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1. OBJETIVO 

Considerando o disposto nos arts. § 5º e 7º da Portaria MME nº 119, de 7 de abril de 2015, que 

estabeleceu as diretrizes para o 3º Leilão de Energia de Reserva de 2015, este Informe Técnico 

apresenta a metodologia a ser utilizada na determinação do Custo de Geração de Energia – CGE, 

vinculado ao custo de combustível, que se aplicará aos empreendimentos termelétricos a gás 

natural participantes do referido leilão. 

Este Informe Técnico subsidiará: 

i. O cálculo do CGE de referência, de que trata o art. 5º da Portaria MME nº 119/2015, 

adotado como referência para totalização da receita de venda do CER no certame e 

limitado ao teto estabelecido no inciso I do mesmo artigo; e 

ii. O cálculo do CGE de geração, a ser aplicado durante a vigência do CER para efetivo 

pagamento ao gerador a cada mês, considerando as informações de cada 

empreendimento e as referências apresentadas no presente Informe Técnico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com as diretrizes publicadas pelo MME para o 3º Leilão de Energia de Reserva – LER, 

de 2015, os vendedores farão jus à Receita de Venda – RV resultante do leilão e constante do 

CER. 

Essa Receita de Venda será composta por uma parcela denominada Receita Fixa – RF e uma 

parcela calculada a partir do Custo de Geração de Energia – CGE, conforme segue: 

𝑅𝑉 = 𝑅𝐹 + 𝑅𝐺𝐸 

onde  

𝑅𝑉 é a Receita de Venda, em R$/ano; 

𝑅𝐹 é a Receita Fixa, em R$/ano; 
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𝐶𝐺𝐸 é o Custo de Geração de Energia, em R$/MWh;  

𝐸𝐸 é a energia gerada pela usina, em MWh/ano; 

𝑅𝐺𝐸 é a Receita Anual de Geração de Energia, em R$/ano;  

 

De acordo com a Portaria MME nº 119/2015, a RF terá como base o mês de março de 2015 e será 

atualizada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA1, devendo 

abranger, entre outros: 

a) o custo e remuneração de investimento; 

b) os custos de conexão ao Sistema de Transmissão; 

c) o custo de Uso do Sistema de Transmissão; 

d) os custos fixos de Operação e manutenção – O&M; 

e) os custos de seguro e garantias do empreendimento e compromissos financeiros do 

vendedor; 

f) os tributos e encargos diretos e indiretos. 

 

O CGE, por sua vez, corresponde ao custo unitário de geração de energia vinculado aos custos de 

combustível. Engloba todos os custos operacionais do empreendimento, exceto aqueles 

considerados na formação da RF. 

O CGE se decompõe em duas parcelas: 

I. Custo do Combustível destinado à geração de energia (𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏), em R$/MWh, a ser 

calculado mensalmente com base na metodologia e referências descritas neste Informe 

                                                 

 
1
 O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA é medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE. 
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Técnico e considerando os parâmetros e fatores para cada empreendimento declarados à 

EPE para fins de Habilitação Técnica; e 

II. Demais Custos Variáveis incorridos na geração de energia (𝐶𝑂&𝑀), em R$/MWh, cujo 

valor será atualizada anualmente pelo IPCA, tendo como base o mês de março de 2015. 

 

3. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO CGE  

 

 Expressão geral 

De acordo com o disposto nos arts. § 5º e 7º da Portaria MME nº 119/2015, a expressão geral 

para cálculo do CGE é a seguinte: 

𝐶𝐺𝐸 =  𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 + 𝐶𝑂&𝑀 

onde  

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 é o custo do combustível destinado à geração de energia, em R$/MWh; e 

𝐶𝑂&𝑀 são os demais custos variáveis incorridos na geração de energia, em R$/MWh, declarados 

pelo agente na Ficha de Dados e atualizados anualmente pelo IPCA com base no mês de março de 

2015, em R$/MWh. 

