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Mecanismo (Leilão) de Descontratação
Realização: 28/08/2017

Análise
Pré-leilão

Análise
Pós-leilão

O documento em PDF encontra-se em anexo
(Esta análise foi distribuída às 20:30 do dia 28/08/2017)

No dia 28 de agosto de 2017 foi realizado o primeiro Mecanismo Competitivo de
Descontratação de Energia de Reserva de 2017. O certame teve início às 10h e duração de
oito horas e vinte e cinco minutos.
O certame promoveu a descontratação de Contratos de Energia de Reserva (CERs) de
empreendimentos eólicos, solares fotovoltaicos e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs).
As propostas vencedoras foram definidas com base no Índice de Classificação do
Prêmio (ICP), que leva em conta o montante economizado (preço contratado nos Leilões de
Energia de Reserva para cada empreendimento) acrescido do pagamento do prêmio
estabelecido neste leilão.
O valor do prêmio, em Reais, a ser pago em parcela única, corresponde ao Lance de
Prêmio ofertado pelo proponente (R$/MWh) multiplicado pelo montante da energia
contratada a ser descontratada (MW médio) e pela quantidade de horas referente a um ano
de contrato (8.760 horas).
De acordo com o Decreto 9.019/17, os recursos obtidos com a descontratação serão
revertidos em benefício da Conta de Energia de Reserva (CONER) para redução do Encargo
de Energia de Reserva.
Ao todo, o certame descontratou 183,2 MWmédios de energia elétrica, que totalizam
557,36 MW da capacidade instalada, e uma Garantia Física de 190,5 MWmédios. Esse
montante representa aproximadamente 12% do total aprovado pela Aneel. A receita total a
ser arrecadada em prêmios será de R$ 105.946.076,76.
Dos 92 parques eólicos aptos a participar do certame, 16 foram descontratados,
somando 135,7 MWmédios. O Lance de Prêmio médio para esta fonte foi de R$ 72,74/MWh.
Das 82 plantas solares fotovoltaicas habilitadas, apenas nove foram descontratadas,
com um Lance de Prêmio médio de R$ 50,27/MWh.
De todos os empreendimentos descontratados, apenas a usina solar Dracena 3 (São
Paulo) não faz parte do Submercado Nordeste.
Nenhum empreendimento hidrelétrico submeteu lances.
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Tabela 1: Resultado do Leilão – Fonte Eólica

Tabela 2: Resultado do Leilão – Fonte Solar

O Instituto Acende Brasil acompanha os leilões regulados de energia elétrica no formato de Análises Pré
e Pós-leilões, disponíveis em www.acendebrasil.com.br > Observatório > Análise de Leilões.

