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O InfoLeilão é uma publicação que analisa os resultados de leilões realizados para contratação de energia
elétrica para atendimento do mercado de energia no ambiente de contratação regulada (ACR). A CCEE
publicará uma edição a cada leilão realizado, divulgando, entre outras informações, o montante
negociado e a evolução dos preços.
Esta edição refere-se ao 17º Leilão de Energia Existente (A-1) e 18º Leilão de Energia Existente (A-2),
realizados em 22 de dezembro de 2017.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS LEILÕES
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE operacionalizou, em 22 de dezembro de 2017,
com a coordenação da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, o 17º Leilão de Energia Existente (A1) e o 18º Leilão de Energia Existente (A-2). Os leilões tiveram início às 09h e respectivas durações de 36
minutos e 25 minutos, com as características apresentadas na tabela 1:
Tabela 01 - Parâmetros
17º Leilão de Energia Existente (A-1 em 2017) 18º Leilão de Energia Existente (A-2 em 2017)
Edital nº 006/2017 - Aneel
Edital nº 007/2017 - Aneel
Produtos

QTD-02-2018

QTD-02-2019

Preço Inicial

R$ 217,00/ MWh

R$ 193,00/ MWh

Modalidade do contrato

Quantidade

Quantidade

Fontes previstas

Todas as fontes

Todas as fontes

Períodos de suprimento

01/01/2018 até 31/12/2019

01/01/2019 até 31/12/2020

2. RESULTADOS DOS LEILÕES
2.1 Resultado do 17º Leilão de Energia Existente A-1
Na Tabela 2, é apresentada a lista dos vencedores com o respectivo submercado de venda, oferta
negociada e preço de venda.
Tabela 02 – Resumo Vendedor do A-1

ARGON

SP

Norte

10

Energia Negociada
(MWh)
175.200,000

CLIME TRADING

SP

Norte

10

175.200,000

177,98

COMERC

SP

Norte

20

350.400,000

177,10

ELETRONORTE

DF

Norte

175

3.066.000,000

177,99

Empresa

UF

Submercado

Lotes

Preço de Venda
(R$/MWh)
177,99

INOWATT

SP

Norte

20

350.400,000

177,99

LEROS

SP

Norte

28

490.560,000

175,60

SAFIRA

SP

Norte

10

175.200,000

175,60

STIMA ENERGIA

SP

Norte

15

262.800,000

174,99

288

5.045.760,000

Total
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Na tabela 3, verifica-se que o leilão A-1 movimentou ao todo R$ 895,4 milhões, tendo sido negociados
288 MW médios a um preço médio de venda global de R$ 177,46 por MWh. O deságio do certame foi de
18,22%, o que representou uma economia de R$ 199,5 milhões.

Tabela 03– Síntese do resultado do A-1
Produto
QTD-02-2018

Número de
empresas
vencedoras
8

Energia
Negociada
(MW médios)
288

Energia
Negociada
(MWh)
5.045.760,000

Lotes
288

Montante
Financeiro
(R$ milhões)
895,4

Economia
(R$ milhões)

Deságio
(%)

Preço Inicial
(R$/MWh)

199,5

18,22%

217,00

Preço de Venda
Preço de
Médio
Venda Médio
(R$/MWh)
(US$/MWh)
177,46
53

Nota: Taxa de câmbio de R$ 3,333/US$ no dia 22/12/2017.

O total de energia negociada no certame, 288 MW médios, será registrado no submercado Norte. A maior
representatividade de venda foi da empresa ELETRONORTE com 175 MW médios negociados.
A energia contratada destina-se ao atendimento do mercado de 10 distribuidoras. Dentre estas, destacase a RGE (submercado Sul), que respondeu por 34,03% da contratação total.

Tabela 04 – Resultado por Comprador do A-1

Comprador

Energia Contratada
(MWh)

CEA

150.321,600

CEAL

394.764,534

CEMAR

372.124,800

COELBA

613.199,998

EDP ES

220.752,000

ELETROPAULO

1.413.338,402

ENERGISA MT

19.758,666

ENERGISA PB

107.923,202

RGE

1.716.960,000

SANTA MARIA

36.616,798

Total

5.045.760,000
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2.2 Resultado do 18º Leilão de Energia Existente A-2
Tabela 05 – Resumo Vendedor do A-2