 

A parcela denominada 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 será calculada a partir da seguinte expressão geral: 

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑀
= 𝑖 ∙ (𝑃𝑀 ∙ 𝑒𝑀 + 𝑓) 

onde  

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑀
 é o custo do combustível destinado à geração de energia, para o mês “M”, em R$/MWh; 

𝑖 é o Fator de Conversão declarado pelo agente na Ficha de Dados, que constará no CER e 

permanecerá invariável por toda a sua vigência, usando na transformação do preço do combustível 

para R$/MWh; 
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𝑃𝑀 é o preço médio de referência para o mês “M”, em dólar dos Estados Unidos da América 

(USD/MMBTU); 

𝑒𝑀 é a taxa de câmbio média da venda do dólar dos Estados Unidos da América divulgada pelo 

BACEN, referente ao mês “M-1”, em R$/USD; e 

𝑓 é um valor declarado uma única vez pelo agente na Ficha de Dados, que constará do CER, 

destinado à remuneração dos custos das etapas da cadeia de gás natural, guardando relação com 

a margem de distribuição e os custos de transporte e regaseificação, quando couber, em 

consonância com a sua contratação no mercado nacional de gás natural, atualizado anualmente 

pelo IPCA com base no mês de março de 2015, em R$/MMBTU. 

 

 Preço médio de referência 

Para o cálculo do preço médio de referência (𝑃𝑚) descrito acima, a Portaria MME nº 119/2015 

estabelece a possibilidade de compor um valor a partir de diferentes índices, conforme a seguinte 

expressão: 

𝑃𝑀 = 𝑎 ∙ 𝐻𝐻 + 𝑏 ∙ 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡 + 𝑐 ∙ 𝑁𝐵𝑃 + 𝑑 ∙ 𝐽𝐾𝑀 + 𝑒 

onde 

𝐻𝐻 é a cotação de fechamento, para o mês "M" (Final Settlement Price), no antepenúltimo dia útil, 

nos Estados Unidos da América, do mês "M-1" referente ao contrato futuro de gás natural na 

NYMEX (Henry Hub Natural Gas Futures Contracts - NG1), em USD/MMBTU; 

𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡 é a média mensal das médias das cotações superior e inferior dos dias úteis do mês "M-1", 

do petróleo Brent (Dated Brent), publicado no Platts Crude Oil Marketwire Report, em USD/bbl; 

𝑁𝐵𝑃 é a média mensal das cotações dos dias úteis (European Gas Midpoints) do mês "M-1", para 

o contrato futuro com entrega no mês “M”, do UK National Balancing Point - NBP, publicado no 
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Platts European Gas Daily, sendo o valor convertido de centavos de libra esterlina por therm para 

USD/therm2; 

𝐽𝐾𝑀 é média mensal das cotações dos dias úteis (Daily LNG markers) do mês "M-1", para o 

contrato futuro com entrega no mês “M”, do Japan/Korea Marker - JKM, publicado no Platts LNG 

Daily, em USD/MMBTU; e 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 são parâmetros declarados pelo agente na Ficha de Dados, que constarão no CER e 

permanecerão invariáveis por toda a sua vigência, utilizados para atribuir pesos aos diferentes aos 

índices de reajuste e eventuais custos de suprimento da commodity, guardando relação com a 

mesma, em consonância com a sua contratação nos mercados de gás natural, devendo também 

incorporar a conversão de unidades, quando for o caso.  

 

 CGE de geração 

O valor de 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 a ser empregado durante a vigência do CER será calculado a cada mês “M” com 

base nas expressões descritas acima, tendo como base o mês de março de 2015.  

 

 CGE de referência 

Para cálculo do CGE de referência, em conformidade com o art. 5º da Portaria MME nº 119/2015, 

serão considerados os valores de 𝐻𝐻, 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡, 𝑁𝐵𝑃, 𝐽𝐾𝑀, bem como as taxas de câmbio, 

referentes a março de 2015. Esses valores estão publicados no Anexo a este Informe Técnico. 

