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APRESENTAÇÃO   

Desde a implantação do novo modelo do setor elétrico em 2004, os leilões de energia têm 

sido o principal mecanismo para garantir a expansão da geração no país, proporcionando 

a contratação de empreendimentos das mais variadas fontes a preços competitivos e de 

acordo com as necessidades do sistema. 

Ao longo desses anos, o regramento que trata dos leilões de geração foi sendo aprimorado 

para fazer frente às evoluções tecnológicas, socioambientais, regulatórias e sistêmicas. 

Essas melhorias permitiram, por exemplo, a participação de novas fontes de geração que 

incorporaram benefícios e também desafios ao planejamento do setor. 

Em 2019, com a publicação da Portaria MME nº 187/2019, foi criado o Grupo de Trabalho 

da Modernização, com o propósito de apresentar um diagnóstico dos temas mais relevantes 

do setor, além de propor aperfeiçoamentos ao atual modelo. Os trabalhos de Modernização 

do Setor foram pautados em objetivos que permitirão o fornecimento de energia para os 

consumidores de forma competitiva, zelando pela sustentabilidade da expansão e pela 

eficiência na alocação de custos e riscos. 

Dentre os principais objetivos da Modernização do Setor destacam-se a preservação da 

financiabilidade dos projetos, a competitividade e a inovação, além da inserção de novas 

tecnologias, tendo como base a neutralidade tecnológica. 

Paralelamente, na interface com o Programa Novo Mercado de Gás, o Grupo de Trabalho 

Integração Gás – Energia Elétrica foi estabelecido com o objetivo de elaborar propostas de 

aprimoramentos para remoção de barreiras e promoção de sinergias para o 

desenvolvimento conjunto e integrado entre os setores. 

Nesse contexto, a EPE tem aprofundado seus estudos com o objetivo de propor 

aprimoramentos às diretrizes e sistemáticas dos leilões de geração que estejam alinhados 

com os objetivos e princípios da Modernização do Setor Elétrico, do Novo Mercado de Gás 

e com integração entre os setores.  

Dessa forma, este documento apresenta sugestões de melhorias ao regramento geral dos 

leilões com relação à redução de prazos contratuais, unificação entre produtos e 

flexibilização dos requisitos de habilitação técnica. 
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1 OBJETIVO 

O objetivo deste documento é apresentar um conjunto de propostas para aperfeiçoamento 

das regras dos leilões de geração a serem realizados em 2021. São apresentados ainda as 

motivações, as justificativas e o detalhamento das melhorias sugeridas, sempre com base 

nos estudos desenvolvidos pela EPE e alinhados com os princípios da Modernização do 

Setor. 

 

2 REDUÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS 

Dentre os principais desafios identificados nos estudos para a modernização do setor 

elétrico estão a complexidade do tratamento dos contratos legados e a correta alocação de 

custos e riscos em razão da transição tecnológica. 

Nesse sentido, de forma a buscar o alinhamento com os resultados dos estudos de 

modernização e com as ações já implementadas, são recomendáveis aprimoramentos das 

condições/parâmetros dos contratos a serem celebrados com os vencedores dos próximos 

leilões de energia. Esses aprimoramentos já tiveram início em leilões recentes, como a 

alteração da modalidade contratual das fontes eólica e fotovoltaica, permitindo uma 

alocação de riscos mais adequada a atual realidade do setor. 

Assim, com o objetivo de continuar a sinalização ao mercado da busca pelos princípios da 

modernização, é importante também a harmonização dos prazos contratuais dos 

empreendimentos de geração, o que permitiria uma captura de benefícios econômicos pelos 

consumidores. 

Um dos principais aspectos positivos dessa iniciativa seria a substituição, em um horizonte 

de tempo menor, dos empreendimentos de geração existentes por tecnologias mais 

modernas e com custos menores. Ressalta-se que o impacto da evolução tecnológica já 

vem sendo observado nos resultados dos últimos leilões, com quedas significativas dos 

preços das fontes eólica e solar fotovoltaica. 

Cabe destacar que, mesmo sendo esperada uma pequena elevação dos preços iniciais 

ofertados pelos geradores em razão da redução dos prazos contratuais, a entrada de uma 

nova tecnologia mais eficiente ao fim desse período resultaria em ganhos para o 

consumidor. Períodos contratuais menores possibilitam ainda a diminuição do impacto da 

indexação nos preços de energia, uma vez que os índices utilizados nem sempre refletem 

a real evolução dos custos de geração. 

No caso dos empreendimentos termelétricos, existe ainda uma incerteza associada à 

precificação dos combustíveis quando são considerados horizontes muito longos. Dessa 

forma, uma redução dos prazos de contrato contribuiria para tornar os preços de energia 

mais aderentes aos cenários de preços internacionais, evitando impactos tarifários a serem 

suportados pelos consumidores.  
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Um exemplo claro da preocupação com a evolução tecnológica pode ser observado nos 

contratos com prazo de 15 anos celebrados com os geradores a óleo vencedores dos 

primeiros leilões do novo modelo. A adoção de um prazo menor que os praticados 

usualmente para projetos termelétricos na ocasião, permitiu a redução do arrependimento 

dessa contratação, uma vez que já se vislumbrava a entrada de novas tecnologias que 

poderiam substituir as usinas a óleo com custos e impactos ambientais menores. 

Salienta-se que na maioria dos países, principalmente os desenvolvidos, os contratos (PPA 

- Power Purchase Agreement) são firmados considerando prazos inferiores a 15 anos, 

justamente para se buscar auferir os ganhos provenientes das evoluções tecnológicas.  

Com relação às possíveis consequências da redução dos prazos de contrato no 

financiamento dos projetos, avalia-se que os impactos dessa alteração devem ser limitados. 

Destaca-se que o BNDES e outros bancos já praticam prazos de financiamento distintos dos 

contratuais, bem como consideram receitas de diferentes contratos (no ACR e ACL). Um 

importante exemplo destas medidas foi o lançamento do preço suporte1 em 2019, que 

demonstra que as instituições financeiras estão em um processo de aperfeiçoamento 

contínuo em suas atividades, acompanhando assim a realidade do mercado. Portanto as 

alterações propostas permitirão uma maior aderência entre esses dois períodos.  

A questão dos contratos legados também é um aspecto a ser avaliado sobre a redução dos 

prazos contratuais. Após a implementação do novo modelo será necessário dar tratamento 

às relações contratuais vigentes, zelando pelo princípio da segurança e estabilidade jurídica 

e regulatória. A complexidade desse desafio decorre do número de agentes envolvidos, dos 

tipos de contratos existentes, assim como dos prazos dessas relações. Por essas razões, 

entende-se que é importante a redução dos períodos contratuais de forma a minimizar o 

legado para o novo modelo. 

