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• Até set/17, a geração pela biomassa para o Sistema Interligado Nacional (SIN) 

foi de 18.802 GWh, um valor 8% superior ao produzido em igual período do ano 

passado  5% do consumo no Brasil. 

 

• O desempenho poderia ser superior, caso ocorressem aprimoramentos na 

metodologia de revisão da garantia física de energia para usinas com custo 

variável unitário (CVU) nulo. 

 

• Garantia física: o “certificado” da geração que serve de lastro para 

comercialização. Valor revisto anualmente pelo Ministério de Minas e Energia. 

 

• O objetivo do artigo foi discutir aprimoramentos regulatórios para a forma de 

revisão da garantia física de energia 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. 

Objetivo 
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Desde 2014, foi estabelecida a revisão da GFE para usinas à biomassa com CVU 
nulo, objetivando alinhar a geração efetiva com a GF outorgada pelo MME  
 
A revisão da garantia física de energia vigente (GFEvigente) se dá com base na 
geração verificada de determinado período (Gmédia), sendo efetuada somente 
se ocorrer situação conforme (1) ou (2):  
  
• Gmédia < 0,90 x GFEvigente (1): reduz a GFE para o ano seguinte, ou  
• Gmédia > 1,05 x GFEvigente (2): aumenta a GFE para o ano seguinte 
 
Se houver a revisão, a GFE passa a ser a Gmédia. 
  
 

Metodologia de revisão da Garantia Física 
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A GFE reflete o desempenho de safras passadas 



Write here 

 se 

Discussão: a capacidade de resposta no curto prazo 
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Aquisição de biomassa complementar, com transporte até 
as usinas em distâncias que podem ultrapassar 150 km 

Palha da cana: técnicas de recolhimento sendo 
aprimoradas com resultados técnicos animadores 

Quase 20% da capacidade instalada 
no setor sucroenergético são em 
turbinas de condensação 

Estima-se que o preço de curto 
prazo (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) 



• Considerando-se as 4 principais bacias do SIN como um todo, o ano 

de 2017, em termos de energias naturais afluentes, está sendo 

caracterizado como o pior do histórico hidrológico desde 1931. 

 

• PLD médio anual de 357/MWh (SE/CO). 

 

• Capacidade de geração extra, no período seco,  

     pela biomassa permanece, mas 

    seria superior à GFE das usinas   

     liquidação no Mercado de Curto  

     Prazo (judicialização desde 2015). 

 

 

Discussão: 2017 está sendo diferente 

16/11/2017 5 

 



• Entrevistas com grandes grupos de geração à biomassa. 
 

• Recomendação: haver aderência entre GFE e geração mensal, o que pode 
estimular o aproveitamento deste potencial de geração extra.  
 

• Adotar a diretriz de que a geração mensal seja igual à própria GFE da usina. 
 

• 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.  
 

• Para futuras pesquisas, a metodologia proposta pode ser avaliada para outras 
fontes envolvendo usinas não despachadas centralizadamente, como as com 
base em geração eólica e solar. 
 

• “Estudo de caso” para a discussão “separação lastro x energia”. 
 

Conclusões 
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