10

Energia Negociada
(MWh)
175.440,000

Preço de Venda
(R$/MWh)
171,99

Norte

10

175.440,000

171,90

Sudeste

50

877.200,000

175,00

Empresa

UF

Submercado

Lotes

BETA

SP

Norte

CAPITALE

SP

CDSA

GO

COMERC

SP

Norte

10

175.440,000

174,90

DEAL

SP

Norte

10

175.440,000

175,00

DELTA

SP

Norte

30

526.320,000

171,40

DMEE

MG

Sul

5

87.720,000

172,00

ELETRONORTE

N

Norte

147

2.578.968,000

175,00

INOWATT

SP

Norte

10

175.440,000

175,00

MATRIX

SP

Norte

10

175.440,000

174,98

MINERVA COM

SP

Norte

25

438.600,000

174,99

PRIME ENERGY

SP

Norte

6

105.264,000

172,00

TRADENER

PR

Norte

100

1.754.400,000

175,00

423

7.421.112,000

Total

Na tabela 6, verifica-se que o 18º Leilão de Energia Existente movimentou ao todo R$ 1,3 bilhão, tendo
sido negociados 423 MW médios a um preço médio de venda global de R$174,52 por MWh. O deságio do
certame foi de 9,58%, o que representou uma economia de R$ 137,2 milhões.
Tabela 06– Síntese do resultado do A-2
Produto
QTD-02-2019

Número de
empresas
vencedoras
13

Energia
Energia
Negociada
Negociada
(MW médios)
(MWh)
423
7.421.112,000

Lotes
423

Montante
Financeiro
(R$ bilhões)
1,3

Economia
(R$ milhões)

Deságio
(%)

Preço Inicial
(R$/MWh)

137,2

9,58%

193,00

Preço de Venda Preço de Venda
Médio
Médio
(R$/MWh)
(US$/MWh)
174,52
52

Nota: Taxa de câmbio de R$ 3,333/US$ no dia 22/12/2017.

Conforme apresentado no gráfico 1, dentre os 423 MW médios negociados, 368 MW médios serão
registrados no submercado Norte, seguido pelo Sudeste, com 50 MW médios e 5 MW médios registrados
no submercado Sul. A empresa ELETRONORTE destacou-se novamente com 147 MW médios, o maior
volume negociado no certame.

O conteúdo desta publicação foi produzido pela CCEE com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva
dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada
de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e
sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.
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Gráfico 01 – Contratação por submercado (MWmédio)
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Destaca-se o montante financeiro negociado no submercado Norte, que movimentou R$1,127 bilhão, o
que representou 87% do volume financeiro total negociado no leilão.

Gráfico 02 – Montante financeiro movimentado por submercado (R$ bilhões)
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A energia contratada destina-se ao atendimento do mercado de 12 distribuidoras. Dentre estas, destacase a COELBA (submercado Nordeste), que respondeu por 30,02% da contratação total.

O conteúdo desta publicação foi produzido pela CCEE com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva
dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada
de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e
sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.
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Tabela 07 – Resultado por Comprador do A-2

Comprador
CEA

Energia Contratada
(MWh)
380.704,803

CEAL

180.878,390

CEMAR

788.778,235

CEPISA

877.200,002

COELBA

2.228.088,012

ELETROPAULO

1.249.308,234

ENERGISA MS

44.053,232

ENERGISA PB

292.809,358

ENERGISA SE

362.809,922

ENERGISA TO

68.772,481

LIGHT

763.690,317

SANTA MARIA

184.019,014

Total

7.421.112,000

3. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
HISTÓRICO DOS LEILÕES DE ENERGIA EXISTENTE
Desde 2004, a Aneel realizou 18 leilões de Energia Existente (LEE), sendo que 6º (2007) e o 11º LEE (2013)
ocorreram sem negociação e o 7º LEE (2008) foi cancelado. Ao todo, foram contratados 28.107 MW
médios de energia existente nesses certames, o que representa um montante financeiro de R$ 243,33
bilhões (valor atualizado com IPCA de novembro de 2017).
De todos estes leilões, o que negociou o volume mais expressivo em energia e montante financeiro foi o
1º Leilão de Energia Existente – que, ocorrido em dezembro de 2004, foi o primeiro leilão após a
reestruturação do setor elétrico.