Por fim, ressaltamos que para os Leilões de Energia Existente A-4 e A-5 de 2020 foram 

praticados prazos reduzidos (15 anos) para os contratos dos empreendimentos 

termelétricos novos e existentes. Apesar da diminuição do período, não se verificou impacto 

no interesse dos empreendedores, tendo sido cadastrados mais de 50 projetos novos com 

potência total superior a 30 GW. Esse resultado demonstra o entendimento do mercado 

com relação às novas condições contratuais e reforça os argumentos expostos acima com 

vistas à redução dos prazos de suprimento para os leilões de 2021. 

Nesse sentido, foram realizadas análises quantitativas sobre os possíveis impactos nos 

preços da energia decorrentes da redução dos prazos contratuais. 

                                           
1 https://www.canalenergia.com.br/noticias/53116650/bndes-lanca-preco-suporte-para-financiar-
projetos-no-mercado-livre 
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2.1 Empreendimentos Eólicos 

Para empreendimentos eólicos, foram feitas avaliações dos preços para contratos com 

prazos de suprimento de 20 (cenário atual), 15 e 10 anos2, realizando simulações com 100 

séries de PLD, utilizadas na elaboração do Custo Marginal de Referência (Preço-teto) do 

Leilão de Energia Nova A-6/20193. Os resultados obtidos estão demonstrados na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Resultados das simulações com 100 séries de preços de empreendimentos eólicos 

Como esperado, as simulações com as 100 séries de PLD identificaram um aumento nos 

preços de energia estimados. Sendo assim, foi feita uma análise em relação ao valor desses 

aumentos e nas figuras 2 e 3 são mostrados os histogramas das variações entre os preços 

obtidos nas simulações com 15 anos e com 10 anos de contrato em comparação com os 

valores baseados no cenário atual (20 anos de contrato). 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 Foram utilizados parâmetros (CAPEX, O&M e fator de capacidade) considerados médios para a 
fonte, resultando em preços em torno de R$ 150/MWh, compatível com o praticado no mercado. 
3 Descrita no documento nº EPE-DEE-RE-061/2019-r0, de 30 de agosto de 2019 
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Figura 2 – Histograma das variações entre preços de 20 e 15 anos de contrato para 

empreendimentos eólicos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Histograma das variações entre preços de 20 e 10 anos de contrato, para 

empreendimentos eólicos 

Verifica-se um aumento médio de 16% a 22% no preço para contratos de 15 anos e em 

torno de 50% a 65%, para contratos de 10 anos de suprimento. 

Também foram feitas avaliações levando em consideração a possibilidade desses 

empreendimentos venderem energia no ambiente de comercialização livre (ACL) nos anos 

restantes de sua vida útil. Para isso, as simulações foram refeitas, adotando as mesmas 

premissas anteriores e o valor de venda da energia no ACL de R$ 100/MWh. 

Na figura 4 são mostrados os valores percentuais de aumento comparando os preços de 20 

anos de contrato com os obtidos considerando 15 anos de contrato e adicionalmente 5 anos 

de venda de energia no ACL. Na figura 5 são demonstrados os resultados da comparação 

feita simulando 10 anos de contrato e 10 anos de venda de energia no ACL. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Variações entre preços de 20 e 15 anos de contrato + 5 anos venda de energia no ACL 

para empreendimentos eólicos 
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Figura 5 – Variações entre preços de 20 e 10 anos de contrato + 10 anos venda de energia no 

ACL para empreendimentos eólicos 

Pela análise dos resultados dessas simulações, considerando a venda de energia desses 

empreendimentos após o final do contrato, o acréscimo no preço estimado é de 

aproximadamente 7% a 9% para 15 anos de contrato e entre 22% e 26% para 10 anos. 

Para uma melhor análise dos resultados das variações no preço com prazo contratual de 

15 anos (com e sem a consideração de venda no ACL após o término do contrato), foram 

feitas simulações com 2.000 cenários de PLD construídos a partir de matrizes de custo 

marginal de operação (CMO) do PDE 2030 e as figuras 6 e 7 mostram os histogramas com 

os valores percentuais mais frequentes de aumento nos preços encontrados nas 

simulações. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Histograma das variações entre preços de 20 e 15 anos de contrato, para 

empreendimentos eólicos (2.000 séries de PLD simuladas) 
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Figura 7 – Histograma das variações entre preços de 20 e 15 anos de contrato + 5 anos de venda 

de energia no ACL, para empreendimentos eólicos (2.000 séries de PLD simuladas) 

Analisando os resultados das 2.000 séries, são ratificados os aumentos percentuais 

estimados na análise anterior com 100 séries de PLD. 

Ainda foi realizada uma outra análise, com  alterações nos parâmetros de custos utilizados, 

resultando em um preço menor para os 20 anos de contrato (preço médio de R$ 120/MWh), 

onde pode-se observar, conforme mostrado nas figura 8 e 9, uma diminuição nas variações 

percentuais, em torno de 5%, dos preços na análise de redução de prazo contratual para 

15 anos considerando a venda no ACL por mais 5 anos, justificada pela proximidade entre 

o preço de venda de energia no contrato e o preço de venda no ambiente livre, de R$ 

100/MWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Resultados das simulações com 100 séries de preços de empreendimentos eólicos, 

com preço médio de 20 anos = R$ 120/MWh 
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Figura 9 – Variações entre preços de 20 e 15 anos de contrato + 5 anos venda de energia no ACL 

para empreendimentos eólicos 

Após as avaliações realizadas, entende-se que, com a redução do prazo contratual de 

empreendimentos eólicos para 15 anos, o preço de venda da energia pode aumentar em 

torno 17%, em média, sendo que essa variação pode ser ainda reduzida pela venda de 

energia no ACL após o fim do contrato, resultando em um aumento médio de 8%. Também 

cabe ressaltar que, à medida que o preço do contrato realizado e o preço de mercado da 

energia ficam mais próximos, o acréscimo no preço estimado pela diminuição no período 

de contrato tende a diminur, podendo até mesmo ser nulo. 

2.2 Empreendimentos Solar Fotovoltaicos 

Para empreendimentos solar fotovoltaicos, foram realizadas análises similares as 

feitas anteriormente para os empreendimentos eólicos, mostradas anteriormente. Os 

preços resultantes das simulações com as 100 séries de PLD (usadas na elaboração do 

preço-teto do Leilão de Energia Nova A-6/20194) para contratos com prazos de suprimento 

de 20 (conforme cenário atual), 15 e 10 anos5, são mostrados na figura 10. 

