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1. OBJETIVO 

Este Informe Técnico apresenta uma visão geral sobre o processo de Habilitação Técnica do Leilão 

para Contratação de Energia de Reserva, denominado 1° Leilão de Energia de Reserva, de 2016. 

O Leilão incluiu pela primeira vez a participação de Centrais Geradoras Hidrelétricas – CGH, com 

potência entre 1000 e 3000 kW. Além disso, uma nova metodologia de contabilização alternativa 

ao MRE para hidrelétricas contratadas na modalidade de energia de reserva. 

Nesse Leilão não poderão ser habilitados, empreendimentos que já tenham comercializado energia 

em Leilões de Energia Nova, Fontes Alternativas ou Reserva. Também não há previsão para o 

cálculo de capacidade de escoamento de energia do sistema de transmissão.  

 

2. DADOS GERAIS 

PORTARIA DE DIRETRIZES:   Portaria MME n° 104, de 23 de março de 2016. 

PORTARIAS RELACIONADAS: Portaria MME n° 102, de 22 de março de 2016: estabelece as 

diretrizes para Cadastramento de empreendimentos de 

geração em leilões de energia nova, de fontes alternativas e 

de energia de reserva junto à Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE, com vistas à Habilitação Técnica; 

Portaria MME n° 133, de 27 de abril de 2016: altera a data 

para o final do cadastramento passando a vigorar, para as 

fontes hídricas, 03 de maio de 2016; 

Portaria MME n° 390, de 26 de julho de 2016: altera a data 

de realização do Leilão para dia 23 de março de 2016, e 

cancela o produto com a participação da fonte solar 

fotovoltaica. 

Portaria MME nº 437, de 11 de agosto de 2016: publica as 

diretrizes da sistemática para realização do Leilão. 

Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009: estabelece 

a metodologia para cálculo da Garantia Física de 
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empreendimentos hidrelétricos não despachados 

centralizadamente. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: Nota Técnica EPE-DEE-NT-031/2016-r0, de 23 de março de 

2016: Metodologia de Contabilização da Produção de Energia 

de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras 

Hidrelétricas, publicada no site da EPE. 

EDITAL ANEEL: Edital n° 03/2016, de 23 de agosto de 2016, aprovado pela 

Resolução Homologatória n° 2.122, de mesma data. 

PRODUTOS COMERCIALIZADOS: na modalidade por quantidade de energia elétrica, com prazo 

de suprimento de trinta anos, para empreendimentos 

hidrelétricos oriundos de Centrais de Geração Hidrelétrica – 

CGH e Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH. 

INÍCIO DE SUPRIMENTO:  1° de março de 2020. 

 

3. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA 

Portaria do Leilão – Início do Cadastramento 23/03/2016 

Data Final para o Cadastramento de Projetos 03/05/2016 

Limite para Apresentação de Licença Ambiental  05/07/2016 

Limite para Apresentação de Registro ANEEL e Parecer de Acesso 11/07/2016 

Emissão das Habilitações Técnicas 08/09/2016 

Realização do Leilão 23/09/2016 
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4. ETAPA DE CADASTRAMENTO 

Tabela 4.1: Resumo de Projetos Cadastrados 

 

 

Gráfico 4.1: Resumo de Projetos Cadastrados, por quantidade e potência  
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Potência Projetos Cadastrados
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Fonte Projetos 

Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH 74

Central Geradora Hidrelétrica - CGH 59

Total 133 988                                                

Oferta (MW)

894

95



 

INFORME TÉCNICO 
Nº EPE-DEE-IT-078/2016 
Data: 08/09/2016 

Leilão de Energia de Reserva  
1° LER/2016 

   

EPE-DEE-IT-078/2016 rev0 Página 4 de 9 

Tabela 4.2: Distribuição Geográfica de Projetos Cadastrados, por UF 

 

 

 

5. ETAPA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

Tabela 5.1: Resumo de Projetos Habilitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Fonte Projetos Oferta (MW)

PCH 1 9                     

CGH 2 4                     

Espírito Santo PCH 1 11                   

Goiás PCH 7 121                

Maranhão CGH 1 2                     

Mato Grosso PCH 9 148                

PCH 2 41                   

CGH 1 1                     

PCH 5 42                   

CGH 18 26                   

PCH 18 248                

CGH 12 21                   

Rio Grande do Norte PCH 1 5                     

Rio Grande do Sul PCH 5 63                   

PCH 2 27                   

CGH 3 3                     

Rondônia PCH 2 11                   

PCH 16 108                

CGH 18 29                   

São Paulo PCH 2 21                   

PCH 3 39                   

CGH 4 9                     

Total 133 988                

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Tocantins

Ceará

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraná

Fonte Projetos 

Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH 47

Central Geradora Hidrelétrica - CGH 17

Total 64 641                                                

619

23

Oferta (MW)
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• Principais motivos de Não Habilitação: 

Projeto / Registro ANEEL:  - incompatibilidade dos dados do empreendimento 

com o Registro da ANEEL; 

- falta de Registro da ANEEL;  

- projeto em operação comercial; 

- inconsistência/alteração de projeto durante fase de 

análise técnica. 

