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• Responsabilidade  Garantia Física 
(resposta à escassez de energia)

• Consumo 100% contratado

Pagamento pela 
adequabilidade do 

sistema

• Risco de crédito pulverizado

• Contratos longos
Financiabilidade

• Leilões por tecnologia (escolha 
centralizada)

Expansão da Matriz 
de Geração
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ACL Energia hidrelétrica existente, participação “marginal”

No passado bastava garantir a expansão de 
energia que capacidade e flexibilidade 

seriam fornecidos pelas hidrelétricas com 
reservatórios.

Só que muita coisa mudou...

Como o desenho de mercado proporcionou adequabilidade do 
sistema e equilíbrio do mercado nos anos 2000. O início foi:



• Maiores responsabilidades alocadas ao 
consumidor regulado

• Alocação de custos e riscos 
desequilibrada

Pagamento pela 
adequabilidade do 

sistema

• Risco de crédito pulverizado vs
concentrado/personalizado 

• Contratos longos vs curtos e médios
Financiabilidade

• Leilões por tecnologia (escolha 
centralizada) vs Escolhas individuais 
(preço, ambiental)

Expansão da 
Matriz de Geração
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Nova Matriz de energia elétrica e crescimento do ACL afetaram as 
três peças-chave:  
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• Todos pagam pelo Bem Público

Pagamento pela 
adequação do 

suprimento

• Risco de crédito pulverizado vs
concentrado/personalizado 

• Contratos longos vs curtos e médios

• Complementação financeira

Financiabilidade

• Escolha centralizada, nos primeiros leilões 
ainda por tecnologia

Expansão da 
Matriz de Geração
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Necessidade de promover expansão, adequação do suprimento e 
crescimento do ACL com responsabilidade e sem subsídios
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Mercado à vista

Padronização da 
commodity Mercado futuro

- A função básica dos mercados futuros é servir 
aos hedgers. Estes buscam, através de 

operações de compra ou venda a futuro, 
eliminar o risco de perdas decorrente das 

variações de preços das commodities com que 
trabalham

- O mercado futuro existe para facilitar a 
transferência de risco e a apuração de preço

Convergência dos preços a futuro e a 
vista quando se aproxima a data de 

liquidação dos contratos

Lastro Segurança de 
Suprimento Energético

Garantia Física 
(hoje)

Lastro de 
produção

Além de restaurar as três peças-chave, a separação ainda permite 
revelação de custos, transparência e liquidez do mercado
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vista

Padronização da 
commodity

Mercado 
futuro

Lastro

Lastro de 
produção

Segurança de 
suprimento energético

Lastro de 
capacidade

Segurança de 
atendimento de potência

E já que vai separar, como Novos Critérios de Suprimento + PDE indicam 
que Brasil passará da preocupação com escassez de energia, para de 
capacidade também, propõe-se também ...



Garantia 
Física

+ 
Eletricidade

Produção de 
eletricidade

Lastro de 
produção

Lastro de 
capacidade

De implícito 
para explícito! A simples implementação de 

medidas auxiliares ao modelo 
atual, como a definição de 

obrigação de contratação de 
capacidade para os agentes de 

consumo ou até mesmo execução 
de um leilão de energia de reserva, 

sem demanda contratual 
associada, pode não ser eficiente 

para garantia da adequabilidade do 
sistema, além de provavelmente 

trazer novas distorções ao 
equilíbrio do mercado de curto 

prazo. A depender dos contratos já 
firmados, pode inclusive trazer 

sobrecontratação e sobrecusto aos 
agentes de consumo

Em resumo, fragmenta-se Garantia Física em 2 produtos e explicita-
se produto lastro de potência
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• Q = MWh por ano

• N = Prazo suficiente que permita mobilidade entre mercados sem prejudicar financiabilidade

Produção de eletricidade

• Q = MWm por ano (lastro de produção  Garantia Física

• N = prazos longos pela financiabilidade

Lastro de produção

• Q = MW por ano (lastro de capacidade)