                                           
4 Descrita no documento nº EPE-DEE-RE-061/2019-r0, de 30 de agosto de 2019 
5 Foram utilizados parâmetros (CAPEX, O&M e fator de capacidade) considerados médios para a 

fonte, resultando em preços em torno de R$ 150/MWh, em linha com o mercado. 
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Figura 10 – Resultados das simulações com 100 séries de preços de empreendimentos solar 

fotovoltaicos 

Sendo assim, foram analisadas as variações percentuais resultantes da comparação entre 

os preços para contratos com 15 e 10 anos e os preços identificados nas simulações para 

contratos de 20 anos (cenário atual) e os resultados podem ser observados nas figuras 11 

e 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Variações percentuais entre preços de 20 e 15 anos de contrato para 

empreendimentos solar fotovoltaicos 
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Figura 12 – Variações percentuais entre preços de 20 e 10 anos de contrato para 

empreendimentos solar fotovoltaicos 

Nas simulações feitas para a fonte solar fotovoltaica os percentuais de aumento resultantes 

não apresentam uma ampla variação. Com isso, estima-se que o acréscimo no preço devido 

à redução do prazo contratual para 15 anos deve ser menor que 14%, e para 10 anos, de 

até 44%. 

Assim como para a fonte eólica, também foram realizadas as análises para avaliar a redução 

do impacto nos preços causada pela possibilidade de venda da energia, após o término do 

prazo contratual, no ambiente livre (ACL). Foi adotada a mesma premissa para o valor de 

venda da energia no ACL (R$ 100/MWh). 

A figura 13 mostra as variações percentuais comparando os preços de 20 anos de contrato 

com os obtidos nas simulações considerando 15 anos de contrato e adicionalmente 5 anos 

de venda de energia no ACL, e na figura 14 da comparação com 10 anos de contrato e 10 

anos de venda de energia no ACL. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Variações entre preços de 20 e 15 anos de contrato + 5 anos venda de energia no 

ACL para empreendimentos solar fotovoltaicos 
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Figura 14 – Variações entre preços de 20 e 10 anos de contrato + 10 anos venda de energia no 

ACL para empreendimentos solar fotovoltaicos 

Com base nessas informações, estima-se que a alteração no preço causada pela diminuição 

do prazo contratual para 15 anos pode ser atenuada, gerando um aumento médio de 6% 

a 7%, caso haja a venda de energia desse empreendimento nos anos após o fim do 

contrato. No caso de contrato de 10 anos, o acréscimo no preço é de aproximadamente 

20% com a consideração de venda no ACL. 

Assim como para a fonte eólica, foram refeitas as simulações para analisar os impactos nos 

preços da redução do prazo contratual para 15 anos de contrato (com e sem venda no ACL 

após fim do contrato) com 2.000 cenários de PLD (a partir de matrizes de CMO do PDE 

2030). Os valores percentuais mais frequentes de aumento nos preços encontrados nas 

simulações estão refletidos nos histogramas das figuras 15 e 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Variações entre preços de 20 e 15 anos de contrato, para empreendimentos solar 

fotovoltaicas (2.000 séries de PLD simuladas) 
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Figura 16 – Variações entre preços de 20 e 15 anos de contrato + 5 anos de venda de energia no 

ACL, para empreendimentos solar fotovoltaicas (2.000 séries de PLD simuladas) 

Os resultados das 2.000 séries simuladas confirmam as estimativas anteriores de aumento 

no preço da energia, observadas nas simulações das 100 séries. 

Alterando premissas adotadas a fim de obter um preço médio de R$ 120/MWh para os 20 

anos de contrato, as simulações com as 100 séries de PLD foram realizadas novamente 

para que se observasse as variações percentuais dos preços. Verificando as diferenças entre 

os preços do contrato de 20 anos e os de 15 anos de contrato considerando a venda no 

ACL por mais 5 anos, nota-se uma redução no percentual de aumento, assim como ocorrido 

na mesma avaliação para empreendimentos eólicos, pela proximidade entre o preço médio 

do contrato e o preço adotado como premissa para venda no ACL (R$ 100/MWh). Os 

resultados dessa análise estão demonstrados nas figuras 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Resultados das simulações com 100 séries de preços de empreendimentos solar 

fotovoltaicos, com preço médio de 20 anos = R$ 120/MWh 
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Figura 18 – Variações entre preços de 20 e 15 anos de contrato + 5 anos venda de energia no 

ACL para empreendimentos solar fotovoltaicos (Preço médio = R$ 120/MWh) 

Tendo em vista os resultados das análises, semelhantes aos encontrados nas avaliações de 

empreendimentos eólicos, é estimado que com o prazo contratual de empreendimentos 

fotovoltaicos de 15 anos o preço de venda da energia dessas usinas possa aumentar por 

volta de 14% em média, podendo diminuir para em torno de 7%, caso seja considerada a 

venda de energia no ACL após o fim do contrato. Dependendo dos valores de venda, tanto 

no contrato quanto no ACL, esses percentuais de aumento podem ser significativamente 

menores.  

2.3 Empreendimentos Hidrelétricos (PCH e CGH) 

No caso das pequenas centrais hidrelétricas (PCH), foram estudadas as opções de redução 

do prazo contratual para 25, 20 e 15 anos de suprimento. Para esse estudo, foi estimado 

um preço de referência de R$ 230/MWh, para contrato de 30 anos de suprimento (cenário 

atual), em linha com o preço médio observados nos leilões do ano de 2019. 

No gráfico da Figura 19 verifica-se as variações encontradas na comparação do preço médio 

de PCH para um contrato de 30 anos com os preços para contratos de 25, 20 e 15 anos. 
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Figura 19 – Variações entre preços para 30, 25, 20 e 15 anos de contrato - PCH 

Após a análise inicial, foi feita uma estimativa do aumento no preço caso a usina PCH realize 

a venda de sua energia, após o final do contrato, no ACL, por um preço médio de R$ 

100/MWh. A figura 20 mostra os resultados dessa avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Variações entre preços para 30, 25, 20 e 15 anos de contrato, considerando venda no 

ACL após o contrato, a R$ 100/MWh - PCH 

No caso de se considerar um preço médio de venda de energia no ACL de R$ 150/MWh, as 

diferenças entre preços diminuem, como é possível observar na figura 21. 
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Figura 21 – Variações entre preços para 30, 25, 20 e 15 anos de contrato, considerando venda no 

ACL após o contrato, a R$ 150/MWh - PCH 

Diante do exposto acima, estima-se que a redução do prazo contratual das pequenas 

centrais hidrelétricas para 20 anos pode aumentar em torno de 11% o preço de venda da 

energia, mas esse impacto consegue ser reduzido, como visto nas análises anteriores das 

fontes eólica e fotovoltaica, caso se considere a venda da energia dos empreendimentos 

após o fim do prazo contratual. Adotando valores médios de preço de venda de energia no 

ACL, esse aumento pode ser reduzido para até 5%. 

  

2.4 Empreendimentos Termelétricos 

Para empreendimentos termelétricos foram analisados os possíveis impactos no Índice 

Custo Benefício (ICB)6 no caso de mudança do prazo contratual, atualmente de 25 anos, 

para 20, 15 e 10 anos. Além disso, também foram verificadas as alterações nesses valores 

para usinas térmicas a GNL com características diferentes, sendo elas: 100% flexível com 

CVU7 = R$ 200/MWh, 100% flexível com CVU = R$ 300/MWh e 50% flexível com CVU = 

R$ 200/MWh.  

