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Abstract-- In 2014, the average Price for Settling Differences 

(PLD) started January at R$ 378/MWh and was in February and 

March at the upper regulatory limit (R$ 822/MWh). During the 

same period, biomass generation increased by more than 70% in 

relation to the same quarter of 2013. In April 2017, the weekly 

PLD exceeded the level of R$ 300/MWh and this is indicating that 

it should remain higher than in 2016. Considering that the supply 

of biomass generation is not so inelastic in the short-term, this 

conjuncture could stimulate biomass generation. However, the 

regulatory scenario had the following changes that inhibit this 

extra generation: (i) the process of judicializing/default in 

financial settlements in the spot market (MCP); (ii) a large part of 

the biomass plants had no physical guarantee defined in a 

regulatory act in 2014/15 and started to have in 2017; (iii) even 

for the plants that had physical guarantees granted, a new 

methodology to review the ballast was instituted in 2017, also 

making it difficult to sell additional generation in contracts. The 

article presents the following proposal: allow that the monthly 

biomass generation can be sold in the form physical guarantee or 

contracts, avoiding positive exposure in the MCP.  

 
Palavras-chave — biomassa, comercialização, garantia física, 

geração mensal, setor sucroenergético. 

I.  INTRODUÇÃO 

M 2016, a geração de energia pela fonte biomassa (ou 

bioeletricidade) passou a ser a segunda fonte de geração 

mais importante na Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE) 

no Brasil, superando o gás natural, algo que não ocorria desde 

2011. O total de geração pela biomassa em 2016 foi de 54 

TWh, incluindo a autoprodução, representando 8,8% de toda a 

OIEE, enquanto o gás natural representou 8,1% no mesmo 

período. Já em comparação a 2015, a bioeletricidade 

aumentou sua produção em quase 10%. Esta geração inclui os 

diferentes combustíveis, sendo os principais aqueles derivados 

da biomassa da cana, resíduos florestais e do licor negro 

presente na indústria de papel e celulose. A geração com o 

bagaço e a palha da cana contribuiu com 36 TWh do total da 

fonte biomassa, ou 67% [1].  

Do total de geração pela fonte bioeletricidade para o 
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Sistema Interligado, a biomassa advinda da cana-de-açúcar 

respondeu por 90% do volume contabilizado em 2016 pela 

fonte biomassa em geral [2]. 

Até abril de 2017, a bioeletricidade sucroenergética ofertada 

para a rede foi de 2.538 GWh, equivalente ao consumo anual 

de energia elétrica de mais de 1,3 milhão de unidades 

residenciais ou 16% da geração anual pela fonte carvão 

mineral [3]. Contudo, o desempenho esperado para 2017, em 

termos de geração pela bioeletricidade sucroenergética para o 

Sistema Interligado Nacional (SIN) poderia ser superior, caso 

ocorressem aprimoramentos na metodologia de revisão da 

garantia física de energia para usinas com custo variável 

unitário (CVU) nulo, praticamente a totalidade das usinas à 

biomassa no setor sucroenergético brasileiro. 

O objetivo deste artigo é justamente discutir e estudar 

aprimoramentos regulatórios para a forma de revisão da 

garantia física de energia, sobretudo para usinas com CVU 

nulo à biomassa, permitindo uma resposta mais rápida do lado 

da geração, quando ocorrem momentos de alta nos preços de 

curto prazo no setor elétrico brasileiro. 

Para tanto, este artigo está divido em seis principais partes. 

Além desta introdução, há um item dedicado à metodologia, à 

revisão da literatura sobre o tema, à discussão, às 

considerações finais, e por fim, às referências bibliográficas. 

II.  METODOLOGIA 

O problema de investigação central é discutir a necessidade 

de aprimoramento na regulamentação que trata da revisão da 

garantia física de energia (GFE) para usinas à biomassa, 

sobretudo do setor sucroenergético brasileiro, envolvendo 

CVU nulo, de forma a estimular uma resposta mais rápida em 

incremento de geração em momentos de estresse hídrico, 

justamente pela geração da fonte biomassa sucroenergética se 

concentrar no período seco do Sistema Interligado brasileiro. 

