
Orientaçõ es Gerais 

Objetivo 
A ferramenta disponibilizada pela EPE tem por objetivo auxiliar o empreendedor na 

obtenção de estimativas de garantia física de energia e da parcela K do Índice de Custo 

Benefício (ICB)1. O ICB é utilizado para a ordenação econômica de empreendimentos em 

leilões de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração a serem 

contratados na modalidade por disponibilidade. 

DESTACA-SE QUE OS VALORES OBTIDOS POR MEIO DA FERRAMENTA NÃO SÃO 

VINCULANTES À GARANTIA FÍSICA, COP, CEC E PARCELA K A SEREM CALCULADOS NO 

PROCESSO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES, CONFORME 

REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. 

 

O Formulário 
 

 

                                                           
1 Conforme Nota Técnica Nº EPE-DEE-RE-038/2018-r0 



 

Sobre o Preenchimento 
 Inicialmente, o empreendedor ao preencher o formulário deve informar o Subsistema 

ao qual pertence o empreendimento. 

 A disponibilidade máxima (Dispmáx) de energia de um empreendimento necessita dos 

parâmetros seguintes para que seja calculada: 

 Potência instalada da usina, dada em MW; 

 FCmáx é o valor que, quando multiplicado pela potência final instalada, 

fornece a potência máxima equivalente à operação continua da usina. O valor 

de FC varia de 0 a 100%; 

 TEIF corresponde à taxa média de indisponibilidade forçada em %; 

 IP corresponde à taxa de indisponibilidade programada, em %. 

Desse modo a Dispmáx é calculada pela seguinte equação: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑚á𝑥 = 𝑃𝑜𝑡 𝑥 𝐹𝐶𝑚á𝑥 𝑥 (1 − 𝑇𝐸𝐼𝐹) 𝑥 (1 − 𝐼𝑃) 

Deve-se, então, definir a inflexibilidade com a possibilidade de escolha entre 

inflexibilidade constante e inflexibilidade sazonal. Observa-se que a inflexibilidade também 

pode ser nula. A inflexibilidade a ser declarada não pode ultrapassar o valor de Dispmáx. Caso 

isso ocorra será apresentada uma mensagem de erro, informando o valor máximo admissível 

para a simulação. Na prática, esse valor pode ser ainda mais restrito em função do limite 

vigente de acordo com as portarias de diretrizes de cada leilão. 

Os valores limites do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) devem ser informados 

para que seja possível o cálculo da estimativa da parcela k do ICB. Os valores limites 

correspondem ao PLD_mín e PLD_máx  em reais por MW hora (R$/MWh) e se referem, 

respectivamente, ao valor mínimo e máximo do PLD. Cabe ressaltar que alguns valores já estão 

inseridos na caixa de seleção do PLD, cabendo ao empreendedor definir qual deverá ser o 

valor usado na consulta. Caso os valores preestabelecidos não atendam aos interesses da 

simulação que se deseje realizar, deve ser selecionada a opção “Outro” e preencher os campos 

de PLD_mín e PLD_máx manualmente. Os valores de PLD podem ser verificados na biblioteca 

virtual da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

Caso se tenha como objetivo calcular a estimativa de GF e k de empreendimento que 

possua despacho antecipado, o campo “Despacho Antecipado – Benefício GNL” deverá ser 

selecionado.  

Tratamento de erro de preenchimento  
Todos os campos deverão receber apenas números, exceto os campos de PLD e 

Subsistema. Estes campos que podem receber caracteres, não aceitarão qualquer informação 

inserida que não esteja contida neles previamente. Por exemplo, em Região, o usuário que 

tentar inserir qualquer outra informação que seja diferente das opções contidas no campo 

receberá como retorno uma mensagem indicando que deve ser escolhida apenas uma das 

opções ali disponíveis.  



Nos campos cujos parâmetros de entrada estão em valor percentual, deverá ser 

inserido um valor entre 0 (zero) e 100 (cem). 

Caso seja inserido um caractere inválido, ocorrerá uma mensagem de erro que indicará 

o tipo de informação esperada no campo e será desfeita a ação, devendo retornar ao valor 

anterior contido no campo ou apagado para que seja preenchido novamente. 

Após o preenchimento de pelo menos uma informação de inflexibilidade, o usuário 

não conseguirá alterar as constantes responsáveis pelo cálculo da Dispmáx se o resultado do 

cálculo retornar um valor de disponibilidade menor do que a inflexibilidade preenchida. Caso 

isto aconteça, o campo alterado retornará ao seu valor anterior. 

Quando a opção “Outro” em PLD estiver selecionada, no caso do valor de PLD_máx ser 

menor do que o PLD_mín, o erro será identificado, havendo a troca instantânea dos dois e 

uma mensagem indicando o procedimento aparecerá ao usuário. E também, se os valores 

preenchidos forem iguais, será retornado um erro indicando que estes valores devem ser 

diferentes e os seus respectivos campos serão apagados para que sejam preenchidos 

corretamente. 