As figuras 22, 23 e 24 mostram os resultados das variações encontradas nas comparações 

dos preços médios das usinas termelétricas para um prazo de suprimento de 25 anos (como 

os contratos dos últimos leilões de energia nova com participação dessa fonte) com os 

preços para contratos de 20, 15 e 10 anos, em cada uma das configurações de usina com 

CVU e nível de inflexibilidade diferente. 

                                           
6 NT Metodologia de Cálculo ICB – documento nº EPE-DEE-RE-038/2018-r0, de maio de 2018. 
7 Custo Variável Unitário 
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Figura 22 – Variações entre preços para 25, 20, 15 e 10 anos de contrato, considerando usina 

térmica a GNL 100% flexível com CVU=R$ 200/MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Variações entre preços para 25, 20, 15 e 10 anos de contrato, considerando usina 

térmica a GNL 100% flexível com CVU=R$ 300/MWh 
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Figura 24 – Variações entre preços para 25, 20, 15 e 10 anos de contrato, considerando usina 

térmica a GNL 50% flexível com CVU=R$ 200/MWh 

Analisando os resultados obtidos, conclui-se que os valores de ICB sofrem pouco impacto 

com a redução do prazo contratual de empreendimentos termelétricos, visto que a 

diminuição do prazo de suprimento gera mudança no valor de somente uma das parcelas 

que compõem o ICB, a parcela fixa (RF), e, principalmente em usinas 100% flexíveis, a 

parcela k representa grande parte do valor total do ICB.  

Deste modo, verifica-se que, a alteração do prazo de suprimento dos contratos de 

empreendimentos termelétricos para 15 anos de suprimento pode acarretar um aumento 

em torno de 9% a 14% no ICB, dependendo do nível de inflexibilidade e do CVU da usina. 

2.5 Destaques finais de redução de prazo contratual 

Cabe ressaltar que os aumentos nos preços de energia decorrentes da redução dos prazos 

contratuais podem ser compensados por fatores internos ao projeto (como otimização de 

custos, gestão de portfólio e de riscos de cada agente), assim como externos (modernização 

do setor, dinamismo do ACL, entre outros), que podem atenuar os impactos esperados.  

Ainda assim, mesmo sendo esperada uma pequena elevação dos preços iniciais ofertados 

pelos geradores em razão da redução dos prazos contratuais, conforme as avaliações 

realizadas pela EPE, a substituição desse projeto por uma nova tecnologia mais eficiente 

ao fim do período de suprimento poderia resultar em ganhos para o consumidor. Prazos 

contratuais menores possibilitam ainda a diminuição do impacto da indexação nos preços 

de energia, uma vez que os índices utilizados nem sempre refletem a real evolução dos 

custos de geração. 

Também vale lembrar que já ocorreram mudanças anteriores realizadas em contratos 

diante das quais se esperava que os preços iriam sofrer impactos (ou ainda que poderiam 

haver reflexos na competição dos certames), mas que não se concretizaram, como por 

exemplo, na mudança de modalidade contratual de empreendimentos eólicos e solar 

fotovoltaicos para quantidade. 
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Convém ressaltar que os últimos leilões de energia apresentaram uma grande oferta de 

projetos das fontes acima mencionadas o que, considerando o volume de contratação, 

tende a revelar preços bastante competitivos. Nesta linha, também é importante destacar 

o nível acentuado de deságio destes leilões, o que denota que a competição pode levar 

inclusive a preços menores que os últimos resultados, mesmo considerando a redução 

contratual. 

 

3 UNIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EÓLICA E SOLAR FOTOVOLTAICA 

O termo neutralidade tecnológica pode ser entendido como a possibilidade de competição 

direta entre todas as tecnologias disponíveis, buscando perseguir metas baseadas em 

atributos sistêmicos. Esse princípio tem o objetivo de promover concorrência e eficiência ao 

garantir que todos os recursos possam participar e que sejam remunerados pelos serviços 

que eles provêm. 

O subgrupo de trabalho sobre Inserção de Novas Tecnologias, no âmbito do GT de 

Modernização do Setor Elétrico, apresentou um diagnóstico e também sugestões de 

aprimoramentos para que a reforma do setor incorpore os princípios da neutralidade 

tecnológica. 

De fato, uma maior isonomia e eficiência na contratação dos empreendimentos para a 

expansão da geração dependerá ainda de um conjunto maior de aperfeiçoamentos no atual 

modelo. Isso inclui a implementação da separação lastro energia e a efetiva contratação a 

partir dos atributos sistêmicos. Todavia, ainda considerando a presente estrutura do setor, 

é possível iniciar a introdução de regras que permitam avançar na direção dessa 

neutralidade sem causar impactos ou desequilíbrios nas atuais condições de mercado. 

A contratação de energia segregada por tecnologia, que ocorre atualmente, tem origem no 

Decreto n. 5.163/2014, no Art. 19, com a previsão de diferentes produtos nos leilões do 

mercado regulado, conforme trecho transcrito abaixo: 

Art. 19. A ANEEL promoverá, direta ou indiretamente, licitação na modalidade de 

leilão para a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do SIN, 

observados os procedimentos e as diretrizes fixados em ato do Ministro de Estado 

de Minas e Energia, que contemplarão os montantes por modalidade contratual de 

energia, a que se refere o art. 28, a serem licitados. 

§ 4º Poderão ser previstos produtos com início para entrega da energia nos 

seguintes prazos: 

I - até sete anos após o processo licitatório, nos casos de leilões de energia 

proveniente de novos empreendimentos, de que trata o § 1º; e  

II - até cinco anos após o processo licitatório, nos casos de leilões de energia 

proveniente de empreendimentos existentes, de que trata o § 1º.  
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Em seguida, as portarias de diretrizes publicadas a cada leilão apontam os diferentes tipos 

de contratos que serão negociados, indicando três características: i) prazo de contratação; 

ii) tipo de contrato – por quantidade ou disponibilidade – e iii) fonte de energia, que está 

estreitamente relacionada à tecnologia. 

Por fim, as portarias de sistemática de cada leilão definem claramente quais serão os 

produtos do certame. É na definição dos produtos que se determina o nível de segregação 

ou competição entre tecnologias. Para os leilões de energia nova mais recentes A-4 e A-6, 

as Portarias têm estabelecido quatro produtos, um para cada tecnologia (eólica, solar 

fotovoltaica, hidrelétrica e termelétrica). 

É importante ressaltar que a redação atual do Decreto apenas permite, não determina, a 

segregação de produtos por tecnologia. Nesse sentido, a unificação, em um mesmo 

produto, de fontes que apresentam características em comum, poderia ser um passo na 

direção da neutralidade tecnológica, proporcionando uma maior eficiência na contratação 

dos empreendimentos e beneficiando o consumidor. 

