RELATÓRIO ESPECIAL
LEILÃO A-6/2018
O Leilão A-6 de 2018 acabou na noite da última sexta-feira com a contratação
de 1.228,59 MWm de energia.
No produto quantidade hidrelétrica apenas uma UHE - Baixo Iguaçu, que
comercializou 23,4 MWm de eletricidade, ao preço de R$ 151,68 / MWh. Ainda
neste produto, 10 PCHs venderam 55,3 MWm ao preço médio de R$
202,51/MWh, o menor valor de venda desta categoria desde 20141, como pode
ser visualizado no gráfico abaixo:

A fonte eólica vendeu 420,1 MWm ao preço médio de R$ 90,45/MWh, tendo o
menor valor de venda em R$ 79,0/MWh e o maior em R$94,33/MWh. O gerador
eólico, mesmo passando a incorporar novos riscos a partir da contratação por
quantidade, se comparado a leilões anteriores comercializou energia a um
preço médio só não inferior ao do Leilão A-4/2018, que teve volume de
contratação muito baixo.
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O gráfico seguinte mostra a contínua redução de preços de comercialização
pelos projetos eólicos nos leilões regulados, ano a ano desde 2015. Verifica-se
que mesmo com o fim da contabilização quadrienal de geração para fins de
mitigação de incertezas quanto ao regime de ventos e incorrendo em maiores
riscos com contratos por quantidade, a fonte eólica surpreende a cada leilão
com preços de venda cada vez menores. Tal fenômeno pode ser explicado pela
elevadíssima competição e continuo avanço tecnológico, em conjunto com
estratégias de comercialização no ACL – vez que dos projetos vencedores há em
média 36,2% de garantia física livre para ser negociada no mercado livre.

O leilão contou ainda com a venda de 336,2 MWm advinhos de empreendimentos
de fonte térmica de geração, com destaque a um projeto a gás natural com
326,4 MWm negociados ao ICB médio de R$ 179,98 / MWh, valor não inferior
apenas aos praticados no leilão de 20112, como em indica o gráfico abaixo:
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Por fim, neste leilão a fonte eólica voltou a ser protagonista com
aproximadamente 50% dos lotes negociados, lembrando que no leilão A-6 de
2017, projetos a gás natural foram responsáveis por 68% dos lotes negociados.
O baixo volume contratado para o horizonte de longo prazo reflete as incertezas
das concessionárias de distribuição quanto ao crescimento econômico do país,
bem como quanto aos efeitos da migração de consumidores para o ACL, no caso
de eventual expansão regulatória do tema.
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