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Biomassa Florestal – Setor Energético
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Resultados Leilões A-4 e A6 / 2017

Confidencial

Jalles Machado GO BION Bagaço de Cana 44.160.000 25,000 8,60 234,92329,00

A-4 18dez/17
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Setor elétrico vem sofrendo alterações nos últimos anos:

• Regulatório: indexações, segregação das fontes, metodologia de leilão.

• Perfil da energia contratada: menos hidro, mais renováveis intermitentes

Planejamento futuro requer segurança energética :

• Estudo específico está sendo realizado por acordo Brasil - Alemanha

• Fontes com capacidade firme de geração – possivelmente na base

• Menos hidros com reservatórios = mais espaço para térmicas

Compromissos socioambientais:

• Entre outros, o Acordo de Paris (18% de bioenergia, 12 milhões ha floresta)

• Biomassa florestal ganha relevância como elemento estruturante

Introdução

Confidencial
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Plano Decenal de Expansão de Energia cita explicitamente

empreendimentos termelétricos utilizando biomassa florestal – uma

expansão de 100 MW/ano a partir de 2023, “em consonância com o crescimento

proporcional da oferta da matéria prima baseada em planos de manejo

florestal”¹

Planejamento – Energia e Manejo Florestal 

Confidencial

Evolução da expansão energética¹
Por fontes, em MW incremental por ano

¹ PDE 2016

PDE: 567 MW/ano

A4 e A6/2017

74 MW bagaço

46 MW biomassa
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Biomassa florestal - Usinas Vendidas 2013-2018

Confidencial

Tipo

Leilão
Empreendimento UF Pot. (MW) Combustível Status

A-5/13 Canto do Buriti PI 150 Cavaco madeira nativa + eucalipto Suspenso

A-5/13 Campo Grande BA 150 Cavaco madeira nativa + eucalipto Suspenso

A-5/13 ERB Candeias BA 16,8 Cavaco de eucalipto Operação

A-5/14 Acre AC 164 Desbaste de pinus Suspenso

A-5/14 Costa Rica MS 164 Desbaste de pinus Suspenso

A-5/15 Termoirapé MG 50 Cavaco de eucalipto Andamento

A-5/16 Onça Pintada MS 50 Tocos e raízes de eucalipto Andamento

A-5/16 Predilecta SP 5 Cavaco de madeira Andamento

A-6/17 Cambara RS 50 Desbaste de pinus, serragem, etc. Andamento
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Apesar do viés ambiental e da inclusão no planejamento energético, a biomassa

florestal ainda não conseguiu alavancar investimentos

No passado, já conseguiu vencer leilões e assinar PPAs, mas em praticamente

todos os casos houve problemas, principalmente por:

▪ Falta da estruturação florestal em projetos de grande porte (50 a 165 MW):

falta de envolvimento do madeireiro, floresta nativa, falta de uniformidade dos

resíduos florestais, dificuldade no financiamento)

Isso se reflete diretamente no apetite de investidores financeiros em

projetos deste tipo
▪ Primeira pergunta de um fundo de investimento nacional ou internacional com

capital e mandato para investir em energias renováveis em países emergentes é:

“quantas plantas dessas existem no país?”

▪ A resposta é: nenhuma

Mas o que falta?

Confidencial



7

Portanto, com tanta aversão a risco de investidores financeiros em projetos de

energia florestal, restam em linhas gerais 3 grupos típicos em potencial

1. Grandes geradoras elétricas – responsáveis pelos maiores 

empreendimentos energéticos do país
▪ Privadas têm o foco em outras fontes renováveis, como eólica e solar por

conta da maior facilidade técnica/operacional e também por conta da falta de

entendimento da parte florestal

▪ Públicas estão financeiramente debilitadas e/ou sendo privatizadas

2. Indústria de Papel e Celulose – possui: domínio pleno da parte florestal,

capacidade financeira e em alguns casos autoprodução de eletricidade em

pequena escala
▪ Setor enfrenta forte crescimento e não conta com grandes áreas florestais

ociosas, pontos que justificam uma certa falta de interesse da indústria na parte

de energia, mesmo tendo o viés de diversificação de receitas

Potenciais interessados

Confidencial
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▪ As grandes empresas do setor vêm aumentando receita e melhorando

resultado líquido constantemente nos últimos anos, sendo assim elas não têm

alimentado interesse pela por geração

▪ Porém, empresas de médio porte (sem capital aberto, mas com receitas acima

de R$ 500 milhões/ano) têm demonstrado interesse no setor de energia

▪ Nos últimos leilões de dez/17 (A-4 e A-6) pelo menos duas empresas da indústria

chegaram até a etapa final de lances no leilão, saindo por competitividade

Potenciais interessados (Cont.)