Atualmente as fontes eólica e solar fotovoltaica apresentam inúmeras características em 

comum que possibilitam a competição direta entre as tecnologias nos leilões de energia. 

Um primeiro aspecto é o reduzido prazo de construção dos empreendimentos, variando 

hoje entre 12 e 18 meses, desde o início da obra até a operação comercial das usinas. 

Nesse cenário, os agentes possuem maior margem para adotar diferentes estratégias com 

vistas ao início da construção dos empreendimentos. Em um Leilão A-6, por exemplo, os 

empreendedores podem optar por iniciar a efetiva implantação do projeto mais de 3 anos 

após se sagrarem vencedores do certame, sem riscos de descumprimento da obrigação de 

entrega da energia. Esse panorama permite aos agentes se valer de estratégias como, por 

exemplo, capturar os ganhos de uma provável redução futura do custo das fontes ou 

mesmo antecipar o início de operação dos parques para comercialização da energia no 

ambiente livre. 

As características do ponto de vista sistêmico também são semelhantes para as duas fontes. 

Trata-se de empreendimentos com geração não controlável e que apresentam variabilidade 

diária. Os empreendimentos eólicos apresentam variação sazonal mais acentuada, 

notadamente em algumas regiões específicas.  

A partir de 2019 os tipos de contrato praticados para essas fontes (modalidade por 

quantidade) também se tornaram muito semelhantes, transferindo a alocação dos riscos 

da produção de energia aos geradores. É importante reforçar também que o atual prazo 

contratual das tecnologias é o mesmo (20 anos), uma vez que o período de amortização 

dos investimentos realizados para ambas as fontes tende a ser similar. 
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Ressalta-se ainda que os preços da energia verificados nos leilões recentes também 

corroboram com a possibilidade de competição direta entre as duas tecnologias. Nos 

certames realizados em 2019, a diferença entre os preços médios finais foi inferior a 15%, 

tendo os projetos fotovoltaicos ofertado os menores lances. Os preços e condições dos 

contratos negociados no ACL, conforme informações mencionadas por diversos agentes, 

estão muito próximos, reforçando a proposta. 

A unificação dos produtos permitiria ainda que os empreendedores adotem, nos leilões, 

diferentes estratégias com vistas à implantação do portfólio de projetos eólicos e 

fotovoltaicos, capturando eventuais benefícios da sinergia entre as tecnologias. Esse tipo 

de estratégia deverá ser ainda mais utilizada a partir da regulamentação da participação 

dos empreendimentos híbridos nos leilões.    

Diante do exposto, entende-se que a disputa direta entre as fontes aumentará o nível de 

competição e consequente deverá incorporar maior eficiência na contratação dos 

empreendimentos, reduzindo o preço final da energia para o consumidor. Destaca-se ainda 

a correta sinalização ao mercado da introdução gradativa dos princípios que regem a  

modernização do setor, nesse caso a neutralidade tecnológica. 

 

4 FLEXIBILIZAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA 

UTE A GÁS NATURAL 

A flexibilização da comprovação de combustível para UTE a gás natural foi tema discutido 

no GT Integração Gás – Energia Elétrica, e contém uma apresentação de proposta realizada 

conjuntamente entre EPE e ANP em reunião do GT. A proposta de flexibilização da 

comprovação se divide em duas fases: a primeira na etapa dos leilões; e a segunda para 

os empreendimentos que se sagraram vencedores dos leilões, a partir de horizontes de 

comprovação, conforme apresentado a seguir. Esta proposta, bem como estudo 

complementar apresentado pela ANP se encontram disponíveis nos Anexos a este 

documento. 

Figura 25 - Histórico de Preço e Capacidade contratada nos Leilões  
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4.1 Comprovação de Combustível na Etapa dos Leilões de Energia 

Para habilitação técnica em um leilão de energia nova os projetos de geração necessitam 

estar acompanhados de documentação que comprove a disponibilidade de combustível para 

operação contínua. Esse dispositivo, conforme interpretação da EPE e da ANP pressupunha, 

para o caso de empreendimentos supridos com gás natural produzido no país, a existência 

de volumes suficientes classificados como “Reserva”. A Resolução ANP nº 47/2014 define 

o termo Reserva como sendo: 

“Quantidades de petróleo e gás natural estimadas de serem comercialmente recuperáveis 

através de projetos de explotação de Reservatórios descobertos, a partir de uma 

determinada data, sob condições definidas. Para que volumes sejam classificados como 

Reservas, os mesmos devem ser descobertos, recuperáveis, comerciais e remanescentes, 

na data de referência do BAR [Boletim Anual de Recursos e Reservas], com base em 

projetos de explotação. Os volumes de Reserva são categorizados de acordo com o nível 

de incerteza”. (grifos nossos) 

Já o Glossário da ANP traz a seguinte definição: 

”Reserva é um conceito técnico-econômico. Não deve ser confundida com 

reservatório, que é a acumulação de petróleo ou gás natural em determinada 

camada do subsolo. Reserva é uma estimativa do volume de petróleo ou gás natural 

dos reservatórios que pode ser produzido em determinado momento, pois a 

tecnologia necessária para extraí-lo está disponível e o preço a que o produto está 

sendo comercializado é alto o suficiente para cobrir seus custos de produção”. 

Tem-se então das definições que “Reserva” é um conceito não só técnico, mas também 

econômico, pois compreende volumes comercialmente recuperáveis. Vale chamar a 

atenção também para o termo “projetos de explotação de reservatórios descobertos” 

constante da definição trazida pela Resolução 47/2014. Isso porque as reservas, para serem 

classificadas como tal, precisam estar associadas a planos de desenvolvimento onde são 

definidas diversas questões técnicas e econômicas associadas ao campo. Cabe salientar 

que é justamente a decisão de aproveitar comercialmente os recursos descobertos que 

separa as fases de exploração e produção, em que uma área exploratória se torna um 

campo produtor.  

Ocorre que em campos de gás associado, em que o gás é produzido conjuntamente com o 

petróleo, o produtor precisa tomar uma decisão quanto ao destino que dará à produção de 

gás. Em geral essa decisão envolve principalmente duas alternativas: reinjetar o gás nos 

reservatório (que pode aumentar a produção de petróleo) ou oferecê-lo ao mercado, o que 

implica em investimentos adicionais significativos, como dutos de escoamento e unidades 

de processamento. Essa definição é feita antes da declaração de comercialidade, ou seja, 

da classificação dos volumes descobertos como “Reserva”. 

E é aí que reside o dilema que motivou a proposta de aperfeiçoamento das diretrizes do 

leilão. Por um lado, o produtor precisa tomar a decisão quanto ao destino do gás natural. 