A ideia central é que a geração mensal das usinas 

termelétricas (UTEs) à biomassa sendo igual à própria GFE 

permitirá quase uma GFE “on line” e plena resposta do lado da 

geração a preços mais elevados no mercado de curto prazo.  
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III.  A BIOELETRICIDADE E O PROCESSO DE REVISÃO DA 

GARANTIA FÍSICA DE ENERGIA PARA USINAS COM CUSTO 

VARIÁVEL UNITÁRIO (CVU) NULO 

Até 2014, o setor sucroenergético apresentou um 

crescimento anual significativo na oferta de eletricidade para o 

Sistema Interligado. Entre 2013 e 2014, o crescimento na 

oferta de excedentes para a rede foi de 21%, mas foi de 5% em 

2015 e 4% em 2016 [3], com relação ao ano anterior, 

conforme Fig. 1.  

 
 

Fig. 1.  Geração de bioeletricidade sucroenergética para o SIN, 2005-2016, 

Brasil (TWh) 

 

Fonte: UNICA (2017), dados básicos de 2005 a 2014: MME (2016) e 2015 e 

2016: CCEE (2017). 

 

Do total de geração pela fonte bioeletricidade para o 

Sistema Interligado brasileiro, a biomassa advinda da cana-de-

açúcar respondeu por 90% do volume contabilizado em 2016, 

conforme aponta a Tabela I. 

 
 

 

TABELA I 

BIOELETRICIDADE GERADA PARA O SISTEMA INTERLIGADO BRASILEIRO, EM 

2016 E 2017 

GWh % GWh %

Biomassa da Cana de Açúcar 21.236 89% 2.538 68%

Biogás - Resíduos sólidos urbanos 370 2% 217 6%

Licor Negro 1.635 7% 539 15%

Resíduos Florestais 317 1% 73 2%

Outros 307 1% 341 9%

Total 23.865 100% 3.708 100%

2016 Jan-abr/2017

Tipo de combustível

 
Fonte: UNICA (2017), a partir de CCEE (2017). 

 

A oferta à rede pelo setor sucroenergético de 21,2 TWh em 

2016 representou poupar 15% da água nos reservatórios do 

submercado elétrico Sudeste/Centro-Oeste, justamente porque 

essa geração ocorre na época critica do setor elétrico (período 

seco), tornando a geração sucroenergética fortemente 

complementar com a fonte hidrelétrica [4], conforme se pode 

observar na Fig.2. 

 

Fig. 2.  Energia Armazenada nos Reservatórios (EAR) e geração para a rede 

pela biomassa sucroenergética, Brasil, 2015 e 2016 (GWh) 

Fonte: UNICA (2017), a partir de ONS e CCEE (2017). 

Até abril de 2017, a bioeletricidade sucroenergética ofertada 

para a rede foi de 2.538 GWh [5]. Contudo, o desempenho 

esperado para 2017, em termos de geração pela bioeletricidade 

sucroenergética para o SIN poderia ser superior, caso 

ocorressem aprimoramentos na metodologia de revisão da 

garantia física de energia para usinas com custo variável 

unitário (CVU) nulo, praticamente a totalidade das usinas à 

biomassa no setor sucroenergético brasileiro. 

No arcabouço regulatório do setor elétrico brasileiro, a 

garantia física de energia (GFE) de uma usina é o montante 

máximo de energia elétrica que pode ser comercializado na 

forma de contratos – tanto no Ambiente de Contratação 

Regulada (ACR) quanto no Ambiente de Contratação Livre 

(ACL) - e que representa a contribuição da usina à segurança 

de suprimento para o Sistema Interligado Nacional SIN), 

expresso em MW médios [6]. 

Para as usinas termelétricas com Custo Variável Unitário 

(CVU) nulo, como é caracterizada a grande maioria das usinas 

à biomassa do setor sucroenergético, a GFE é estabelecida 

pelo Ministério de Minas e Energia (MME), com apoio da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), por meio de um 

processo de análise que leva em consideração a declaração de 

geração mensal prevista pelo próprio empreendedor quando de 

sua habilitação para os leilões regulados no ACR ou em 

processo técnico especifico para se obter a GF para o ACL. 