Confidencial
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3. Players independentes – desenvolvedores, geradoras de menor porte,

empresas que possuem resíduos florestais, entre outros

▪ Em geral é este perfil que têm tido maior participação nos leilões de

biomassa florestal e apresentam maior tolerância a risco

▪ Porém, pelo lado negativo, são estes players que tomam riscos que não

conseguem mensurar e não contam com uma estruturação adequada do projeto

(pode ser do ponto de vista estratégia de leilão, de engenharia, florestal ou os

três)

▪ Projetos que já venceram e não foram implementados entram em sua maioria

nessa categoria

Potenciais interessados (Cont.)

Confidencial
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1. Projetos que utilizaram técnicas e/ou florestas fora do padrão

compatível com a escala e com os requisitos para financiamento

2. Falta de alinhamento da estratégia de leilão com o manejo florestal

▪ Existem PPAs que foram ganhos com preços considerados altos, mas que mesmo

assim apresentam grande dificuldade para serem implantados por conta da

dificuldade da operação florestal

▪ Flexibilidade de despacho da UTE incompatível com a inflexibilidade do manejo e

multas associadas

▪ Receita variável insuficiente para cobrir o custo variável da madeira

3. Baixa competitividade com bagaço de cana (resíduo)

▪ Projetos estruturantes de energia têm dificuldade em competir com

empreendimentos de eficiência energética que utilizam resíduos ou

subprodutos de outra indústria (ver resultado A6/2017)

Resumo: Por que então não deu certo?

Confidencial
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Resultados Leilões A-4 e A6 / 2017

Confidencial

Jalles Machado GO BION Bagaço de Cana 44.160.000 25,000 8,60 234,92329,00

A-4 18dez/17

PDE: 567 MW/ano

A4 e A6/2017

74 MW bagaço

46 MW biomassa
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1. Priorizar o plano de contratação de energia a biomassa (PDE)

▪ PDE indica 467 MW/ano de biomassa + 100 MW/ano de biomassa florestal, ou

seja, 567 MW/ano. Leilões de 2017 contrataram um total de 120 MW de

biomassa, dos quais apenas 46 MW a biomassa florestal.

▪ Nos caso de gás, PDE previa 1500 MW para 2017 e contratou 2000 MW

apesar de a demanda declarada pelas distribuidores ter sido muito mais baixa do

que o esperado.

2. Valorizar o aspecto estruturante da biomassa florestal vs bagaço

▪ O bagaço de cana é subproduto do álcool e/ou açúcar, e não tem condições

de operar o ano todo por conta de sua safra sazonal

▪ Empreendimentos estruturantes e de otimização energética deveriam

competir em produtos separados nos leilões (os PPAs já são diferentes!)

O que pode ser feito?

Confidencial
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3. Eliminar a sobre-contratação em leilões de energia

▪ Os leilões de energia são separados em “produtos” (eólica, solar, hidrelétricas,

térmicas biomassa e carvão, e térmicas a gás)

▪ As distribuidoras declaram suas demandas ao MME de forma confidencial

▪ O MME define a distribuição da demanda entre os produtos (conforme PDE)

▪ Em cada produto, o empreendimento marginal é sempre contratado integralmente.

Quando esse empreendimento é muito maior do que a demanda, acontece a sobre-

contratação, muito forte no produto das térmicas a gás. Exemplo:

▪ Demanda de 600 MW de projetos a gás natural

▪ 1º melhor preço: projeto de 500 MW

▪ 2º melhor preço: projeto de 1500 MW

▪ Contratação no leilão: 2000 MW

▪ Consequente sobre-contratação: 1400 MW

▪ Futuramente, todas as fontes, exceto a que mais sobre contratou, saem perdendo

O que pode ser feito? (Cont.)

Confidencial
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4. Iniciativas de mercado que envolvam a biomassa florestal

▪ Exemplos análogos: Proálcool, Gás para Crescer, RenovaBio

▪ Mas e a biomassa florestal? Por que não fazer parte do Renovabio?

O que pode ser feito? (Cont.)

Confidencial



15

5. Maior competitividade tributária (ICMS, ISS e etc.)

▪ Alta tributação se comparado com bagaço ou outros resíduos, ou mesmo

com o gás natural

▪ Diversos estados têm altas alíquotas de ICMS e não isentam a madeira como

combustível energético, resultando numa busca de projeto a projeto junto as

secretárias de estado para condições mais favoráveis – isso gera uma enorme

dificuldade para projetos de biomassa florestal por conta do menor porte

6. Aprimorar as regras de leilão para a biomassa florestal

▪ Já foi feito para o GNL em 2014 e resultou na contratação de mais de 6 GW

em projetos desde então

▪ Entre outros, indexação dos componente do CVU da biomassa (ex: dólar)

▪ Aumento da atratividade dos fornecedores de madeira pelo setor elétrico

O que pode ser feito? (Cont.)