Nesse momento de decisão ele possui volumes descobertos com baixa incerteza associada, 
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mas necessita de uma demanda firme que justifique os substanciais investimentos em 

infraestrutura necessários ao aproveitamento do gás. Por outro lado, para participar do 

leilão de energia nova, os volumes teriam que estar classificados como “Reserva”, o que 

pressupõe que a decisão comercial com relação ao gás já esteja tomada. É o típico dilema 

ovo-galinha, e representa uma importante barreira de entrada para o produtor nacional de 

gás natural no mercado termelétrico. 

O PDE 2029, lançado em fevereiro passado, aponta para um crescimento da produção de 

gás natural de 95% nos próximos dez anos. Contudo, para que esse gás chegue até o 

mercado e gere riqueza para a sociedade, é necessário eliminar barreiras e dar condições 

mais adequadas para a realização dos investimentos. 

 

Cabe ressaltar que o setor de gás passa por profundas mudanças e está em um momento 

de transição que deve levar ainda alguns anos. Até recentemente os produtores vendiam o 

gás para a Petrobras, que por sua vez lidava com os investimentos em infraestrutura e com 

os riscos de mercado. Mas não mais. Por força de Termo de Compromisso de Cessação 

(TCC) firmado em julho de 2019 com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE), a Petrobras, via de regra, não poderá firmar novos contratos para aquisição do gás 

de outros produtores nacionais. Produtores e outros agentes da cadeia de valor estão tendo 

que se adaptar à nova realidade de mercado e desverticalização de atividades, em que não 

se tem apenas um único interlocutor para todos os elos. 

Dito isso, e retornando à questão do dilema ovo-galinha, no âmbito do Grupo de Trabalho 

“Integração entre os Setores de Gás Natural e Eletricidade”, que faz parte do Programa 

Novo Mercado de Gás, foram discutidas medidas para se contornar esta barreira de entrada 

à participação de termelétricas a gás natural de origem nacional, a partir de campos ainda 

Figura 27 – Previsão de produção bruta diária de gás natural nacional. (PDE 2029). 
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em fase de exploração. Foi realizada uma avaliação detalhada dos riscos da flexibilização 

dos requisitos da Habilitação Técnica relativos à comprovação da disponibilidade da cadeia 

do gás natural e como resultado dessa análise foram propostos ajustes em Portaria de 

Diretrizes que contribuirão para promover o uso do gás natural nacional. Conceitualmente, 

os ajustes visam a permitir a habilitação técnica com recursos contingentes, além das 

reservas, de modo que estes recursos possam ser convertidos em reservas, por meio da 

declaração de comercialidade, em caso de vitória no leilão de energia. De fato, a vitória no 

leilão de energia tende a justificar a declaração de comercialidade. 

O que separa o final da fase exploratória e o início da fase de produção é justamente a 

decisão comercial do produtor de monetizar as descobertas. Não há grandes variações na 

incerteza em relação aos volumes descobertos entre esses dois momentos. Dessa forma, 

entende-se que a mudança proposta agrega pouco risco em relação às regras hoje vigentes 

no que diz respeito a potencial falha de suprimento. No entanto, a possibilidade de o 

produtor participar do leilão de energia antes da tomada de decisão sobre o destino do gás 

põe fim ao dilema ovo-galinha e pode fazer grande diferença para o suprimento de térmicas 

com gás nacional. 

4.2 Horizontes de Comprovação de Combustível ao Longo dos CCEARs 

A proposta de redução do prazo de comprovação de disponibilidade de combustível é 

assunto que vem sendo tratado desde o Programa Gás para Crescer, no Sub-Comitê 8, e 

mais recentemente, no âmbito do Grupo de Trabalho “Integração Gás – Energia Elétrica”, 

que faz parte do Programa Novo Mercado de Gás. Esta proposta visa a aproximar a 

exigência do setor elétrico à dinâmica de exploração e produção de gás natural de origem 

nacional, reduzindo custos do setor de gás para atendimento à exigência do setor elétrico. 

De modo geral, as campanhas exploratórias de campos de gás natural contemplam um 

horizonte de produção de cerca de 5 anos à frente. Pelo lado do setor elétrico, a exigência 

de comprovação vigente nos mais recentes leilões de energia nova (a exemplo do A-

6/2019), tem sido de comprovação de reservas para 10 anos de operação à capacidade 

máxima da usina. Esta exigência do setor elétrico, embora já seja fruto de aprimoramento 

em relação ao passado, ainda impõe ao setor do gás custos adicionais com campanhas 

exploratórias. Assim, existe uma proposta de redução de 20% do horizonte de 

comprovação, para 8 anos. 

Em relação à comprovação do período remanescente, para os empreendimentos que 

celebrarem contratos CCEAR, as portarias de diretrizes dos leilões mais recentes têm 

contemplado a possibilidade de se dividir em duas comprovações: uma de 5 anos e outra 

correspondente ao período remanescente. Como os CCEARs para termelétricas têm sido de 

25 anos, isto significa que o último período de comprovação pode ser de até 10 anos. 

Uma melhor aderência entre as exigências do setor elétrico para com a dinâmica de 

exploração e produção do setor de gás natural poderia ocorrer sob a adoção de períodos 

incrementais de 5 anos até o fim da vigência do CCEAR no caso dos empreendimentos que 

se sagrarem vencedores dos leilões. 
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5 CONCLUSÃO 

Todos os aprimoramentos propostos nesse documento estão alinhados com os princípios 

da Modernização do Setor Elétrico e também com os estudos realizados no âmbito do GT 

de Integração Gás – Energia Elétrica, devendo proporcionar uma maior eficiência na 

contratação dos empreendimentos nos leilões de geração. 

Resumidamente as justificativas apresentadas indicam conveniência de se reduzir o prazo 

contratual atualmente praticado para as fontes eólica e solar fotovoltaica para 15 anos. 

Da mesma forma, os prazos contratuais das fontes termelétrica e hidrelétrica poderiam 

ser reduzidos para 15 anos e 20 anos, respectivamente. Com base nas sensibilidades 

realizadas pela EPE, essas alterações não resultariam em impactos significativos nos preços 

finais dos leilões ou nas condições de financiamento dos projetos. Adicionalmente, os 

benefícios de redução dos prazos contratuais, com a redução do horizonte de indexação via 

IPCA e com o aumento da taxa de renovação do parque gerador, juntos, podem mais que 

compensar o custo incremental dos preços de energia nos leilões. 

Sugere-se ainda que seja adotada nos próximos leilões a competição direta, em um mesmo 

produto, entre as fontes eólica e solar fotovoltaica, em razão das inúmeras 

características em comum dessas tecnologias e também de forma a permitir a adoção de 

diferentes estratégias de comercialização conjunta desses projetos. 