Conexão ao SIN:  - incompatibilidade ou ausência de Informação de 

Acesso. 

Meio Ambiente:  - incompatibilidade dos dados do empreendimento 

com Licença Ambiental e/ou DRDH/outorga de água 

- ausência de Licença Ambiental e/ou DRDH/outorga 

de água. 

Garantia Física e Produção de Energia:  - inconsistências entre informações apresentadas que 

prejudicam o adequado cálculo da Produção de 

Energia e da Garantia Física do projeto. 

Direito de Usar ou Dispor do Terreno1:  - não comprovação do direito de usar ou dispor da 

área destinada à implantação do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Os projetos de PCH não são analisados quanto ao direito de usar e dispor do terreno, pois fazem jus à 
Declaração de Utilidade pública – DUP, quando de sua implantação. A declaração de utilidade pública é a um 
ato administrativo que institui que um determinado projeto será necessário para a prestação de um serviço 
público, a partir do qual poderá proceder com a desapropriação ou instituir servidão administrativa sobre a 
área de ocupação deste projeto. A Lei 9.074, de 7 de julho de 1995, delegou à ANEEL a competência de 
declarar de utilidade pública as áreas de terra necessárias à implantação de instalações de outorgados de 
energia elétrica 
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Gráfico 5.1: Gráfico com os motivos de inabilitação  

 

*Observação: O gráfico de Direito de usar ou Dispor do Terreno apresenta apenas a análise 

referente às CGH.  

Gráfico 5.2: Gráfico de Empreendimentos Habilitados  

 

 

76

114

92

84

29

44

6

28

36
30

13 13 13 13

0

20

40

60

80

100

120

Projeto / Registro

ANEEL

Conexão Licenciamento e

DRDH

Garantia Física e

Produção de

Energia

Direito de Usar ou

Dispor do Terreno *

n
°

d
e

 E
m

p
re

e
n

d
im

e
n

to
s

Habilitado Não Habilitado Desistente

63%

19%

18%

PCH

Habilitados

Não Habilitados

Desistentes

29%

71%

CGH

Habilitados

Não Habilitados



 

INFORME TÉCNICO 
Nº EPE-DEE-IT-078/2016 
Data: 08/09/2016 

Leilão de Energia de Reserva  
1° LER/2016 

   

EPE-DEE-IT-078/2016 rev0 Página 7 de 9 

6. PREÇO-TETO 

De acordo com o Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2014, cabe ao MME a aprovação do Custo 

Marginal de Referência do Leilão (denominado preço-teto), com base em cálculos realizados pela 

EPE. Para tanto, a EPE propõe uma modelagem econômico-financeira buscando refletir as 

condições atuais de mercado, tendo como referência parâmetros técnicos e econômicos típicos, a 

fonte energética, os empreendimentos proponentes e as condições de contratação do leilão em 

referência. 

Destaca-se que o preço-teto para o leilão em questão é de R$ 248,00/MWh, conforme publicado 

no Edital ANEEL nº 03/2016, de 23 de agosto de 2016. 

7. METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO 

O Mecanismo de Realocação de Energia – MRE constitui-se em um importante instrumento de 

mitigação do risco hidrológico para empreendimentos hidrelétricos, tanto para usinas despachadas 

de forma centralizada como não centralizada . Entretanto, não é recomendável a participação no 

MRE de PCH e CGH contratadas em leilões de energia de reserva, tendo em vista que a natureza 

da energia de reserva não é compatível com o funcionamento da liquidação de diferenças por 

meio do MRE.  

Consequentemente, foi importante a busca de um mecanismo alternativo para a mitigação do risco 

hidrológico de PCH e CGH no âmbito de um Contrato de Energia de Reserva – CER. Entende-se 

que um mecanismo dessa natureza deva atender, basicamente, os seguintes requisitos: 

• reduzir o risco de inadimplência dos geradores em relação à produção do montante anual 

de energia assumido como compromisso no CER, garantindo maior segurança de suprimento para 

o consumidor final; 

• contribuir para a redução do preço da energia contratada no leilão de reserva, como 

consequência da atenuação desses riscos e da maior previsibilidade de receita para o gerador; e 

• incentivar economicamente o empreendedor a contratar um montante anual de energia 

próximo à sua efetiva expectativa de geração. 