• N = prazos longos pela financiabilidade

Lastro de capacidade

• Quando Novos Critérios de Suprimento identificarem escassez

Lastro de flexibilidade

• Possibilidade a ser estudada

Certificado de Energias Renováveis

• Possibilidade a ser estudada

Serviços ancilares

Quais seriam então os novos produtos? (1º momento, e expectativas)



Receita Anual 
Total do 

Vendedor ou 
Gerador

Qtdeprodução x 
Preçoprodução

Qtdelastro produção x 
Preçolastro produção

Qtdelastro capacidade x 
Preçolastro capacidade

R$/ano MWh/ano x R$/MWh
MWmed/ano x 

R$/MWmed
MW/ano x R$/MW

Receita Produção Receita Lastro Produção (GF) Receita Lastro Capacidade

Para cada tecnologia, as contribuições dos produtos seriam 
proporcionalmente distintas

R$

R$
R$R$ R$

R$
R$ R$ R$

Quais seriam as componentes de receita do gerador?
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LEILÃO CENTRALIZADO:
- Vendedores e compradores submetem lances
- Leilão definirá os lances atendidos por meio de um 
problema de otimização, cuja função objetivo pode ser 
de maximizar o excedente do consumidor ou minimizar 
o excedente do produtor
- Para as demandas dos lastros, podem ser utilizadas 
curvas de referência elásticas

Comercializador (Qualificado)
Produção de eletricidade 

(opcional)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

Gi

ENTIDADE CENTRAL

Lastro de Produção
Lastro de Capacidade

Distribuidora

Produção de eletricidade

Consumidor Livre (Qualificado)
Produção de eletricidade 

(opcional)

Leilão Centralizado

ACR

ACL

Consumidor Livre 
(Quali)

Produção de 
eletricidade

Consumidor 
Livre (qualquer)

Produção de 
eletricidade

Comercializador 
(Quali)

Produção de 
eletricidade

Comercializador 
(qualquer)

Produção de 
eletricidade

Não há a obrigação do Gerador 
comercializar seus lastros.

Cada lastro  responsabilidade associada

Leilões combinatórios:
- Gerador tem o direito de 
ofertar o(s) produto(s) que 
desejar
- Ofertas independentes ou 
condicionadas

Energia Existente
À medida que os contratos 
dos Gerador atuais (baseado 
em garantia Física) vencem, 
tornam-se aptos a participar 
do Novo Leilão Centralizado 
e vender Certificado de 
Energia e Produção de 
Energia.

Antecedência Contratual
A-1 ; A-7

Cobertura contratual 100% 
do consumo

Novo desenho de comercialização



G1

G2

G3

G4

G5

G6

Gi

ENTIDADE CENTRAL
Apuração

Lastro de Produção

C1

Ck

D1

Dj

ENTIDADE CENTRAL
Apuração

Lastro de Capacidade

RECURSOS 
vendidos pelos 
Geradores (ou 
detentores de 
seus direitos )

Garantia Física 

Pagamento para quem assumir as 
responsabilidades ao vender lastro.

TODOS PAGAM igualmente pelo encargo

Se Lastro de produção < garantia física 
compra de novos lastros de produção 
para recomposição de lastro “podre”

TODOS PAGAM igualmente pelo encargo

REQUISITOS 
comprados 

pelos 
Consumidores e 

Distribuidoras

Garantia Física 

Legados e transição: preservam-se os contratos atuais, e 
descasamento impulsiona contratação para reequilíbrio.
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Próximos passos  Integração

Consulta Pública: Aberta por 30 dias 
(aproximadamente entre 4ª semana de 
agosto e 4ª semana de setembro)

Proposta de 
Modernização

Lastro-
Energia

Critérios 
Suprimento

Sistemática 
leilões

Formação 
preços

Processo 
contratação

Sustentdd
Disco

Sustentdd
Transco

MRE

Custos 
Riscos Novas 

tecnologias

Abertura 
Mercado

Governan
ça



Avenida Rio Branco, 1 - 11o andar  

20090-003 - Centro - Rio de Janeiro  

www.epe.gov.br

/epe.brasil @epe_brasilepe_brasil /EPEBrasil

Obrigado!


