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            Características da Crise do SEB 
 
Lado Real: Crise Hidrológica 
 
O SEB tem predominância de geração de fonte 
hidroelétrica. 
 
É a melhor matriz elétrica renovável do Mundo 
 
Mas quando não chove, há desequilíbrio na Oferta. 
 
 Necessidade de geração de termoelétricas: caras e sujas. 
 
 



            Lado Real: Matriz Renovável de base 
hídrica 



            Lado Real: Crise Hidrológica 
 
ONS fez de tudo para evitar racionamento, adotando 
procedimentos emergenciais. Por exemplo: 
 
i. Reduzindo segurança do sistema de transmissão 

ii. Despacho fora da ordem de mérito 

iii. Acionamento de todo parque térmico 



Lado Real: Crise Hidrológica 



            Lado Financeiro da Crise 
 
A crise financeira do SEB é derivada dos contratos de 
comercialização que não definem os riscos dos agentes 
frente à crise hidrológica 
 
Estudo do GESEL de 2010 já previa esta crise: 
 
Castro, Nivalde; Brandão, Roberto:  O Risco financeiro de 
um período seco prolongado para o Setor Elétrico 
Brasileiro. Rio de Janeiro. IE-UFRJ, abril de 2010. ( Texto de 
Discussão do Setor Elétrico 19) 
  
 



Histórico da Crise Financeira 

 MP 579 (*) : 
•  Impactos comparáveis às reformas de 1995 e 2004; 
•  “Ataca” encargos e custos da indústria de EE; 
•  Implica em maior subordinação do SEB ao Ministério da 

Fazenda, trazendo maior racionalidade econômica no 
setor; 

•  Cria novo paradigma para renovação de Concessões de 
Serviços de Infraestrutura. 

 
 
(*) Castro, Nivalde. XXIX ECONCEL- 2013 



Histórico da Crise Financeira: MP 579 
Críticas ao Processo da MP: 
i. Açodamento da implementação da renovação (2014-15) 
ii. Imposição da antecipação das renovações: prejuízos 
iii. Não adesão integral: exposição involuntária das 
Distribuidoras. 
iv. Segmento de Transmissão ficou com indenizações 
indefinidas até hoje – desarticulando cadeia produtiva 
 
Mas o fator determinante da crise financeira foi a crise 
hidrológica: PLD x MW de exposições involuntárias 
 



Histórico da Crise Financeira 



Crise Financeira: Distribuidoras 
 
Realismo tarifário è Choque tarifário: recomposição do 
equilíbrio financeiro. Palestra do Dr. Romeu explicou em 
detalhes este processo 
 
Dois pontos favoráveis: 
i. As distribuidoras como atuam no mercado regulado tem 
condições de ajustes via Ativos e Passivos Regulatórios 
ii. Bandeiras Tarifárias como instrumento de ajuste “fino”: 
Bandeira Arco Iris 



            Crise da Geração 
As UHE não tem contrato de energia, mas vendem sua 
Garant ia F ís ica , valor ca lculado por modelos 
computacionais 
 
A crise hidrológica obriga do ONS a economizar água dos 
Reservatórios, reduzindo a produção das UHE. 
 
Conclusão: UHE ficam em déficit. São obrigadas a 
“comprar” no mercado de curto prazo, quando o PLD- 
preço de liquidação de diferença está muito alto 
 
Esta é a origem da crise do GSF, da crise das Geradoras 



Crise da Geração: GSF 

O déficit de geração atingiu valores bilionários, 
levando a um processo de judicialização, 
inadimplência e paralização das liquidações na 
CCEE 
 
É o último estágio da Crise: “ou vai ou racha” 
 
A solução é a MP 688 que, em última instância, cria 
um Ativo Regulatório. 



Crise da Geração: PLD             

PLD – preço de liquidação das diferenças – não é 
definido pelo livre jogo das forças de mercado, 
mas por modelo computacional. 
 
É um instrumento e indicador importante para 
tomada de decisões do ONS. Indica custo marginal 
da Operação. 
 
Porque cobrar as diferenças pelo PLD e não pelo 
custo médio de geração 



Crise da Geração: PLD  
Aneel em dezembro de 2014 tomou a decisão, via os 
regramentos oficiais – Consulta e Audiência Públicas, com 
Notas Técnicas – reduzindo de R$ 822 para R$ 388 
 
Ler estudo do GESEL: 
CASTRO, Nivalde; HUBNER, Nelson; BRANDÃO, 
Roberto: A Formação do preço da 
energia elétrica: Experiências internacionais e o modelo 
brasileiro. Rio de Janeiro. IE-UFRJ. Novembro de 2014 
(Texto de Discussão do Setor Elétrico, 62) 
 



Crise: Transmissão             
A crise no segmento de transmissão refletida nos 
lotes vazios dos leilões tem como causas: 
i. Não pagamento das Indenizações 
ii. Desarticulação da cadeia produtiva: Eletrobras e 
CTEEP 
iii. Grande quantidade de projetos em execução 
iv. PDE 2024 projeta mais 60.000 km de LT até 2024 
Crise não tem causas estruturais 
Ajustes nos editais e um planejamento mais 
integrado e efetivo. 



Mudança Estrutural de Paradigma 



Energia Natural Afluente: 2010 

GESEL – Grupo de Estudos do 
Setor Elétrico – IE/UFRJ 18 



Energia Natural Afluente: 2020 



            Energia Natural Afluente complementar 
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Mudança de Paradigma             
O SEB caminha gradativa e inexoravelmente de : 
 

Matriz Hidroelétrica (Século XX) 
para 

Matriz Hidrotérmica (Século XXI) 
 
Cada vez mais o sistema elétrico vai precisar de UTE. 
 
Necessidade de mudar o “modelo” de contratação de UTE 

 



Modelo de contratação de UTE, vinculado ao 
Paradigma século XX 



 
Modelo de contratação de UTE do Paradigma século 

XXI 
Contratos diferenciados: ponta, base, etc 
CVU baixo 
Inflexibilidade maior 
GNL è Nuclear 
 
Gesel- TDSE 59 – Castro, Brandão et all: Despacho de 
Usinas Térmicas por Critérios Técnicos para Teste. 
Gesel- TDSE 61 – Castro, Hubner & Brandão: 
Desequilíbrio econômico e financeiro das usinas 
termoelétricas frente à persistência da crise hidrológica 
2012-2014 

 



            Conclusões Centrais 
Modelo de Estruturação do SEB é consistente e tem 
fundamentos sólidos 
 
Capacidade de equilíbrio dinâmico entre oferta e demanda 
é dado por leilões de expansão: G e T 
 
Leilões criam contratos de 20 a 30 anos, que servem de 
garantia para financiamentos do BNDES 
 
Resultados dos Leilões indicam claramente o interesse dos 
agentes em investir no SEB: D, G e T 

 
 



 Conclusões Centrais 

Crise política e econômica interfere no SEB: 
 
i. Financiamento mais caro do BNDES 

ii. Queda da demanda: Distribuidora 

iii. Intervenção do Ministério da Fazenda: Leilão por 
outorga 



            Desafios para Superação são grandes 



             



            Mas serão superados: SEB é preparo e está 
preparados!!!! 
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