Desde 2014, quando foi publicada a Portaria n. 564/MME, 

foi estabelecida a revisão da GF para usinas à biomassa com 

CVU nulo, objetivando alinhar a geração efetiva com a GF 

outorgada pelo MME [7]. A referida Portaria estabeleceu a 

metodologia para:  

(i)  o cálculo e revisão dos montantes de garantia física de 

energia com base na geração de energia elétrica verificada; e  
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(ii) a revisão dos montantes de garantia física de energia 

com base no aumento da disponibilidade de combustível e/ou 

eficiência energética. 

A revisão da garantia física de energia vigente (GFEvigente) 

se dá com base na geração verificada de determinado período 

(Gmédia), comentada em (i) acima, sendo efetuada somente se 

ocorrer situação conforme (1) ou (2):  

 

Gmédia < 0,90 x GFEvigente        (1) 

 

Ou  

 

Gmédia > 1,05 x GFEvigente        (2) 

 

No caso da necessidade de revisão, a garantia física de 

energia revista (GFErev) será igual à própria Gmédia do 

período que se prestou para análise. 

A geração média (Gmédia) de energia elétrica deverá ser 

calculada da seguinte forma disposta em (3): 

 

12

Gmédia  = i = 1

12

 i = 1

Egeri
∑

∑ Hgeri

(3)

 
 

Sendo: 

Gmédia = geração média de energia elétrica registrada, 

utilizando os doze registros mensais, de medição, de energia 

elétrica mais recentes com início em 1º de junho e término em 

31 de maio do ano subsequente, expressa em Megawatts 

médios - MW médios; 

Egeri: energia gerada no mês “i” expressa em Megawatts 

hora – MWh; 

Hgeri = número de horas correspondente ao mês “i” do 

registro de meses de energia gerada; e 

i = mês correspondente ao registro do montante de energia 

gerada. 

Já a revisão de garantia física de energia devido ao aumento 

combustível e/ou eficiência energética, comentada no item (ii) 

anteriormente, é realizada para empreendimentos que atendam, 

cumulativamente, as seguintes condições [7]: 

 

I - empreendimentos participantes de leilões de energia 

existente, de fontes alternativas ou leilões de energia de 

reserva, para os quais a garantia física de energia revisada 

valerá, exclusivamente para os Contrato de Comercialização 

de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR) ou 

Contrato de Energia de Reserva (CER) celebrados após os 

referidos leilões; 

II - empreendimentos que disponham de dados de medição 

que totalizam o mínimo de doze meses de registros de energia 

elétrica gerada, desconsiderados os doze primeiros meses após 

a liberação da entrada em operação comercial da primeira 

unidade geradora; e 

III - empreendimentos para os quais Gmédia ≥ 0,95 x 

GFEvigente. 

Os agentes deverão cadastrar na EPE projeto de aumento da 

disponibilidade de combustível ou de eficiência energética, 

segundo as diretrizes estabelecidas no leilão de energia 

existente. 

Em 27.10.2016, foi publicada a Portaria n. 211/MME, 

contendo as seguintes determinações: (i) definição da garantia 

física de energia para UTEs à biomassa com CVU nulo que, à 

época, não tinham GFE, publicada pelo MME, e que 

dispunham de dados de medição; e (ii) revisão da GFE para 

UTEs à biomassa com CVU nulo que tinham GFE publicada 

pelo MME, salvo determinadas exceções [8]. 

As UTEs enquadradas na situação supracitada (i) no 

parágrafo anterior, antes da edição da Portaria n. 211/MME, 

tinham o lastro para comercialização correspondendo à 

geração medida da usina no período de comercialização. À 

época, estas usinas respondiam por metade do total de 

unidades exportadoras de energia elétrica para o SIN. Aquela 

condição (lastro para comercialização igual à geração mensal)  

propiciava maior flexibilidade na produção e aderência quase 

plena entre a efetiva geração e a comercialização de energia 

elétrica [9]. 