Por fim, são propostos aperfeiçoamentos nos requisitos de comprovação de combustível 

para fins de habilitação técnica dos projetos a gás natural, incluindo a redução do horizonte 

de comprovação de suprimento para 8 anos e possibilidade de habilitação técnica 

considerando informações de recursos contingentes, que futuramente seriam 

convertidos em reserva. Estas medidas tendem a reduzir custos afundados na atividade 

de exploração de gás natural de origem nacional para participação nos leilões de energia, 

alinhar a exigência de comprovação de combustível no setor elétrico à dinâmica de 

exploração e produção de gás nacional, e resolver o problema de circularidade entre oferta 

e demanda (dilema do ovo e da galinha) para a questão de comprovação de reservas. 

Espera-se, com estas medidas, uma redução de barreiras de acesso ao gás doméstico, 

especialmente aquele oriundo do pré-sal, para a geração termelétrica e um ambiente mais 

equilibrado de competição entre soluções de suprimento com gás doméstico contra o GNL. 

Pelo lado do setor elétrico, espera-se aumento da competição de termelétricas a gás natural 

nos leilões de energia. 

A implementação desses aperfeiçoamentos nos leilões a partir de 2021 sinalizaria ao 

mercado um primeiro passo concreto em direção às modificações necessárias para a 

Modernização do Setor, resultando, em última instância, em benefícios diretos ao 

consumidor.  
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6 ANEXOS 

 Proposta conjunta da EPE e ANP de flexibilização da comprovação de 
combustível para termelétricas a gás natural no GT Integração Gás – 
Energia Elétrica 

 

 
 

 
 

GT Integração entre os setores elétrico e de gás natural

Proposta de aprimoramentos normativos em prol do 

gás natural nacional nos Leilões de Energia

09 de junho de 2020

Comprovação da Disponibilidade de Combustível

Trabalho conjunto EPE –ANP

Agenda

1. Comprovação da molécula.

2. Horizonte de comprovação da molécula ao longo do CCEAR.

3. Comprovação da cadeia logística.

Comprovação da disponibilidade de combustível para termelétricas a GN nos Leilões de Energia
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1. Produção 
offshore

2. Gasoduto de 
escoamento

3. UPGN

3(a). Gasoduto 
de transferência

Usina 
Termelétrica

Gás Natural não 
processado

4. Transporte

5. Distribuição

Cadeia de suprimento esperada para GN offshore
Caso aplicável a Gás Natural offshore

3(b). Distribuição

Comprovação de Disponibilidade de Combustível 

• Gás nacional (reservas)

• Importação de GNL

• Importação via gasoduto

• Gasoduto de escoamento

• UPGN

• Terminal de GNL

• Gasoduto de Transporte

• Caminhões de GNL

• Caminhões de GNC

Termelétricas a Gás Natural

Contratos
Termos de Compromisso
Licenças Ambientais

Carta da Distribuidora 
Local de GN
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Comprovação da molécula
Linha de corte para a comprovação da molécula: “Reservas”

• Possibilidade de comprovação da molécula para além das reservas: recursos contingentes.

• Caso vença o leilão, o empreendedor terá um prazo para declarar comercialidade junto à ANP, bem como confirmar as reservas junto à 

ANEEL antes do início da operação comercial: Ex.: 12 a 18 meses após o leilão.

• Caso não se configure a comprovação das reservas: rescisão de contrato e realização de leilão para contratação da energia não atendida.

Proposta

• Maior atratividade para viabilização de campos de GN nacionais, 

que dependam do consumo da termelétrica para a declaração de 

comercialidade, a exemplo do gás do Pré-Sal.

Possíveis benefícios

• Frustração da expectativa de produção de gás natural. (pode ser 

ajustado no horizonte rolante – provavelmente a térmica envolve de 

30 a 40% da expectativa de produção do campo))

• Atraso do início da produção do gás natural (Deverá ser mitigado 

pela oferta diversificada que deve existir daqui a 6 anos).

• Desistência de produção de gás natural. (mitigada pela rescisão 

contratual se não for declarada comercialidade) 

Possíveis riscos

• Sem alteração em lei ou decreto.

• Portaria MME 102/2016.

• Portaria de diretrizes específicas dos leilões.

• Resolução ANP n° 47/2014.

Normativa pertinente

Contratação ACR e Leilões de Energia

Comprovação da molécula
Linha de corte para a comprovação da molécula: 10 anos de operação

• Reduzir o horizonte de comprovação de volumes de gás natural para 7 ou 8 anos de operação à potência disponível máxima.

• As demais comprovações após o início do CCEAR deverão ser realizadas com 5 anos de antecedência junto à Aneel para 5 anos adicionais de 

comprovação.

• Caso não haja comprovação de combustível para o período remanescente do CCEAR o contrato CCEAR deverá ser extinto.

Proposta

• Reduzir os custos exploratórios de campos de óleo e gás natural 

relacionados a atendimento exclusivo às exigências dos Leilões de 

Energia Elétrica.

• Dar maior competitividade ao gás natural nacional nos Leilões de 

Energia.

Possíveis benefícios

• Frustração da expectativa de produção de gás natural (Mitigado 

pelo desenvolvimento do mercado e pela exigência de 

comprovação quinquenal do horizonte rolante).

• Financiabilidade de projetos em decorrência da incerteza de 

disponibilidade do combustível no médio e longo prazos (a 

reserva não está associada a comprovação de fornecimento e sim 

aos contratos de fornecimento, que podem ter prazo maior).

Possíveis riscos

Contratação ACR e Leilões de Energia

• Sem alteração em lei ou decreto.

• Portaria MME 102/2016.

• Portaria de diretrizes específicas dos leilões.

Normativa pertinente
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Comprovação da molécula
Linha de corte para a comprovação da molécula: 10 anos de operação

Contratação ACR e Leilões de Energia

Linha do tempo (anos)

Leilão A-6
PPA (15 a 25 anos)

6 anos

5 anosComprovação 2

GSA 1 (7 a 8 anos)

GSA 2 (5 anos)

5 anosComprovação 3 GSA 3 (5 anos)

5 anosComprovação 4 GSA 4 (5 anos)

5 anosComprovação 5 GSA 5

Candidatos Rota 4 Rota 4b

Proprietário: Cosan Cosan

Capacidade: 15 MM m³/dia (10 a 15)* 20 MM m³/dia**

Entrega do Gás: Cubatão – SP Ilha da Madeira – RJ

Situação Licença Ambiental Em Licenciamento Ambiental

2. Gasoduto de escoamento

*    Notícias: https://tnpetroleo.com.br/noticia/cosan-solicita-licenca-para-construcao-do-rota-4/

**  EPE – PIPE 2019.
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Comprovação da cadeia logística
Gasodutos de Escoamento e acesso ao Processamento

• Aceitação de infraestrutura de escoamento e processamento em fase de projeto.

• Necessária apresentação de licença ambiental;

• Autorização da ANP;

• Termo de compromisso de reserva de capacidade firme em caso de infraestrutura de terceiros.

