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A mudança da política alemã de 
incentivo às energias renováveis 

Por Ronaldo Bicalho 

No primeiro dia do mês de Agosto deste ano entrou em vigor a nova lei de 
incentivo às fontes de energia renováveis na Alemanha. A chamada EEG 2.0 
(Erneuerbare Energien Gesetz – Lei das Fontes de Energia Renováveis) 
representa um forte ajuste na política energética alemã de apoio a essas fontes. 

O freio de arrumação na transição energética alemã (energiewende) é fruto das 
fortes pressões a favor da reformulação do programa advindas principalmente 
dos setores industrial e elétrico alemão, assim como da própria Comunidade 
Europeia. 

Com um custo estimado de um trilhão de Euros até 2030, uma das grandes 
ameaças à energiewende passou a ser a explosão das tarifas de energia elétrica 
puxada, principalmente, pela forte expansão da energia solar; fortemente 
subsidiada pelo esquema de tarifação Feed-in, que garante a rentabilidade dos 
investimentos em renováveis durante 20 anos. 

Com uma conta de 20,4 bilhões de Euros chegando aos bolsos dos 
consumidores em 2013 – com expectativa de aumentar para 23,6 bilhões em 
2014 -, as mudanças no esquema de subvenções às energias renováveis 
tornaram centrais para a sustentabilidade política e social do programa. 

Mesmo não tendo que pagar 100% das taxas de incentivos às renováveis, em 
função de um mecanismo de proteção às indústrias intensivas em energia, os 
grandes consumidores alemães têm de pagar uma tarifa de €100 por MWh, ao 
passo que nos Estados Unidos o consumidor industrial paga em média  menos 
de €55 por MWh. No caso do consumidor industrial alemão médio, sem o 
mecanismo de proteção, esse valor atinge €145 por MWh. O gráfico abaixo 
apresenta as tarifas industriais alemãs em relação a outros países e sintetiza as 
dificuldades para a manutenção da competitividade industrial do país face ao 
movimento de aumento da tarifa de eletricidade; em contraste, 
fundamentalmente, com a manutenção das baixas tarifas americanas. 
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Considerando que o próprio mecanismo de proteção aos grandes consumidores 
estava em xeque e fatalmente seria significativamente reduzido, as pressões 
para a redução das subvenções às renováveis em nome da manutenção da 
competitividade da indústria alemã se tornaram fortíssimas. 

Do lado do setor elétrico, a expansão acelerada da participação das renováveis 
na matriz elétrica gerou problemas imprevistos. O mais importante foi a 
inviabilização econômica da operação das modernas plantas de gás natural que 
haviam entrado a partir de 2009. Com a preferência das renováveis no 
despacho, essas plantas passaram a operar durante um tempo muito menor do 
que aquele que havia sido projetado para garantir a sua economicidade. 

A questão aqui é que o problema não é simplesmente econômico, a retirada 
dessas plantas do sistema, em função da sua não economicidade, acaba gerando 
sérios problemas de confiabilidade e segurança do suprimento. De tal forma que 
a questão de quem faz o back-up das renováveis foi para o centro das 
preocupações. 

Lembrando que as quatro grandes empresas que detém o controle do setor 
elétrico alemão são responsáveis apenas por 6% da capacidade instalada de 
geração renovável, estabeleceu-se um impasse entre o programa de renováveis e 
a sustentabilidade do setor elétrico tradicional alemão. Esse setor ainda joga um 
papel relevante em termos da manutenção das grandes infraestruturas de 
transmissão e distribuição, assim como na manutenção da segurança do 
suprimento via manutenção de margens de reserva/segurança. Sem contar os 
grandes investimentos necessários à expansão e modernização das redes – em 
torno de 2 bilhões de Euros por ano. 

Para fechar o arco de pressões, a Comunidade Europeia considerou que o pacote 
de incentivos às renováveis, principalmente o esquema de proteção aos grandes 
consumidores, caracterizava uma intervenção indevida do Estado alemão a 
favor dessas empresas, prejudicando a livre competição no mercado europeu. 

https://infopetro.files.wordpress.com/2014/08/bicalho092014a.png
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Em função desse quadro, menos de um ano depois das eleições gerais de 
Setembro de 2013, entrou em vigor a nova EEG 2.0, fruto da coalizão entre os 
democratas cristãos do CDU, da primeira-ministra Angela Merkel, os socialista 
do SPD e os socialistas cristãos do CSU. 