A partir de janeiro de 2017, várias UTEs enquadradas na 

situação supracitada (ii), que detinham GFE já publicada, 

acabaram tendo o rebaixamento da sua GFE, por consequência 

de, no período de apuração referido entre junho de 2015 a 

maio de 2016, ter ocorrido incertezas no Mercado de Curto 

Prazo (MCP), onde a judicialização e o não pagamento da 

integralidade dos créditos se arrasta há quase dois anos, 

refletindo assim, uma geração abaixo do que era possível, 

além de problemas específicos de cada UTE (quebra de 

equipamentos, menor disponibilidade de cana etc.) [10]. 

Toda geração efetiva acima da GFE deve ser liquidada 

financeiramente no MCP, pois não pode ser comercializada na 

forma de contratos bilaterais. Os graves problemas na 

liquidação financeira de energia no MCP vêm se prolongando 

há quase dois anos. O problema surgiu com a insatisfação dos 

geradores hídricos, participantes do chamado Mecanismo de 

Realocação de Energia (MRE), que ficaram na posição de 

devedores (geraram menos energia do que o previsto). A falta 

de solução administrativa adequada e no momento correto 

levou tais geradores hídricos a procurarem proteção judicial, 

obtendo dezenas de liminares que os desoneraram do 

pagamento de seus débitos no MCP [11].  

 

Como consequência dessa situação, os geradores de energia, 

que estavam credores no MCP, começaram a ver suas receitas 

diminuírem, sendo afetados por decisões judiciais em 

processos dos quais eles nem sequer eram parte. Os créditos 

retidos para geradores superavitários no MCP se avolumaram 

por conta da continuidade do não pagamento integral dos 

créditos no MCP, conforme se observa na Tabela II. 

 
TABELA II 

LIQUIDAÇÕES NO MCP E PERCENTUAL RECEBIDO PELA GERAÇÃO ACIMA DA 

GFE, POR GERADORES NÃO AMPARADOS POR DECISÕES JUDICIAIS DE 

PREFERÊNCIA NO RECEBIMENTO 
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fev/17 dez/16 3%

mar/17 jan/17 11%

abr/17 fev/17 9,70%

mai/17 mar/17 23%

jun/17 abr/17 4%

Referente ao mês de 

contabilização

Percentual de 

recebimento

Mês da 

liquidação

 
Fonte: UNICA (2017), a partir de CCEE (2017). 

 

A liquidação no MCP finalizada em junho de 2017 pela 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 

referente ao mês de abril de 2017, movimentou R$ 1,73 bilhão 

dos R$ 3,71 bilhões contabilizados. Do valor não pago, R$ 

1,64 bilhão está relacionado com liminares de geradores 

hídricos no âmbito do MRE, na parcela do mercado livre 

(ACL), e R$ 340 milhões representam outros valores em 

aberto da liquidação [12]. 

Em abril de 2017, no início do período seco, o PLD semanal 

excedeu o nível de R$ 300/MWh e isso indica que, durante o 

período seco (até novembro), deve permanecer maior do que 

em 2016, eventualmente com períodos em que o sistema  de 

Bandeiras Tarifárias adotado pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) estará na condição vermelha, 

indicando um custo global de produção de energia mais alta 

para o sistema elétrico brasileiro. 

Dessa forma, para várias usinas à biomassa, o potencial de 

geração em 2017, poderia ser estimulado por conta de preços 

mais elevados no mercado de curto prazo. No entanto, este 

potencial supera em muito a nova GFE, sendo 

obrigatoriamente, se for realizado, ter que ser liquidado no 

MCP. Este desestímulo faz com que o setor sucroenergético 

deva deixar de exportar em torno de 3,5 mil GWh ou 400 

MWmédios adicionais para o SIN [13].  

Isto ocorre porque, no caso da fonte biomassa, observa-se 

que em momentos de Preço de Liquidação das Diferenças 

(PLD) elevado no mercado de curto prazo, uma geração 

adicional, não planejada inicialmente pelas usinas antes da 

sazonalização da Garantia Física, pode acontecer com a gestão 

da biomassa própria e de terceiros, mas, obviamente, há custo 

de produção e estes devem ser recuperados.  