Proposta

• Flexibilizar a sequência de cronológica de desenvolvimento de

projetos para acelerar a construção das infraestruturas de gás

natural e energia elétrica.

Possíveis benefícios

• Atraso no processo de licenciamento ou de construção do 

gasoduto (baixo risco de ocorrência).

• Atraso no suprimento de gás natural à termelétrica.

• Atraso no início da operação comercial da termelétrica (isso já 

ocorre com a UTE Sergipe I, o importante é que o 

empreendedor tenha porte para comprar energia de 

reposição).

Possíveis riscos

Contratação ACR e Leilões de Energia

• Sem alteração em lei ou decreto.

• Portaria MME 102/2016.

• Instruções EPE.

Normativa pertinente

Comprovação da cadeia logística
Gasodutos de Transporte

• Gasoduto existente: Parecer da ANP.

• Gasoduto que ainda não recebido concessão ou autorização da ANP: tendo em vista a possibilidade de alteração de concessão para
autorização de gasodutos de transporte por meio de Projeto de Lei, permitir que o empreendedor tome o risco associado à implementação
do gasoduto, considerando apontamentos em parecer da ANP. Possibilidade de exigência de licença ambiental do projeto, a depender da
extensão do gasoduto.

Proposta

• Flexibilizar a sequência de cronológica de desenvolvimento de

projetos para acelerar a construção das infraestruturas de gás

natural e energia elétrica.

Possíveis benefícios

• Atraso na conclusão de obras de gasodutos de transporte que não 

tenham recebido concessão ou autorização da ANP para operação 

ou que ainda estejam em fase de construção. (isso já ocorre com 

a UTE Sergipe I, o importante é que o empreendedor tenha porte 

para comprar energia de reposição).

• Incerteza quanto à tarifa de transporte (metodologia de cálculo 

tarifário está cada vez mais claro).

Possíveis riscos

Contratação ACR e Leilões de Energia

• Sem alteração em lei ou decreto.

• Portaria MME 102/2016.

• Instruções EPE.

Normativa pertinente
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 Apresentação da ANP sobre especificação técnica de “Recursos” e 
“Reservas” de reservatórios de gás natural ao GT Integração Gás – 
Energia Elétrica 

 

Comprovação da cadeia logística
Gasodutos de Distribuição

• Flexibilizar a comprovação de acesso à distribuição para além da carta da distribuidora, tendo em vistas as legislações estaduais e a
competência dos estados de explorar a distribuição de gás canalizado.

• Aceitar como comprovação manifestação favorável de acesso à infraestrutura de distribuição pelo órgão regulador estadual de gás natural,
além da carta de responsabilidade do empreendedor.

Proposta

• Reduzir o desequilíbrio de forças entre os agentes termelétricos e

as distribuidoras estaduais de gás canalizado.

Possíveis benefícios

• Frustração da expectativa da tarifa de distribuição decorrente de 

regulação estadual pouco desenvolvida ou exposição a abusos 

econômicos da distribuidora local de gás canalizado (risco do 

empreendedor, tal como o risco da penalidade pelo não 

fornecimento de gás).

Possíveis riscos

Contratação ACR e Leilões de Energia

• Sem alteração em lei ou decreto.

• Portaria MME 102/2016.

• Instruções EPE.

Normativa pertinente

Obrigado!

Trabalho conjunto de EPE e ANP.

Submetido ao GT Integração entre os setores elétrico e de gás natural
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Estudos Geologia & 

Econômicos
Exploração Aval. Descom.Desenvolvimento & ProduçãoBid

Assinatura

do

Contrato

Declaração de 

Comercialidade

EXP
•Notificação de 

Descoberta

EXP
•Plano de Avaliação 

EXP
•Declaração de 

Comercialidade

PROD
•Plano de 

Desenvolvimento

PROD
•Monitoramento do 

desempenho do campo

PROD
•Revisão do Plano de 

Desenvolvimento

EXP
•RFAD

Melhor Caso!

Ciclo Descoberta

Revisão em Andamento PAD (Res.  ANP 30/2014):
• RFAD deverá ser encaminhado em 60 dias do 

término das atividades;
• ANP terá 60 dias para analisar.

PD (Res. ANP 17/2015) :
• PD deve ser encaminhado em 180 após 

a DC;
• ANP tem 180 dias para analisar.
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Possíveis atividades após uma descoberta

Segundo Archer e Wall (1986):

1. Teste de poço.

2. Perfuração de poços de 
delineação.

3. Desenvolvimento de modelo 
geológico preliminar.

4. Avaliação econômica preliminar.

5. Modelo geológico detalhado.

6. Caracterização das zonas do 
reservatório.

7. Estudos de simulação de 
reservatórios.

8. Planos de instalações de superfície.

9. Execução do plano de 
desenvolvimento.

Fator de Recuperação

Para as jazidas de gás natural, as
Atividades são focadas no

adensamento de malha e no

incremento da produtividade dos

poços (ex: estimulação), ou em

atividades relativas às instalações de
superfície (compressores, malha de

coleta e escoamento),

Volume de HC in Situ (VOIP ou VGIP)

FR
Volume de HC Recuperáveis

= Volume de HC in Situ

ØFR em Jazidas de Gás Natural 
costumam ser superiores as possíveis 
em jazidas de óleo

ØA explotação em Jazidas de Gás Natural 
toleram características permoporosas 
piores;

ØAo contrário da produção de jazidas de
petróleo, o aumento do Fator de
Recuperação em jazidas de gás não está
vinculado a mecanismos de recuperação
secundário e/ou terciária;

Campos de Gás Natural 

(fluido principal)
<FR > 64%
fonte: BAR, 2019
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Plano de Avaliação de 

Descoberta (PAD)

Notificação de Descoberta 

(ND)

Relatórios e Boletins
• Situação Operacional de Poço (SOP)

• Relatórios de Poço Exploratório 
(Perfuração, Completação, Abandono)

• Relatórios de Teste de Formação

• Relatórios Semanais de TLD

Declaração de 

Comercialidade (DC)

Relatório Final de Avaliação 

de Descoberta (RFAD)

Programa Anual de Trabalho/Orçamento (PAT/ 

OAT)

Notificação de Prévia de Perfuração 

Notificações de Aquisição de Dados
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Programa Anual de 

Trabalho/Orçamento (PAT/ OAT)

Plano de Desenvolvimento (PD)

Boletim Anual de Reserva (BAR)

Boletim Mensal de Produção (BMP)

Programa Anual de Produção (PAP)

Relatórios de Poços Explotatórios (Perfuração, 

Completação, Abandono)
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Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Superintendência de Exploração

Av. Rio Branco, 65, 19º andar - Rio de Janeiro – Brasil
Telefone: (21) 2112-8100 

Fábio Brant
fbrant@anp.gov.br

(00 55) 21 2112-8474

Superintendência de Exploração