A política energética nascida dessa coalizão e que sustenta as mudanças na lei 
das fontes de energia renováveis se baseia em três pilares: 

1. Compatibilidade ambiental e climática 
2. Segurança de suprimento 
3. Acessibilidade em termos de preço. Ou seja, a expansão futura da 

infraestrutura de energia deve ser implementada levando-se em conta a 
eficiência de custos. 

Essa mudança na política energética implicou em uma reforma substancial da 
EEG cujos traços marcantes são os seguintes: 

1. Redução do apoio às novas plantas e manutenção dos incentivos às já 
existentes. 

2. Todas as tecnologias deverão ter os incentivos reduzidos ao longo do 
tempo. 

3. Os bônus garantidos como apoio às renováveis serão revisados e a 
maioria deles será simplesmente abolida. 

4. O privilégio verde dado à eletricidade gerada na Alemanha a partir de 
fontes renováveis, em prejuízo à eletricidade gerada fora do país, será 
abolido. 

5. Alinhamento às leis europeias. 

O que cabe ressaltar a partir dessa análise preliminar dessas mudanças na 
política energética alemã é a tentativa de recuperar um aspecto chave da 
transição do sistema energético alemão em direção às fontes de energia limpas. 

Aqui, não se trata apenas de reduzir as emissões de CO2 para fazer face ao 
aquecimento global, trata-se de fazer isso sem sacrificar a competitividade da 
indústria alemã. Não basta ampliar a participação das renováveis na matriz 
energética, é preciso que isso seja feito em condições de disponibilidade e custo 
da energia que permitam a manutenção das atividades econômicas nos padrões 
competitivos atuais; mesmo no caso das indústrias intensivas em energia. 

Assim, os alemães querem usar uma energia que emita menos CO2, sem que 
isso signifique a saída da produção de Mercedes da Alemanha; com todos os 
impactos negativos em termos de emprego e renda que essa saída acarretaria. 

Desse modo, a transição energética não implica uma transformação estrutural 
na economia alemã. No limite, a mudança da base energética alemã é feita 
justamente para manter a poderosa indústria alemã, buscando tirar todas as 
vantagens da liderança da transição energética; em disputa direta com os 
Estados Unidos e a China. 

Em outras palavras, é preciso inventar uma energia alemã abundante e barata 
no futuro para fazer face à energia barata americana; apostando que o 
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suprimento energético chinês, crescentemente dependente do exterior, se torne 
cada vez mais caro e instável. 

Pressionada pela dependência do gás russo, pelo abandono do nuclear e pela 
recusa à exploração de gás natural não convencional em seu território, a aposta 
alemã nos renováveis – radicalizada em 2011 no pós Fukushima e ajustada 
agora em 2014 – joga um papel crucial na estratégia alemã de longo prazo: a 
partir da mudança do paradigma energético, sustentar a manutenção e a 
expansão do seu paradigma industrial. 

A questão fundamental é se o país terá fôlego tecnológico, organizacional, 
institucional e político para bancar essa que é, hoje, no cenário energético 
mundial, a proposta mais ambiciosa em termos de introdução de fontes 
renováveis. 
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Escolha tecnológica na expansão do 
parque gerador brasileiro: as 

implicações da utilização do Índice Custo 
Benefício (ICB) 

Por Luciano Losekann, Edmar de Almeida e Diogo Lisbona Romeiro 

Comparar as distintas tecnologias de geração de eletricidade requer um método 
que confronte os custos (operacionais e de capital) e os benefícios das 
alternativas.  O critério de seleção deve ordenar e selecionar os 
empreendimentos mais adequados para a expansão da matriz. O método 
internacionalmente consagrado para identificar a estrutura adequada da 
expansão da capacidade instalada é o custo nivelado das plantas de geração 
de eletricidade (levelized cost of electricity) – LCOE, que representa o custo por 
quilowatt-hora da construção e operação da planta ao longo de seu ciclo de vida 
(EIA, 2013). 

No entanto, o LCOE não leva em conta a diversidade de benefícios entre as 
fontes, especificamente a diferenciação entre fontes firmes e intermitentes. Na 
medida em que as fontes intermitentes se tornam mais relevantes, com a 
difusão das renováveis, métodos que ponderem os benefícios decorrentes de 
cada tecnologia têm sido propostos para substituir o custo nivelado. Joskow 
(2011) propõe a busca por algum método alternativo baseado em mecanismos 
de análise que incorporem o preço da energia em cada instante em que essa é 
produzida. Assim, as tecnologias que possibilitam o controle do momento em 
que a energia é produzida (despacháveis) são mais valorizadas que as fontes que 
não possibilitam esse controle (intermitentes). 