O CGE de referência estará limitado ao teto estabelecido no inciso I do mesmo art. 5º da Portaria 

MME nº 119/2015. 

O valor do CGE será calculado com arredondamento na segunda casa decimal. 

 

                                                 

 
2
 Para a conversão de libra esterlina em dólar dos Estados Unidos da América, será utilizada a média da taxa de câmbio 

spot diária Sterling to US Dollar, do Bank of England, cotada para cada dia relevante, referente ao mês “M-1”.  



 

INFORME TÉCNICO 
No. EPE-DEE-IT-073/2015 
Data: 10/04/2015 

3º Leilão de Energia de Reserva de 2015  
Preços Médios de Referência do Combustível e 

Cálculo do Custo de Geração de Energia 

 

 

 

EPE-DEE-IT-073/2015 rev0 Página 6 de 10 

 

 Receita Anual de Geração de Energia – RGE 

Com base no CGE de referência, a RGE é calculada pela seguinte expressão: 

𝑅𝐺𝐸 = 𝐶𝐺𝐸 ∙ 𝐸𝐸 

sendo que 

𝐸𝐸 = 1 3⁄ ∙ [𝑃𝑜𝑡𝑛 ∙ 𝐹𝐶𝑚𝑎𝑥 ∙ (1 − 𝑇𝐸𝐼𝐹) ∙ (1 − 𝐼𝑃) ∙ (1 − 𝑓𝑐𝑖𝑝)] 

onde  

𝑅𝐺𝐸 é a Receita Anual de Geração de Energia, em R$/ano;  

𝐸𝐸 é a energia do empreendimento, em MWh/ano; 

𝑃𝑜𝑡𝑛 é a potência nominal da usina, em MW; 

𝐹𝐶𝑚𝑎𝑥 é o fator de capacidade máximo da usina, em %; 

𝑇𝐸𝐼𝐹 é a taxa equivalente de indisponibilidade forçada; 

𝐼𝑃 é o fator de indisponibilidade programada; 

𝑓𝑐𝑖𝑝 é o fator de consumo interno e perdas na Rede Básica, dado conforme segue: 

 𝑓𝑐𝑖𝑝 = 𝑐𝑖 + 𝑓𝑝 

 onde 

𝑐𝑖 é o fator de perdas internas e consumo interno do empreendimento; e 

𝑓𝑝 é o fator de estimativa de perdas elétricas na Rede Básica e DIT até o centro de 

gravidade do submercado, declarado pelo agente na Ficha de Dados.  
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4. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA FIXA  

Nos termos da Portaria MME nº 119/2015, a Receita de Venda – RV, a ser definida pelo lance final 

do vendedor, terá como base o mês de realização do leilão, enquanto a Receita Fixa – RF terá 

como base o mês de março de 2015.  

Dessa forma, para definição dos lances, os proponentes deverão considerar as seguintes 

condições: 

 

a) que o valor da CGE será corrigido para o mês de realização do leilão conforme segue: 

 

C𝑂&𝑀𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜
= C𝑂&𝑀0

∙
IPCA𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜

IPCA0
   

onde  

C𝑂&𝑀0
 são os demais custos variáveis, cujo valor é declarado pelo agente na Ficha de 

Dados, referenciado a março de 2015, a constar no CER como base para as atualizações 

anuais. 

C𝑂&𝑀𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜
 são os demais custos variáveis, atualizados para o mês de realização do leilão. 

 

𝑓𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 = 𝑓0 ∙
IPCA𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜

IPCA0
   

onde  

𝑓0 é o valor declarado pelo agente na Ficha de Dados para a parcela 𝑓, declarado pelo 

agente na Ficha de Dados, referenciado a março de 2015, a constar no CER como base 

para as atualizações anuais. 

