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1. OBJETIVO 

Este informe técnico visa contribuir no entendimento e fornecer esclarecimentos a respeito da 
metodologia de cálculo de garantia física e do índice custo benefício – ICB para empreendimentos 
termelétricos que utilizem gás natural e que apresentem previsão de fechamento de ciclo ao longo 
do primeiro ano de vigência do contrato, de acordo com o estabelecido na Portaria MME 
113/2011. 

2.  CÁLCULO DA GARANTIA FÍSICA 

O cálculo da garantia física dos empreendimentos termelétricos que utilizem gás natural e que 
apresentem previsão de fechamento de ciclo ao longo do primeiro ano de vigência do contrato 
seguirá a metodologia prevista na Portaria MME nº 258, de 28 de julho de 2008, considerando 
uma única configuração da usina, com suas características definidas para operação em ciclo 
combinado. 

Considerando o disposto no art. 5º da Portaria MME nº. 113, de 1º de fevereiro de 2011, será 
calculado um único valor Custo Variável Unitário – CVU, associado à operação em ciclo 
combinado. Ressalte-se que este valor de CVU será utilizado para fins de despacho pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, inclusive fora da ordem de mérito por razões 
elétricas ou energéticas, em todo o período de vigência do contrato, incluindo o período em que o 
empreendimento termelétrico operar em ciclo aberto. 

Em relação à garantia física no período de operação em ciclo aberto, será observado o 
estabelecido no §2º do art. 5º da Portaria MME 113/2011, ou seja, o montante da Garantia Física 
de energia será proporcional à razão entre a potência da usina em ciclo aberto e sua potência em 
ciclo combinado. 

doCicloFecha

oCicloAbert

adoCiclCombinoCicloAbert
Potência

Potência
GFGF *= , onde:    (1) 

GFCicloAberto = Garantia Física, em MWmed, da usina com o ciclo aberto; 

GFCicloCombinado = Garantia Física, em MWmed, obtida a partir da metodologia da Portaria MME 
258/2008 para a usina com a sua configuração final (operando em ciclo combinado); 

PotênciaCicloAberto = Valor de Potência antes do fechamento do ciclo, em MW, e 

PotênciaCicloFechado = Valor de Potência Final após o fechamento do ciclo, em MW. 

Para os casos de empreendimentos cuja previsão de fechamento de ciclo ocorra ao longo do 
primeiro ano do contrato, o valor da garantia física neste ano será definido como a média entre os 
dois valores calculados (em ciclo aberto e fechado) ponderada pelo número de meses de cada 
configuração. 

 

A data de início da operação em ciclo combinado será aquela declarada no sistema AEGE. 
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3.  CÁLCULO DO ICB 

 

O cálculo do COP (Valor Esperado do Custo Econômico de Operação) e do CEC (Valor Esperado 
do Custo Econômico de Curto Prazo) será feito a partir do valor de garantia física do ciclo 
combinado e seus respectivos CVU e potência disponível. 


