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1 Introdução 

A expectativa de comercialização, no mercado brasileiro, da energia de 

empreendimentos de geração termelétrica que utilizem como combustível principal 

biomassa composta de resíduos sólidos urbanos e/ou biogás de aterro sanitário ou 

biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como lodos de estações de 

tratamento de esgoto, traz a necessidade de um conjunto de regras específicas para a 

contabilização da contratação desta energia. Essas regras, objeto deste documento, 

buscam atingir os seguintes objetivos: 

� Minimizar o custo de produção da energia e promover a competitividade dos 

empreendimentos que utilizem tais combustíveis; 

� Comprometer o agente empreendedor com a efetiva produção da energia 

contratada; 

� Incentivar a contratação eficiente da energia produzida por estes 

empreendimentos. 

De maneira geral, a viabilização da contratação é buscada por meio de um esquema 

de contabilização que mitigue os riscos inerentes destes empreendimentos, 

incentivando, porém, o compromisso com a produção da energia contratada. Para isto 

é proposta uma contabilização anual, com o pagamento de uma receita fixa, em 

parcelas mensais, considerando a energia contratada.  

Este documento traz um detalhamento da metodologia para contabilização da 

produção de usinas vendedoras em leilão de energia de reserva, que utilizem como 

combustível principal biomassa composta de resíduos sólidos urbanos e/ou biogás de 

aterro sanitário ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como lodos de 

estações de tratamento de esgoto.  
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2 Metodologia de Contabilização da Produção 

a) A energia contratada deverá ser paga em parcelas mensais iguais: 

�� = �� ∙ �
12  

onde: 

��: pagamento mensal pela energia contratada, em R$; 

��: preço contratado, reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

– IPCA, tendo como base de referência o mês de realização do leilão, em R$/MWh; 

�: obrigação contratual de produção anual, em MWh. 

b) A produção anual deverá ser apurada ao final de cada ano contratual, contabilizada1 

no centro de gravidade do submercado onde o empreendimento for conectado. 

	
 = � �	 − ∆���
��

��
 

∆	
 = 	
 − � 

onde 

	
: produção no ano contratual findo, apurada no centro de gravidade do submercado, 

em MWh; 

	: produção mensal ocorrida no ano contratual findo, apurada no ponto de conexão 

com a rede, em MWh; 

�: mês do ano contratual; 

∆��: perdas na rede desde o ponto de conexão da usina com o sistema até o centro 

de gravidade do submercado, em MWh; 

                                            

1 A produção contabilizada no centro de gravidade é igual à produção medida no ponto de conexão da usina com a 
rede da distribuidora e/ou com a rede básica deduzida das perdas correspondentes na rede básica, segundo as 
regras e procedimentos de comercialização da CCEE. 
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∆	
: desvio da produção anual em relação à obrigação contratual do ano corrente, em 

MWh. 

c) Os desvios negativos da produção anual, em relação à obrigação contratual, 

limitados a 10% do compromisso anual de entrega de energia (margem inferior), que 

não tenham sido cobertos por meio de mecanismo de cessão de outros 

empreendimentos de mesma fonte e que comercializaram energia no mesmo leilão, 

deverão ser ressarcidos pelo vendedor à Conta de Energia de Reserva - CONER ao 

longo do ano contratual subsequente, em doze parcelas mensais, valorados pelo preço 

do contrato, acrescido de seis por cento.  

∆�
,��,��� = −106% ∙ �� ∙  
,!"�
12  

No final de cada ano contratual: 

 
,!"� = �í$%�&'�á)%�&'∆	
 + �+,é./01,
2� + �+"33ã1,
, −	10% ∙ �6, 06 

onde 

∆�
,��,���: valor do pagamento mensal, em R$, a título de indenização pelo saldo 

residual negativo acumulado no ano “A” que não ultrapassa a margem inferior, de 10% 

da obrigação contratual de produção anual; 

 
,!"�: saldo negativo acumulado no ano corrente “A”, limitado a 10% do compromisso 

anual de entrega de energia, em MWh; 

�+,é./01,
2�: montante de energia oriunda de crédito repassado do ano anterior “A-1”, 

em MWh, e que será nulo no primeiro ano de contabilização; 

�+"33ã1,
: montante de energia oriunda de cessão, no ano corrente “A”, por outras 

usinas de mesma fonte, contratadas no mesmo leilão, em MWh. 

d) Os desvios negativos da produção anual, em relação à obrigação contratual, cujo 

montante acumulado ultrapasse 10% da energia anual contratada (margem inferior) 

deverão ser ressarcidos pelo vendedor à CONER ao longo do ano contratual 

subsequente, em doze parcelas mensais, valorados pelo preço do contrato, acrescido 

de quinze por cento. 
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∆�
,��,78 =
−115% ∙ �� ∙  
,:;

12  

No final de cada ano contratual: 

 
,:; = �í$%�&'∆	
 + �+,é./01,
2� + �+"33ã1,
 + 10% ∙ �, 06 

onde 

∆�
,��,78: valor do pagamento mensal a título de indenização pelo saldo residual 

negativo que ultrapassa a margem inferior, de 10% da obrigação contratual de 

produção anual, em R$. 

 
,:;: saldo residual negativo no ano corrente “A” que ultrapassa a margem inferior, de 

10% da obrigação contratual de produção anual; em MWh. 

e) Os desvios positivos da produção anual, em relação à obrigação contratual, que não 

forem utilizados nos mecanismos de cessão ou crédito, serão remunerados ao 

vendedor no ano contratual subsequente, em 12 parcelas mensais uniformes: 

i)  pelo valor de 100% do preço do contrato, referente à parcela que não 

ultrapassar a margem superior, correspondente a 30% da obrigação 

contratual de produção anual de energia; e 

ii)  pelo valor de 50% do preço do contrato, referente à parcela que ultrapassar a 

margem superior correspondente a 30% da obrigação contratual de produção 

anual de energia. 

∆�
,��,<=> =
�100% ∙  
,?13,� + 50% ∙  
,?13,�� ∙ ��

12
 

No final de cada ano contratual: 

 
,?13,� = �á)%�&'∆	
 + �+,é./01,
2� − �+,é./01,
 − �+"./.@,
 − 30% ∙ �; 06 

 
,?13,� = �á)%�&'∆	
 + �+,é./01,
2� − �+,é./01,
 − �+"./.@,
 −  ?13,�; 06 

sujeito a 
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∆	
 + �+,é./01,
2� − �+,é./01,
 − �+"./.@,
 ≥ 0 

onde 

∆�
,��,<=>: valor do pagamento mensal ao vendedor, a título de ressarcimento pelo saldo 

residual anual positivo, em R$; 

 
,?13,�: saldo residual positivo, no ano corrente “A”, que não ultrapassa a margem 

superior, de 30% da obrigação contratual de produção anual, em MWh; 

 
,?13,�: saldo residual positivo, no ano corrente “A”, que ultrapassa a margem superior, 

de 30% da obrigação contratual de produção anual, em MWh; 

�+,é./01,
: montante de energia, a ser definido pelo gerador, repassado como crédito do 

ano corrente “A” para o ano subsequente, em MWh; 

�+"./.@,
: montante de energia, a ser definido pelo gerador, cedida, no ano corrente “A”, 

para outras de mesma fonte, contratadas no mesmo leilão, em MWh. 

 

 


