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A visão dos produtores independentes 

sobre a MP 579 e os impactos sobre os 

ativos existentes



A Apine

• Geradores privados e 

concessionárias de geração

• PCHs e hidráulicas de 

médio e grande porte

• Térmicas a biomassa, gás, 

carvão mineral e óleo

• Eólicas

• Capacidade instalada:

• 59.000 MW no Brasil

• 360.000 MW no mundo

• Prestadoras de serviço de 

engenharia consultiva

• Construtores e fabricantes

• Escritórios de advocacia

• Mineradoras de carvão

* Base dez/2013 (fonte : PDE e associados)

56 associados



Explicitar que no cálculo da indenização serão considerados

os investimentos efetuados a título de modernização e

reforma.

Estabelecer que as concessões prorrogadas terão suas

tarifas, iniciais e revistas, estabelecidas de forma a fazer

frente, além dos custos de operação e manutenção, aos custos

sócio ambientais, encargos, tributos, custos de T e D (quando

couber), bem como de forma a remunerar novos

investimentos autorizados pela ANEEL, com base em custo

médio de capital.

Avanços propostos na MP 579



Explicitar que a concessionária não assumirá riscos não

contemplados na tarifa de energia da usina (como é o caso já

estabelecido do risco hidrológico).

Excluir da aplicação da MP as concessões que não tenham

recebido prorrogação, conforme possibilidade prevista no art.

19 da Lei 9.074/95.

Explicitar que o poder concedente poderá antecipar os efeitos

da prorrogação apenas para as concessões alcançadas pela MP

com vencimento até 31/12/2017.

Avanços propostos na MP 579



Suprimir o aumento do prazo de retorno, de 6 meses para 5

anos, para o consumidor especial voltar a ser consumidor

cativo.

Explicitar que será mantida a atual metodologia de cálculo

da TUST (50% carga e 50% geração).

Explicitar que dentre os investimentos com contrapartida

tarifaria, que serão disciplinados pela ANEEL, estarão aqueles

voltados para ampliação, reforma e modernização.

Avanços propostos na MP 579

Apine acredita que há 12 emendas realmente importantes 

aos produtores independentes de energia elétrica.
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