𝑓𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 é o valor da parcela 𝑓, atualizado para o mês de realização do leilão. 
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𝐶𝐺𝐸𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 = 𝑖 ∙ (𝑃𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 ∙ 𝑒𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 + 𝑓𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜) + 𝐶𝑂&𝑀𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜
 

onde 

𝐶𝐺𝐸𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 é o valor de CGE atualizado para o mês de realização do leilão; 

𝑖 é o Fator de Conversão declarado pelo agente na Ficha de Dados; 

𝑃𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 é o preço médio de referência para o mês de realização do leilão; 

𝑒𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 é a taxa de câmbio média da venda do dólar dos Estados Unidos da América 

divulgada pelo BACEN, referente ao mês anterior ao de realização do leilão. 

Portanto, temos que: 

𝑅𝐺𝐸𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 = 𝐶𝐺𝐸𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 ∙ 𝐸𝑒 

onde 

𝑅𝐺𝐸𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 é a Receita Anual de Geração de Energia referenciado ao mês de realização do 

leilão. 

 

b) após atualização do valor de RGE para o mês de realização do leilão, calcula-se a Receita 

Fixa referenciada a esse mesmo mês, a partir do valor da Receita de Venda: 

𝑅𝐹𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 = 𝑅𝑉𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 − 𝑅𝐺𝐸𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 

onde 

RF𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 é a Receita Fixa referenciada ao mês de realização do leilão; 

RV𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 é a Receita de Venda referenciada ao mês de realização do leilão, correspondente 

ao lance vencedor; e 

𝑅𝐺𝐸𝑙𝑒𝑖𝑙ã𝑜 é o Custo Anual de Geração de Energia referenciado ao mês de realização do 

leilão. 
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c) Por fim, a Receita Fixa é corrigida para o mês de março de 2015, conforme segue: 

RF0 = RFleilão ∙
IPCA0

IPCALeilão
   

onde  

RFleilão é a Receita Fixa, tendo como base o mês de realização do leilão; 

RF0 é a Receita Fixa corrigida para o mês de realização de março de 2015, a constar no 

CER como base para as atualizações anuais. 

 

 



 

INFORME TÉCNICO 
No. EPE-DEE-IT-073/2015 
Data: 10/04/2015 

3º Leilão de Energia de Reserva de 2015  
Preços Médios de Referência do Combustível e Cálculo do Custo de Geração de Energia 

 

 

 

EPE-DEE-IT-073/2015 rev0 Página 10 de 10 

 

ANEXO 

 𝒆𝑴  

Taxa de Média 
Câmbio(1) 

(R$/US$) 

GBPxUSD  
Taxa de Média 

Câmbio(2) 

(£/US$) 

Preços de Referência para composição do Preço Médio de Referência 
3º LER de 2015         

HH (U$/MMBTU)(3) Brent(4) (U$/bbl) UK NBP(5) (p/th) JKM(6) ($/MMBTU) 
        

        

                    3,14                       1,50                         2,59                       55,92                       47,03                         7,57          

                                

Notas: 

(1)Taxa de Câmbio Média de março de 2015, divulgado pelo BACEN. Cotação da venda do dólar dos Estados Unidos (Fonte: Sisbacen). 

(2) GBP = libra esterlina. Média mensal da taxa de câmbio spot dos dias úteis de março de 2015. (Fonte: Bank of England Interactive Database; código XUDLUSS). 

(3) Cotação de fechamento do antepenúltimo dia útil de março de 2015, nos Estados Unidos da América, referente ao contrato futuro de gás natural para o mês de abril de 2015, na 
NYMEX. (Henry Hub Natural Gas Futures Contracts NG1) Publicado no Platts Gas Daily. 

(4) Média das médias entre as cotações superior e inferior dos dias úteis de março de 2015, do Petróleo Brent (Dated Brent; Fonte: Platts; código PCAAS00). 

(5) Media mensal das cotações do UK National Balancing Point - NBP dos dias úteis do mês de março, referente a contratos futuros de gás natural para o mês de abril de 2015, 
publicado no Platts European Gas Daily.  

(6) Media mensal das cotações do Japan/Korea Marker - JKM dos dias úteis do mês de março, referente a contratos futuros de gás natural para o mês de abril de 2015, publicado no 
Platts LNG Daily. 

 


