
Melhores condições para a cogeração 
 
Apesar de as usinas considerarem que as regras para os leilões de venda de energia ainda as 
desfavoreçam, o segmento reconhece avanços para que o grande potencial da biomassa para 
a geração de eletricidade no Brasil possa ser melhor aproveitado, conforme os especialistas 
presentes no Ethanol Summit, encerrado ontem em São Paulo. 
 
O segmento já vendeu, por meio de leilões, 3.200 MW médios, mas o montante representa 
menos de 10% da capacidade esperada de oferta de bioeletricidade até 2020. E o total 
vendido até o ano que vem, entretanto, considerando a atual matriz elétrica brasileira, 
equivale a apenas 3,2%.  
 
As perspectivas para o fim da próxima década é de que a venda de eletricidade de produtos de 
cana represente cerca de 20% do total do faturamento do segmento sucroalcooleiro no Brasil, 
que poderá atingir ao todo R$ 97,5 bilhões de reais em 2018, segundo cálculos apresentados 
pelo consultor da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Carlos Silvestrin, também 
vice-presidente da Associação Paulista de Cogeração de Energia (Cogen).  
 
Obstáculos envolvendo licenciamentos ambientais e conexões com o sistema elétrico já estão 
sendo superados, destacou Silvestrin, que lembrou que a eletricidade produzida a partir de 
biomassa é menos poluidora do que a gerada a partir de óleo, por exemplo. 
 
Atualmente, porém, as regras para a venda antecipada de energia ao sistema elétrico acabam 
favorecendo as térmicas com fontes fósseis, como óleo e carvão, que apresentam no leilão 
custo fixo menor, equivalente ao valor pago para ela ficar parada o custo sobe quando ela é 
chamada a operar. 
 
Mas o segmento, conforme especialistas, tem conseguido "quebrar" as dificuldades impostas 
pela metodologia por meio do leilão de reserva, no qual o empreendedor não é obrigado a 
entregar toda a energia vendida no primeiro ano. Em 2008, esse leilão exclusivo para 
biomassa contratou cerca de 500 MW médios. E a expectativa das usinas é que tais operações 
exclusivas por fontes se repitam todos os anos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jun. 2009, Empresas & Negócios, p. B11. 
 


