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1 Introdução 
O objetivo desta nota técnica é estabelecer uma metodologia para o cálculo da 
Garantia Física dos empreendimentos de geração eólica. 

A energia eólica é um importante recurso energético com diversas vantagens 
competitivas, dentre as quais se destacam o custo nulo de combustível e o baixo 
impacto ambiental. 

O Brasil possui boas condições de aproveitamento da energia eólica, com regiões 
de ventos de alta velocidade (média anual superior a 7 m/s) e regime de ventos 
com perfil sazonal complementar ao regime de afluência hídrica, favorecendo o 
aproveitamento integrado. De fato, o potencial de geração de energia eólica 
brasileiro foi estimado em cerca de 31.000 MW médios1.  

2 Base Legal 
A Lei 10.848 / 2004, estabelece no seu art 1°, §7°, que “o CNPE2 proporá critérios 
gerais de garantia de suprimento, a serem considerados no cálculo das garantias 
físicas e em outros respaldos físicos para a contratação de energia elétrica, 
incluindo importação”.  

A Resolução nº. 1/2004 do CNPE estabelece que o risco anual de qualquer déficit 
de energia não pode ultrapassar 5% de todos os cenários de geração e carga em 
nenhum subsistema. 

O art.4°, §2° do Decreto 5.163/2004 estabelece que “o MME, mediante critérios 
de garantia de suprimento propostos pelo CNPE, disciplinará a forma de cálculo 
da garantia física dos empreendimentos de geração, a ser efetuado pela 
Empresa de Pesquisa Energética - EPE, mediante critérios gerais de garantia 
de suprimento”. 

A Portaria MME nº. 303, de 18/11/2004, em seu Anexo I, define a metodologia, as 
diretrizes e o processo de Cálculo da Garantia Física de todos os empreendimentos 
de geração com o objetivo de efetivamente garantir o seu lastro físico, com vistas 
à comercialização de energia via contratos. 

3 Metodologia de Cálculo da Garantia Física 
A definição da garantia física, segundo a Portaria nº. 303 de 18/11/2004 é 
compatível com o critério de suprimento adotado na expansão e operação do 
sistema elétrico nacional, definido pelo CNPE, pelo qual o risco anual de déficit 
de energia não deve ultrapassar a 5% em nenhum subsistema. 

                                                           
1 Atlas do Potencial Eólico Brasileiro. CRESESB, CEPEL, 2001 
2 CNPE: Conselho Nacional de Política Energética 
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A metodologia estabelecida pela Portaria MME 303/2004 implica em simulações 
com o Modelo NEWAVE, envolvendo convergências de carga ao critério de risco 
anual de déficit de energia de 5%. Assim, para se avaliar a garantia física de 
energia associada a um novo empreendimento de geração, todo este processo 
deve ser repetido para a configuração do Sistema Interligado Nacional que 
incorpora este novo empreendimento. 

No caso da energia eólica, contudo, as séries de dados de velocidade de vento, 
pressão do ar e temperatura ambiente, registradas com a precisão requerida para 
avaliação do potencial de energia eólica, ainda são relativamente pequenas, 
raramente alcançando um período superior a 3 anos, o que impede a aplicação 
estrita da metodologia preconizada pela Portaria MME 303/2004 e, portanto, as 
simulações estocásticas da geração eólica, integrada ao sistema interligado 
hidrotérmico nacional, com o Modelo NEWAVE. 

Desta forma, sugere-se que a garantia física de energia “GF” associada a uma 
usina eólica seja calculada pela expressão (1) abaixo: 
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=

=  
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Onde: 
Em: compromisso firme de entrega de energia ao SIN, em cada mês “m” e em 

MWh, apresentada pelo agente na “DECLARAÇÃO DA QUANTIDADE DE 
ENERGIA ELÉTRICA DISPONIBILIZADA AO SISTEMA ELÉTRICO”3, e que deve 
ser menor ou igual aos valores estimados de produção de energia 
apresentados na certificação da medição anemométrica4. 

A produção efetiva de energia será medida de acordo com o estabelecido pela 
CCEE5. O agente está sujeito à penalização, a ser estabelecida e aplicada pela 
ANEEL, caso a produção verificada seja menor que os valores declarados pelo 
agente. 

                                                           
3 A DECLARAÇÃO DA QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA DISPONIBILIZADA AO SISTEMA 
ELÉTRICO é entregue pelo agente no processo de cadastramento do empreendimento para 
habilitação técnica para cada leilão de energia. 
4 Conforme NT “Empreendimentos Eólicos – Instruções para o Cadastramento e Habilitação 
Técnica com Vistas à Participação nos Leilões” publicada pela EPE. 
5 CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. 
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4 Cálculo do Índice Custo - Benefício 
Considerando que os empreendimentos de geração eólica serão contratados 
através de Contratos de Disponibilidade6, a sua valoração comparativa nos leilões 
de energia nova será feita através do Índice de Custo Benefício (ICB), calculado 
como na expressão (2) abaixo: 

8760.8760. GF

CECCOP

QL

RF
ICB

+
+=  (2) 

Onde: 

RF: receita fixa anual requerida no leilão pelo empreendedor (R$/ano); 

QL: quantidade de lotes de 1 MWmédio ofertada para o ACR limitada à garantia 
física; 

GF: garantia física do empreendimento (MW médios) 

COP: valor esperado do custo de operação do empreendimento (R$/ano); 

O COP das eólicas será assumido como nulo, dado que não se ter custo de 
combustível; 

CEC: valor esperado do custo econômico de curto-prazo (R$/ano), ou seja, é a o 
valor esperado do resultado da compra e venda de energia no mercado de 
curto-prazo. 

Os conceitos básicos e a metodologia de cálculo do ICB são detalhados em NT 
específica, anexa ao edital dos leilões de energia. 

                                                           
6 Conforme estabelecido na Portaria MME nº. 55/2007. 