Reforçando este aspecto, estima-se que o PLD elevado em 

2014 possa ter contribuído para uma geração adicional para a 

rede entre 15% a 20% naquele ano pela fonte biomassa (algo 

como 3.000 a 4.000 GWh a mais do que o previsto para aquele 

ano), anterior à redução da GFE (ocorrida em 2017) e à 

judicialização do MCP [13].  

Em 2014, o PLD mensal médio começou em janeiro com 

valor em R$ 378/MWh e foi, em fevereiro e março, para o 

limite regulatório superior permitido pela ANEEL, 

estabelecido em R$ 822/MWh, permanecendo elevado o ano 

inteiro e incentivando uma geração não esperada inicialmente 

pelo setor sucroenergético. 

Durante o primeiro trimestre de 2014, a geração de 

biomassa aumentou em mais de 70% em relação ao mesmo 

trimestre de 2013. Contudo, a principal parcela da geração 

extra pela biomassa ocorreu majoritariamente no período seco 

e crítico para o Sistema Interligado brasileiro (abril a 

novembro), por conta de a geração predominante vir do setor 

sucroenergético, cuja safra da cana-de-açúcar ocorre quando 

se está no período seco. 

A aderência entre GFE e geração mensal pode estimular o 

aproveitamento deste potencial de geração extra. 

Diferentemente da maioria das fontes de geração, a 

bioeletricidade sucroenergética, energia renovável e 

sustentável, apresenta relativa elasticidade na oferta em reação 

aos preços de curto prazo, comportamento estratégico para a 

segurança energética em momentos de estresse do Sistema 

[14]. 

Uma possível solução seria homologar uma garantia física 

extra de energia, vinculada a um combustível adicional, 

conforme previsto na regulamentação editada pelo MME. A 

revisão dos montantes de garantia física de energia com base 

no aumento da disponibilidade de combustível e/ou eficiência 

energética, a outra possibilidade de revisão dada pela atual 

metodologia praticada pelo MME, somente é realizada para 

empreendimentos que atendam, dentre outras condições, serem 

participantes de leilões de energia existente, de fontes 

alternativas ou leilões de energia de reserva, para os quais a 

garantia física de energia revisada valerá exclusivamente para 

os contratos celebrados após os referidos leilões, para quem se 

sagre vencedor nos certames.  

Além de um processo bastante moroso e burocrático e, 

considerando que não há previsibilidade e regularidade da 

ocorrência dos leilões em tela, os projetos de eficiência 

energética e de acréscimo de geração com combustível 

adicional, que não envolvem aumento de potência, acabam 

sendo prejudicados [15]. 

 

IV.  PROPOSTA DE APRIMORAMENTO REGULATÓRIO QUANTO À 

DEFINIÇÃO DA GFE PARA USINAS À BIOMASSA 

 

Diante dos pontos levantados nas seções anteriores e de 

entrevistas com gestores da área de comercialização de energia 

de UTEs à biomassa, uma proposta de aprimoramento da 

metodologia para as usinas termelétricas movidas à biomassa, 

com Custo Variável Unitário - CVU nulo, pôde ser elaborada 

com base na diretriz de que a geração mensal seria igual à 

própria GFE da UTE. 

A adoção de tal diretriz tornaria desnecessária a revisão 

anual da GFE, minimizando custos de gestão para agentes e 

MME, e possibilitaria aderência quase plena entre GFE e a 

produção de energia. Tal proposta seria semelhante à 

metodologia adotada para as usinas sem GFE outorgada no 

Ambiente de Contratação Livre (ACL), vigente antes da 

edição da Portaria n. 211/MME, de 26.10.2016.  

Para usinas que comercializaram ou fossem comercializar 

no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), haveria a 

necessidade de um tratamento específico, mas, em essência, 

manter-se-ia a diretriz de que a geração mensal seria igual à 

própria GFE. 