Alguns autores propõem a comparação através de portfólios ótimos de geração, 
que minimizam custos e riscos, em detrimento da escolha individual de 
tecnologias guiada apenas pelo menor custo, enfatizando a importância da 
consideração do mix gerador para a definição da rota de expansão mais 
eficiente. 

Recentemente, a Agência Internacional de Energia elaborou um método de 
comparação e seleção alternativo, buscando introduzir na análise comparativa o 
valor da energia gerada e a contribuição efetiva da nova capacidade instalada 
para o sistema. A EIA (2014) compreende o custo evitado com o deslocamento 
dos futuros despachos como uma proxypara o valor econômico da alternativa 
tecnológica. Contabilizando todo o custo evitado ao longo do ciclo de vida do 
projeto e dividindo-o pela média anual da geração esperada, obtém-se, de forma 
análoga ao LCOE, o custo evitado nivelado de eletricidade (levelized avoided 
cost of electricity) – LACE. 

No Brasil, a dominância da geração hidrelétrica tornou evidente, mais cedo do 
que na experiência internacional, a necessidade de incorporar na análise da 
expansão adequada do parque gerador os diferentes custos e benefícios de 
fontes intermitentes e firmes. Assim, os métodos de avaliação da expansão do 
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parque gerador são mais sofisticados que o custo nivelado para comparar fontes 
termelétricas e hidrelétrica. 

A segunda reforma do setor elétrico brasileiro, empreendida na década de 2000, 
implementou os leilões de energia nova para atender a demanda de longo prazo 
das distribuidoras de eletricidade, constituindo o principal mecanismo de 
expansão do parque gerador. Para selecionar as fontes complementares à 
expansão hídrica da matriz, foi criado um Índice Custo Benefício (ICB). Assim, o 
Brasil adotou uma expansão calcada na análise de custo-benefício das 
alternativas, porém desenvolveu uma metodologia própria condizente com as 
singularidades de seu sistema. 

O ICB (R$/MWh) é definido como a razão entre o custo global do 
empreendimento (do ponto de vista do pool comprador) e o benefício energético 
de sua integração ao sistema, como nos mostra a equação abaixo (EPE, 2011). O 
custo global compreende todos os custos fixos da planta, o valor esperado dos 
custos de operação e o valor esperado dos custos econômicos de curto prazo 
incorridos pelo pool comprador. O benefício energético é avaliado pelo 
acréscimo observado na energia assegurada à disposição do pool, a garantia 
física, decorrente da inclusão da planta no sistema. 

 

À exceção dos custos fixos, os demais componentes do custo global do 
empreendimento avaliados no ICB – os custos esperados de operação da planta 
e a esperança dos custos econômicos decorrentes da sua não utilização – 
dependem, essencialmente, de quanto e quando a usina irá gerar ao longo do 
ciclo de vida do projeto. É função, portanto, da expectativa do preço de energia 
que vigorará, mais especificamente, de uma previsão dos futuros custos 
marginais de operação (CMO) do sistema. Considerando a predominância 
hídrica da matriz brasileira, o ICB depende das afluências futuras, que 
determinam o custo de oportunidade da água retida nos reservatórios e, 
consequentemente, balizam a ordem de mérito do despacho hidrotérmico ótimo 
definido pelo operador. Trata-se, portanto, de variáveis aleatórias, cujo valor 
esperado é calculado com base em uma amostra de possíveis CMO futuros 
disponibilizada pela EPE. 

Desde 2005, foram realizados 16 leilões que utilizaram o ICB como mecanismo 
de seleção. Nesses leilões foram contratados mais de 20 GW médios. Desse 
total, 24% referem-se à energia hídrica, 16% à energia eólica e 60% à térmica. A 
participação pequena da fonte hídrica nesses leilões é explicada pelas inúmeras 
dificuldades de obtenção de licença ambiental para as usinas (REGO, 2012). 
Frente a essa limitação, fontes menos competitivas foram contratadas, 
principalmente nos leilões do período inicial, até 2008. 
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FIGURA 1 – Energia Contratada (GWmed) nos Leilões que 
Utilizaram o ICB 

 

Fonte: Romeiro (2014). 

FIGURA 2 – Matriz Selecionada pelo ICB: Energia Contratada 
(MWmed) 

 

Fonte: Romeiro (2014). 