Informações Adicionais Necessárias 
 Para que seja possível estimar os valores de GF e da parcela K do ICB, além do 

formulário, será necessário obter a matriz CMO e, para o caso do empreendimento possuir 

despacho antecipado, a matriz benefício GNL (ben_GNL) para o respectivo leilão e ano de 

interesse. Estas planilhas são disponibilizadas no site da EPE. 

A simulação 
 Há duas modalidades disponíveis para simulação que consistem em (i) uma consulta 

individual (Estimar GF e K) e (ii) a criação de cenários (Criar Cenário).  

Ao clicar em Estimar GF e K, serão considerados os parâmetros informados nos campos 

correspondentes para estimar a GF e a parcela k para um único empreendimento. 

Ao clicar em Criar Cenário, o botão de Estimar GF e K se tornará Inserir Dados e o 

Botão Criar Cenário se tonará Calcular cenário. Ao clicar no botão de Criar Cenário, a seguinte 

mensagem aparecerá: 

 

Continuando o processo de criar cenários, após o preenchimento de todas as 

informações associadas a cada projeto que se deseja estimar a garantia física e parcela k, deve-

se clicar em Inserir Dados. Após a inserção dos dados referentes ao último empreendimento, 



basta clicar em Calcular Cenário para obter os resultados das estimativas de maneira 

simultânea e automática. 

O tempo de cálculo da estimativa pode variar de computador para computador, e 

pode demorar alguns minutos. Esse tempo costuma ser maior para empreendimentos que 

possuem despacho antecipado. 

Tratamento de erro de simulação  
 Ao tentar simular, uma verificação será feita campo a campo antes de realizar a etapa 

de cálculo. Sempre que houver alguma informação faltando, será retornada uma mensagem 

indicando qual a informação que era esperada e que não foi encontrada. 

 Espera-se que as matrizes inseridas tenham o formato das planilhas disponibilizadas 

pela EPE no site, tanto da matriz de CMO quanto da matriz com as informações do benefício 

de despacho antecipado de GNL. 

Tratamento para usinas com CVU nulo 
 Caso seja declarado valor de CVU igual a 0 (zero) será apresentada uma mensagem 

indicando a consideração a ser adotada para esse tipo de projeto. 

 Nesse caso, deverão ser declarados valores de disponibilidade mensal de energia, em 

MW médios, que serão considerados para a estimativa de GF e da parcela k do ICB. 

Para usinas termelétricas a biomassa com CVU nulo, as disponibilidades médias 

mensais de Energia, em MW médios, devem ser calculadas de acordo com a expressão abaixo. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑈𝑇𝐸_𝐶𝑉𝑈𝑛𝑢𝑙𝑜_𝑚ê𝑠 𝑖 = (
 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑀𝑊ℎ 𝑚ê𝑠 𝑖

𝑁𝐻𝑚ê𝑠 𝑖
⁄ )     , i = 1 a 12 

Onde: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑈𝑇𝐸_𝐶𝑉𝑈𝑛𝑢𝑙𝑜_𝑚ê𝑠 𝑖: Valores mensais de energia associados à garantia física do 

empreendimento termelétrico de CVU nulo, em MW médios; 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑀𝑊ℎ 𝑚ê𝑠 𝑖: Disponibilidade mensal de energia associada à Garantia Física da usina2, em 

MWh. 

𝑁𝐻𝑚ê𝑠 𝑖: número de horas do mês i, considerando ano não bissexto; 

𝑖: Mês considerado. 

 

                                                           
2 Valores declarados de disponibilidade mensal de energia devem ser líquidos, ou seja, já abatidos do 
consumo interno e das perdas elétricas até o Ponto de Medição Individual - PMI, caso o 
empreendimento não possua garantia física em vigor. Caso contrário, para a declaração de 
disponibilidade mensal de energia líquida, o ponto de referência a ser considerado deve ser o ponto 
para o qual a garantia física em vigor foi definida. 



Backtesting 
Foi realizada uma avaliação do erro na estimação resultante da ferramenta ora 

disponibilizada para os empreendimentos termelétricos com CVU maior que zero participantes 

dos leilões de energia nova de 2013 a 2016. Os erros obtidos, em %, da garantia física e da 

parcela k do ICB, podem ser observados no gráfico abaixo: 

 

De outra maneira, também são apresentados o histograma do erro de GF estimada e a 

curva de permanência do erro da parcela k do ICB, na sequência. 

 



 

Ressalta-se que os erros apresentados são resultados de avaliações realizadas com 

empreendimentos participantes dos leilões de 2013 a 2016. Podem ser encontrados erros 

superiores aos apresentados nestes gráficos dependendo da configuração a ser utilizada, dos 

parâmetros de cada empreendimento, dos resultados das simulações e de diversos outros 

parâmetros a serem considerados no cálculo efetivo da garantia física e da parcela k do ICB, 

conforme regulamentação vigente. 