O incentivo econômico supracitado tem o propósito de evitar dois cenários indesejáveis: (i) 

sobrecontratação excessiva por parte do gerador, que aumente sensivelmente os riscos de 

inadimplência na entrega da energia; (ii) subcontratação excessiva por parte do gerador, que 
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resulte em um montante de energia adquirido sensivelmente maior do que o montante 

demandado de energia de reserva. 

A ideia básica desse mecanismo é remunerar mensalmente o montante contratado no leilão e 

permitir desvios da produção dentro de um intervalo pré-determinado, compondo um reservatório 

contábil da produção de energia. Assim como no caso de empreendimentos eólicos, são 

estabelecidos períodos plurianuais de cômputo com o objetivo de absorver parte da variabilidade 

natural do recurso. Adicionalmente, os desvios anuais positivos acima da margem superior são 

remunerados ao gerador por uma fração do preço do contrato, enquanto que os desvios anuais 

negativos abaixo da margem inferior são ressarcidos pelo gerador à CONER ao preço do contrato 

acrescido de uma penalidade. 

Uma diferença em relação ao mecanismo adotado para empreendimentos eólicos e fotovoltaicos é 

o estabelecimento de um teto para contratação de energia, estabelecido como um percentual da 

garantia física, de tal forma a limitar estratégias excessivamente arrojadas por parte dos geradores 

hidrelétricos. Tal limite é justificado pela constatação de que a garantia física não necessariamente 

reflete a geração esperada, devido à própria natureza aleatória do regime hidrológico, ao fato de 

que a série de vazões utilizada para o cálculo da garantia física pode não ser representativa e 

também à elevada incerteza associada à metodologia de obtenção das séries de vazões. 

Assim, após estudos de alternativas, estabeleceu-se o seguinte critério de contabilização para PCH 

e CGH, alternativo ao MRE. 
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8. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O 1º LER/2016 contem apenas um único produto com participação de PCH e CGH e prevê que o 

Contrato de Energia de Reserva – CER contenha cláusula na qual o vendedor se comprometa a 

não comercializar o restante da energia caso não tenha comercializado a totalidade de sua 

garantia física. 

Exclusivamente para CGH, o CER conterá cláusula estabelecendo a possibilidade de rescisão 

contratual para os casos que o empreendimento seja afetado por aproveitamento ótimo do curso 

d’água e que comprometa os lotes contratados. 

A Portaria MME nº 104/2016, estabelece que fica vedada a adesão ao MRE para os 

empreendimentos hidrelétricos que comercializarem Energia de Reserva, bem como, a ampliação 

de empreendimento que altere o enquadramento das CGH ou PCH, sob pena de rescisão do CER. 

A Portaria determina, ainda que deverão ser consideradas as perdas elétricas do ponto de 

referência da Garantia Física até o Centro de Gravidade do Submercado para definição dos lotes 

associados a um determinado lance. 

Importante destacar que os empreendimentos habilitados tecnicamente pela EPE tem a finalidade 

exclusiva de compor a lista de empreendimentos elegíveis à participação no leilão conforme 

previsto no art. 11 da Portaria MME nº 102/2016. Sendo assim, a oferta de energia estabelecida 

para o leilão ainda dependerá da inscrição desses empreendimentos no certame e aporte de 

garantias financeiras. 

Finalizado o leilão, os empreendimentos que comercializaram energia poderão requerer junto ao 

MME e ANEEL alterações de suas características técnicas após a emissão da outorga, mantido o 

prazo contratual de entrega de energia conforme estabelecido no art. 17 da Portaria MME nº 

132/2013. Destaca-se que as alterações que impliquem em redução da garantia física não poderão 

comprometer os lotes comercializados no leilão. 

Tais alterações estão limitadas a ampliação máxima de 10% da capacidade instalada para fazer 

face à redução da garantia física que leve a exposição contratual, desde que o empreendimento 

não tenha entrado em Operação Comercial. Após a total entrada em Operação Comercial, a 

ampliação estará limitada ao incremento do montante de garantia física necessário para 

compensar a exposição contratual decorrente de desvios negativos de geração verificados, em 

relação à energia contratada. 

 