Dentre as fontes térmicas, óleo e diesel foram os combustíveis mais contratados, 
seguidos do gás natural, do carvão e da biomassa. Apenas 5 térmicas a carvão 
foram vitoriosas nesses leilões, o suficiente para comercializarem mais energia 
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do que a contratada por todos os 54 empreendimentos movidos a biomassa. A 
Figura 1 nos revela que as térmicas a óleo e diesel foram vitoriosas até 2010, 
quando a eólica passa a ser a fonte mais competitiva na disputa pelo produto 
disponibilidade. Mais de 3 GWmed foram contratados por térmicas à gás 
natural. 

A Figura 3 nos mostra o preço nominal médio das fontes contratadas. O 
diâmetro dos círculos é proporcional à energia contratada nos leilões, ao passo 
que a posição relativa ao eixo das abscissas revela a potência instalada de cada 
tecnologia. Neste sentido, podemos observar que foram comercializados 12 
GWmed de energia térmica, responsável por adicionar mais de 22 GW de 
potência instalada ao parque gerador, ao preço médio de R$ 132/MWh. Em 
contraste, a fonte hídrica apresentou o menor preço médio e comercializou 
pouco menos de 5 GWmed de energia, embora também tenha agregado cerca de 
20 GW de potência à matriz. A eólica apresentou competitividade semelhante à 
fonte hídrica com preço médio de R$ 118/MWh, seguida do gás natural 
(R$ 125/MWh), do carvão (R$ 129/MWh), da biomassa (R$ 133/MWh) e do 
óleo combustível e diesel (R$ 138/MWh). 

FIGURA 3 – Matriz Selecionada pelo ICB: Preço Nominal Médio das 
Tecnologias e das Fontes Térmicas, Ponderado pela Energia 
Contratada 

 

OBS: O valor abaixo do preço refere-se à energia contratada (GWmed). 

Fonte: Romeiro (2014). 

A Figura 4 apresenta a dispersão dos custos variáveis das fontes térmicas do 
parque gerador em operação no horizonte 2012-2016 (ONS, 2012). Podemos 
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constatar que o parque termelétrico contrato sob a escolha do menor custo-
benefício privilegiou, de um modo geral, alternativas com elevados custos 
variáveis. Os CVU das térmicas nucleares, voltadas para a base, são os mais 
baixos, em torno de R$ 20/MWh em média. O carvão apresenta CVU médio de 
R$ 123/MWh, seguido do gás natural (R$ 174/MWh) e dos elevados custos das 
térmicas a óleo (R$ 439/MWh) e diesel (R$ 757/MWh).[1] Estes dois últimos 
combustíveis apresentam CVU que variam de R$ 310/MWh a absurdos 
R$ 1.047/MWh. 

FIGURA 4 – Custos Variáveis da Matriz Térmica em Operação  

 

Fonte: Romeiro, 2014. 

Podemos concluir, portanto, que o ICB privilegiou, nos leilões, térmicas flexíveis 
com elevado CVU, movidas principalmente a óleo e diesel, com a perspectiva 
que essas usinas fossem pouco utilizadas. O parque térmico selecionado é 
praticamente todo flexível, porém implica em gastos variáveis muito elevados 
quando despachado. 

A perda progressiva da capacidade de regularização dos reservatórios hídricos 
aponta para uma mudança no paradigma operativo do sistema elétrico 
brasileiro – o despacho térmico na base passa a ser necessário. O despacho 
contínuo, verificado desde 2013, de todo o custoso parque térmico flexível 
contratado, concebido para atuar esporadicamente, comprometeu a modicidade 
tarifária e evidenciou a inadequação da matriz selecionada pelo ICB à realidade 
atual do sistema brasileiro. Após dez anos de realização ininterrupta de leilões 
para ampliação da capacidade instalada, a visão implícita no cálculo do ICB 
acerca da operação ótima do parque gerador brasileiro e de sua rota de 
expansão desejável revelou-se, em grande medida, equivocada. 

Neste sentido, Martins (2008) argumenta que o favorecimento do ICB a 
determinadas tecnologias se constitui em um viés de seleção se a escolha não for 
desejável do ponto de vista ótimo do sistema. Desta forma, tendo em vista a 
inadequação de sua premissa acerca da operação ótima do parque hidrotérmico 
– uma vez que a disponibilidade flexível contratada direciona-se cada vez mais 
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para a base da geração – pode-se concluir que o ICB incorre em viés de seleção 
em prol de térmicas despacháveis flexíveis com elevado CVU. 

Um dos determinantes desse viés é a metodologia de definição da garantia física 
(GF) das centrais, que é o denominador do cálculo do ICB. Romeiro (2014) 
demonstra que o cálculo da GF é pouco sensível ao despacho esperado das 
centrais. Assim, térmicas que são pouco utilizadas (flexíveis com CVU elevado) 
têm GF semelhante a de centrais que têm operação mais frequente. 