Assim, entendemos que é possível avançar, tendo com base 

a proposta de a GFE seria igual à geração mensal, desde que 

observadas as seguintes condições iniciais para as usinas que 

hoje detêm GFE publicada pelo MME: 
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A.  Para UTE que comercializou energia no ACR antes de 

2011:  

 

Para os contratos estabelecidos até o Leilão n. 02/2011, 

denominado A-3 de 2011, havia a necessidade de apuração, ao 

final de cada ano contratual, da entrega de energia em relação 

à energia contratada. Por conta disto, ainda que sob a diretriz 

única de que a geração mensal seja igual à própria GFE, há 

necessidade de um tratamento específico descrito a seguir. 

Para fins de definição da destinação automática da geração 

mensal para o cumprimento do contrato atualmente adota-se o 

parâmetro da GFE. Nestes casos, para a migração na 

metodologia ora proposta, deve-se utilizar uma GFE de 

referência, que seria a GFE vigente até 31.12.2017. 

Importante mencionar que a proposta em tela não modifica 

o requisito de lastro flat que os contratos por disponibilidade 

apresentam, ou seja, não irá modificar o portfólio das 

distribuidoras. 

Da geração mensal, depois da destinação para os 

compromissos no ACR, o restante iria para o ACL ou mesmo 

para ser alocado dentro do ACR para o cumprimento dos 

contratos.  

A Fig. 3 procura resumir tais situações. 

 
Situação Regra

Para UTE que comercializou energia 

no ACR antes de 2011
Geração mensal igual à própria GFE

Parcela ACR Parcela ACL

Para fins de definição da destinação

automática da geração mensal para o

cumprimento do CCEAR/CER adota-se

uma GFE de referência, que seria a GFE

vigente em 31.12.2017.                             

Da geração mensal, depois da

destinação para os compromissos no

ACR, o restante irá para o ACL ou

mesmo para ser alocado dentro do

ACR para o cumprimento do

CCEAR ou CER (através da cessão

de Energia de Reserva).  
Fig. 3. Proposta de aprimoramento para a revisão da GFE para UTEs à 

biomassa, CVU nulo, UTE que comercializou energia no ACR antes de 2011 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

B.  Para UTE que comercializou ou comercializará apenas no 

ACL ou comercializou no ACR depois de 2011:  

 

Para os contratos estabelecidos depois do Leilão n. A-3 de 

2011, face à definição dos montantes mensais de energia a 

serem entregues pelo vendedor ao comprador (denominado 

Obrigação Mensal de Entrega), passou-se a não haver mais a 

necessidade de apuração, ao final de cada ano contratual, de 

entrega de energia em montante inferior à energia contratada.  

Assim, para a UTE que comercializou apenas no ACL ou 

comercializou no ACR depois de 2011, a diretriz básica é que 

a geração mensal seria igual à própria GFE, tornando 

desnecessária a revisão anual da GFE e dando aderência quase 

plena entre GFE e produção de energia.  

Esta regra de geração mensal igual à própria GFE se 

aplicará também a novos projetos de UTEs que comercializem 

apenas no ACL.  

Para novos projetos a serem cadastrados para participação 

em leilões no ACR, o cálculo da GFE permanecerá o mesmo, 

sendo utilizada esta GFE como referência para fins de 

participação nos respectivos certames e, após a entrada em 

operação comercial, a GFE seria a respectiva geração mensal. 

A Fig. 4 busca sumarizar as situações supracitadas. 

 
Situação Regra

Para UTE que comercializou ou 

comercializará apenas no ACL ou 

comercializou no ACR depois de 

2011

Geração mensal igual à própria GFE

Parcela ACR Parcela ACL

Para novos projetos a serem cadastrados 

para participação em leilões no ACR, o

cálculo da GFE permanecerá o mesmo,

sendo utilizada esta GFE como

referência para fins de participação nos

respectivos certames e, após a entrada

em operação comercial, a GFE seria a

respectiva geração mensal.                                  

(I) Da geração mensal, depois da

destinação para os compromissos no

ACR, o restante irá para o ACL ou

mesmo para ser alocado dentro do

ACR para o cumprimento do

CCEAR.                                                       

(II) Esta regra de geração mensal

igual à própria GFE se aplicará

também a novos projetos de UTEs

que comercializem apenas no ACL.  