Confidencial
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7. Contratos de fornecimento de longo prazo e a níveis competitivos

▪ Setor florestal tem cultura de venda no mercado de curto – médio prazo

▪ Dificuldade em atrair fornecedores com perfil adequado para contratos de 20-

25 anos, reajuste pelo IPCA, a preços competitivos, com multas associadas

(padrão ANEEL)

8. Capex mais competitivo

▪ Capex biomassa ~US$ 1.700/KWinst., vs Capex gás ~US$ 600/KWinst.

▪ Mercado nacional tem que oferecer tecnologias e preços mais competitivos

▪ Redução dos impostos para a importação de tecnologias mais competitivas

(similar ao que se faz com as usinas a gás)

▪ Melhores condições de financiamento

O que pode ser feito? (Cont.)

Confidencial
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Obrigado

Confidencial
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Usinas Vendidas

Confidencial

Tipo
Leilão

Data
Grupo 

econômico
Empreendimento UF Combustível

Investimento 
(R$)

Pot. 
(MW)

GF 
(MWm)

Preço de 
Lance 

(R$/MWh)

Preço 
Atual

(R$/MWh)

A-5/13 30/08/2013 Bolt Canto do Buriti PI
Cavaco de Madeira

Madeira nativa + eucalipto plantado 469.407.000 150,0000 119,1 136,69 
179,07 

A-5/13 30/08/2013 Bolt Campo Grande BA
Cavaco de Madeira

Madeira nativa + eucalipto plantado 496.407.000 150,0000 122,1 136,69 
179,07 

A-5/13 13/12/2013 ERB ERB Candeias BA Cavaco de Madeira
38.400.000 16,8000 14,9 135,49 173,34 

A-5/14 28/11/2014 Yser Acre AC
Cavaco de Madeira

Desbaste de pinus 860.940.000 163,9990 135,10 206,90 
250,70 

A-5/14 28/11/2014 Yser Costa Rica MS
Cavaco de Madeira

Desbaste de pinus 860.940.000 163,9990 135,10 207,32 

251,21 

A-5/15 30/04/2015 Bolt BoltBah BA
Cavaco de Madeira

Eucalipto energético 227.561.000 50,0000 41,40 272,01 312,77 

A-5/16 29/04/2016 Eldorado Onça Pintada MS
Resíduo de Madeira

Tocos, etc. 292.400.000 50,0000 43,10 243,21 255,91 

A-5/16 29/04/2016 Predilecta Predilecta SP Cavaco / Resíduo de Madeira
30.019.640 5,0000 4,50 199,00 209,39 

A-6/17 20/12/2017 Cambara Cambara RS
Resíduo de Madeira

Desbaste de pinus, serragem, etc. 180.060.000 50,0000 46,10 218,43 
-
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Sobre-contratação em leilão

Confidencial

“OFERTA”

Distribuidoras 

de Energia

“DEMANDA”

Projetos de 

Energia

“Leilão”

Governo (EPE, MME, etc.)

Eólica Solar BiomassaHidro Gás

1.300 MW

300 MW 250 MW 150 MW 200 MW 400 MW

+20.000 MW

RESULTADOS

Demanda Contratada 310 MW 265 MW 150 MW 240 MW 900 MW

Sobre contratação 10 MW 15 MW 0 MW 40 MW 500 MW
+3% +6% - +20% +125%

Distribuidoras: de forma conjunta declaram 1.300 MW

(essa informação é sigilosa), Governo: distribui de

acordo com o planejamento energético entre as fontes e

organiza o leilão, e Projetos de Energia: no total

cadastraram mais de 20.000 MW competem para ganhar

os 1.300 MW de demanda (eles não sabem o nível de

demanda)

Conclusão:

Leilão: Pretendia contratar 1.300 MW

Resultado: Contratou 1.865 MW, um excesso de 565 MW ou 43% acima do previsto

Impacto: Próximo leilão as distribuidoras irão declarar uma demanda 565 MW menor, já

que no leilão anterior elas foram obrigatoriamente sobre contratadas. Todas as fontes,

exceto a que mais sobre contratou, saem perdendo

Blocos de energia (tamanho dos projetos) para

a maioria das fontes são pequenos (ex: eólica

~30MW e biomassa: ~50MW) portanto o

tamanho das sobre contratações são

relativamente pequenas. Porém, em projetos

de gás natural existem blocos maiores,

podendo ter +500 MW – isso acaba

gerando uma grande incoerência