O conteúdo desta publicação foi produzido pela CCEE com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva
dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada
de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e
sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.
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Tabela 08 – Resultado dos Leilões de Energia Existente

Leilão

Data

Energia
Contratada
(MWh)

01ºLEE

07/12/2004

1.192.737.024

02ºLEE

02/04/2005

03ºLEE

Montante Negociado
Atualizado
(R$ milhoes)

Preço Médio
de Venda
(R$/MWh)

17.008

152.427

127,796

92.919.600

1.325

15.350

165,201

11/10/2005

2.683.008

102

329

122,649

04ºLEE

11/10/2005

81.769.248

1.166

15.120

184,915

05ºLEE

14/12/2006

14.306.112

204

2.805

196,059

06ºLEE

06/12/2007

Sem Negociação

07ºLEE

28/11/2008

Cancelado

08ºLEE

30/11/2009

3.681.216

84

593

161,039

09ºLEE

10/12/2010

2.577.792

98

415

160,884

10ºLEE

30/11/2011

5.129.280

195

593

115,605

11ºLEE

24/06/2013

12ºLEE

17/12/2013

37.316.306

2.571

7.976

213,735

13ºLEE

30/04/2014

101.692.338

2.046

34.035

334,684

14ºLEE

05/12/2014

16.361.088

622

3.888

237,629

15ºLEE

11/12/2015

47.018.016

1.954

7.569

160,988

16ºLEE

23/12/2016

367.920

21

45

121,099

17ºLEE

22/12/2017

5.045.760

288

895

177,460

18ºLEE

22/12/2017

7.421.112

423

1.295

174,520

1.611.025.820

28.107

243.334

Total

Energia
Contratada
(MW medio)

Sem Negociação

Observação: Valores de montante financeiro e preço médio de venda atualizados pelo IPCA novembro de 2017.

O 1º Leilão de Energia Existente (1ºLEE) marcou o início do novo modelo do setor elétrico. Participaram
do certame usinas hidrelétricas outorgadas antes da Lei nº 8.987 de 2005, sendo que tais
empreendimentos já se encontravam em operação comercial e possuíam um volume expressivo de
contratos para vencer a partir de 2003.
No 1º LEE foram negociados três produtos com início de suprimento em anos distintos – 2005, 2006 e
2007; todos contratos tiveram prazo de oito anos, com término entre 2012 e 2014. Em valores atuais, a
negociação envolveu R$ 137 bilhões, o maior volume financeiro já transacionado dentre todos os leilões
realizados no ambiente regulado. Em relação ao montante de energia contratado, o volume também foi
recorde, somando 1.192,737 TWh – o que representa em torno de 75% de todo o montante já negociado
em energia existente.

O conteúdo desta publicação foi produzido pela CCEE com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva
dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada
de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e
sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.
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Quatro meses depois (abril de 2005), o produto 2008-8 foi negociado no 2ºLEE. A quantidade negociada
foi menor, mas ainda expressiva, superando os leilões de energia existente posteriores. Do 3º ao 5º LEE
foram negociados 98,758 TWh, somando R$ 16,6 bilhões.
A partir do 8º LEE passou a haver identificação do empreendimento, próprio ou de terceiros, que serviria
de lastro ao contrato fechado no leilão. Tal restrição foi mantida até o 13º LEE. Outra novidade foi a
introdução do produto disponibilidade. O prazo de suprimento deste leilão foi de cinco anos. No 9º e
10ºLEE, o prazo de suprimento foi de três anos. Ao todo, os três certames negociaram 11,388 TWh.
Nos leilões 14º e no 15º LEE, destaca-se que somente os lances dos vendedores do produto
disponibilidade deveriam conter a identificação do empreendimento de geração utilizado como lastro de
venda. Não houve, porém, em nenhum dos produtos, a exigência de comprovação prévia de lastro para
venda, uma vez que a oferta dos leilões de energia existente baseia-se no portfólio de compra e venda de
energia de empresas que já são agentes da CCEE e, portanto, participantes ativos do mercado, sujeitos às
penalizações previstas na regulamentação vigente caso não mantenham lastro de venda para as suas
operações na CCEE (sejam essas transações no ambiente regulado ou no ambiente livre).
Os Leilões 17º e 18º LEE se destacam pela utilização de uma nova sistemática, envolvendo uma etapa
inicial e uma etapa continua para inserção de lances.
Ao acompanhar a evolução histórica dos leilões de energia existente, pode-se constatar que os certames
já realizados foram definidos com produtos para suprimento entre 2005 e 2020:

Gráfico 03 – Evolução histórica da contratação em Leilões de Energia Existente (MW médio)
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MONTANTE DE REPOSIÇÃO
De acordo com o estabelecido no Decreto nº 5.163/04, as distribuidoras têm a responsabilidade de
contratar energia para atender 100% de seu mercado.
A contratação de energia de novos empreendimentos tem a finalidade de atender a expansão do mercado
de energia elétrica. Já a contratação de energia existente tem como principal objetivo a manutenção do
atendimento deste mercado conforme se dá o vencimento de contratos de fornecimento das
distribuidoras.
Por conta de incertezas conjunturais, tanto do setor elétrico quanto da economia do País, a previsão de
demanda por energia elétrica pode sofrer alguns desvios. Diante disso, a regulação do setor elétrico foi
concebida de forma a permitir às distribuidoras gerenciarem estas incertezas, sendo que para tanto foram
criados alguns mecanismos - dentre os quais o Montante de Reposição (MR), utilizado para determinação
dos montantes a serem contratados nos leilões de energia existente.
Considerando o ano A como o ano de início da entrega da energia dos contratos dos leilões de energia
existente, o MR corresponde ao volume de contratos que se encerram no ano de realização do leilão (ano
A-1) somado às reduções de contratos no ano A em relação ao ano A-1. Além disso, a energia excedente
no portfólio de contratos da distribuidora, que seja relativa aos contratos de Cotas de Garantia Física (Lei
nº 12.783/2013), deve ser descontada do MR.
O objetivo é fazer com que a distribuidora mantenha em seu portfólio a energia existente que possui; isso
acontece devido à expectativa de valoração da energia a preços mais baixos, uma vez que se trata de
energia proveniente de empreendimentos que podem ter os investimentos já amortizados.
Havendo oferta no leilão, as distribuidoras ainda podem declarar a necessidade de contratação de um
montante de energia relativo ao crescimento de seu mercado, limitado a 0,5% da respectiva carga
contratada em A-1; um montante de energia para compensação de compra frustrada em leilões de
energia existente anteriores e um montante de energia para cobrir exposição involuntária reconhecida
pela Aneel.

O conteúdo desta publicação foi produzido pela CCEE com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva
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SUPLEMENTOS TÉCNICOS:
S.T.1 - DIRETRIZES
Na tabela 09, é apresentada a documentação relativa aos leilões A-1 e A-2, assim como a síntese dos
respectivos assuntos:
Tabela 09 – Diretrizes e sistemática

Referência

Data

Síntese

Portaria Nº 338

04/10/2017

Define as diretrizes dos leilões A-1 e A-2 de 2017

Portaria Nº 459

23/11/2017

Altera a Portaria Nº 338 de 11/09/2017

Portaria Nº 59

11/10/2017

Aprova a sistemática do 15º LEE

S.T.2 – SISTEMÁTICA
A sistemática para os leilões A-1 e A-2 seguiram as diretrizes da Portaria MME nº 59, de 11 de outubro de
2017, que estabelece a contratação de energia elétrica na modalidade por quantidade, sendo:
I.
II.

O suprimento de energia do Leilão “A-1” de 2017, terá início em 1º e janeiro de 2018 e término
em 31 de dezembro de 2019;
O suprimento de energia do Leilão “A-2” de 2017, terá início em 1º e janeiro de 2019 e término
em 31 de dezembro de 2010;

O leilão é composto por duas fases, sendo: etapa inicial e etapa contínua. Na etapa inicial, os proponentes
vendedores submetem um lance único que corresponde à quantidade de lotes de energia ao preço de
lance. Os lotes cujos lances não forem submetidos na etapa inicial serão considerados como lotes
excluídos. A etapa inicial será finalizada por decurso de tempo para inserção de lance.
Após o término da etapa inicial, o sistema realizará o cálculo da quantidade total demandada e dará início
a etapa contínua. Sendo que o sistema inicialmente forma a primeira pilha de atendimento por ordem
crescente de preços de lance e, em caso de empate, considera os seguintes critérios, nesta sequência: i)
ordem crescente de lotes e ii) ordem cronológica de inserção de lance (horário que o sistema do leilão
recebeu o lance).
Ao iniciar o tempo da etapa contínua, os participantes recebem a informação se, naquele momento, estão
atendidos ou não, e caso não estejam também é informado o preço corrente e o decremento a fim de
determinar qual o lance necessário para ser atendido. Assim a etapa contínua tem seu tempo reiniciado
toda vez que um participante efetue um novo lance, e somente será finalizada quando o tempo disponível
para lance for encerrado sem que haja um novo lance. Finalizada a etapa contínua, o leilão é encerrado.

O conteúdo desta publicação foi produzido pela CCEE com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva
dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada
de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e
sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.
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