Fig. 4. Proposta de aprimoramento para a revisão da GFE para UTEs à 

biomassa, CVU nulo, UTE que comercializou energia no ACR depois de 

2011 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

V.  CONCLUSÃO 

 

Até 2016, praticamente metade do parque sucroenergético 

operava considerando a geração mensal como sendo o lastro 

comercial, pois não detinha a GFE publicada em ato 

regulatório. Isto possibilitava flexibilidade aos agentes na 

gestão e na produção de energia elétrica, afastando a 

ocorrência da comercialização de energia sem o respectivo 

lastro. 

Aquela metodologia também contribuía para se ter uma 

elasticidade da oferta de curto prazo em relação aos preços no 

mercado de curto prazo. Estima-se que o PLD elevado em 

2014, possa ter contribuído para uma geração extra para a rede 

entre 15% a 20% naquele ano, aproximadamente 3.000 a 

4.000 GWh adicionais, uma oferta estratégica para o setor 

elétrico naquele momento. 

Recorrentemente, o setor sucroenergético, em momentos de 

incerteza quanto à garantia de suprimento no Sistema 

Interligado Nacional (SIN), tem sido lembrado como uma 

fonte de rápida resposta para ajudar – ainda mais do que 

regularmente ajuda – na preservação da segurança energética 

do SIN. Contudo, a metodologia atual de revisão da GFE não 

permite a plena flexibilidade na operação, levando a geração 

adicional (acima da GFE) para liquidação no Mercado de 

Curto Prazo (MCP), que sempre representará algum grau de 

inadimplência, quando não uma barreira totalmente impeditiva 

para se ter esta geração adicional, como tem sido nos últimos 

dois anos. 
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Quando ocorre o rebaixamento da GFE para algumas UTEs 

com compromissos no ACR, às vezes num momento em que a 

geração está superando em muito a nova GFE, por conta da 

Geração Média se referir ao passado, podem ocorrer 

problemas para se honrar os contratos firmados (por conta da 

redução da GFE), mesmo havendo geração suficiente, 

resultando em acúmulo de créditos no MCP, onde a 

judicialização e o não pagamento da integralidade dos créditos 

se arrasta, conforme mencionado, há quase dois anos. 

Uma possível solução seria a revisão dos montantes de 

garantia física de energia com base no aumento da 

disponibilidade de combustível e/ou eficiência energética, 

permitida pela atual regulamentação de recálculo da GFE.  

Contudo, tal alternativa somente é realizada para 

empreendimentos que atendam, dentre outras condições, serem 

participantes de leilões de energia existente, de fontes 

alternativas ou leilões de energia de reserva. Considerando que 

não há previsibilidade e regularidade da ocorrência dos leilões 

em tela, os projetos de eficiência energética e de acréscimo de 

geração com combustível adicional, que não envolvem 

aumento de potência, acabam sendo prejudicados com a atual 

metodologia, dificultando sua implementação.  

A adoção de uma diretriz de que a geração mensal seja igual 

à própria GFE da UTE a biomassa, proporcionará maior 

aderência entre a GFE e geração mensal, e deverá estimular o 

aproveitamento deste potencial de geração extra, sobretudo 

quando há elevação nos preços de curto prazo, algo recorrente 

por conta da geração à biomassa, sobretudo sucroenergética, 

acontecer no período seco e crítico do Sistema Interligado 

brasileiro. 

Além do mais, com base na diretriz de que a geração mensal 

seria igual à própria GFE, tornar-se-ia desnecessária a revisão 

anual da GFE por parte do MME, mitigando custos 

operacionais, de gestão e de transação para os agentes públicos 

e privados. 

Para futuras pesquisas, a metodologia proposta neste artigo 

para as usinas termelétricas com CVU nulo pode ser avaliada 

também para aplicação para outras fontes envolvendo usinas 

não despachadas centralizadamente, como as com base em 

geração eólica e solar. 
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