A Figura 5 ilustra esse efeito para uma termelétrica a gás natural de 500 MW, 
apresentando o comportamento da GF estimada e da geração esperada a 
variações do CVU em dois cenários distintos: considerando a térmica 
totalmente flexível (linhas contínuas) ou com nível de inflexibilidade de 50% 
(linhas tracejadas). As variações no CVU, mostradas no eixo horizontal superior, 
correspondem a variações no preço do gás natural pago pela térmica, levando-se 
em conta um fator específico de eficiência. Para cada CVU analisado, o eixo 
horizontal inferior apresenta o correspondente preço do combustível, livre de 
impostos, expresso em US$/MMBtu.[2] A disponibilidade máxima da térmica 
independe do CVU e da inflexibilidade, por isso a sua curva é uma reta 
invariável única para ambos os cenários. Podemos notar no gráfico que a 
geração esperada no cenário com 0% de inflexibilidade se reduz bruscamente 
com a elevação do CVU. Quando este atinge o valor de R$ 350/MWh, a 
expectativa de geração, em MWmed, é quase nula.[3] Isto ocorre porque a 
probabilidade de cenários com CMO superior a este CVU é pequena. Já para a 
térmica com 50% de inflexibilidade, espera-se que o seu despacho se restrinja a 
sua inflexibilidade média com a elevação do CVU. 
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FIGURA 5 – Comportamento da GF e da Geração Esperada a 
Variações do CVU 

 

Fonte: Romeiro (2014). Simulações realizadas pelo Modelo GEE-GAS-POWER. 

A distância entre o despacho esperado e a GF atribuída à térmica para cada CVU 
considerado é uma medida do viés. Para um CVU de R$ 50/MWh, a geração 
média esperada da térmica flexível (283 MWmed) corresponde acerca de 60% 
da disponibilidade máxima e a GF predita (413 MWmed) a 85%. Já com um 
CVU de R$ 350/MWh, a expectativa de sua geração (15 MWmed) desaba para 
3% da disponibilidade, mas a GF estimada (372 MWmed) se mantém elevada, 
correspondendo a 77% de sua máxima disponibilidade. Para a térmica 50% 
inflexível, o aumento do CVU de R$ 50 para R$ 350/MWh acarreta em queda 
de 35% do despacho esperado e redução de 8% na GF. 

Desta forma, térmicas flexíveis com CVU elevado possuem garantia física muito 
semelhante às térmicas com baixo CVU e às térmicas com algum grau de 
inflexibilidade. Isto significa que a GF atribuída à térmica é muito insensível à 
variação do CVU e, consequentemente, à contribuição da geração esperada para 
o sistema. 

O cálculo do ICB é baseado nas projeções dos futuros CMOs do sistema. 
Depende, portanto, da expectativa para a oferta e a demanda futuras e da 
simulação operativa da operação ótima do parque hidrotérmico. A simulação do 
despacho futuro das centrais é realizada, pela EPE, sob o critério de 5% de 
déficit, mas não leva em conta a curva de aversão ao risco e tampouco um nível 
meta pré-estabelecido para os reservatórios. Isto é, a simulação realizada pela 
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EPE é pouco aderente aos procedimentos operativos do ONS. Ademais, a oferta 
simulada considera toda a ampliação da capacidade instalada, que pode, por 
inúmeros razões, não se concretizar. Isto significa que a previsão dos CMO 
utilizada no cálculo do ICB é muito otimista, subestimando os futuros CMO do 
sistema. Consequentemente, como indica Veiga (2009, p. 24), “a frequência de 
acionamento das termelétricas na realidade provavelmente será mais elevada do 
que a estimada com as premissas do cálculo do ICB”. Mais ainda, “a diferença 
entre as frequências reais e as estimadas no cálculo do ICB é maior para as 
térmicas de CVU mais elevado”, acarretando em “viés a favor deste tipo de 
térmica”. Maurer e Barroso (2011) também alertam que o cenário de despacho 
excessivamente otimista do governo afeta artificialmente a competitividade 
dessas térmicas. 

Para ilustrarmos como de fato isto ocorre, podemos comparar o ICB de térmicas 
vencedoras do 4º LEN A-3 realizado em 2007 com o ICB “efetivo” verificado 
após a entrada em operação. Este certame é emblemático, pois apenas térmicas 
flexíveis movidas a óleo combustível com elevado CVU sagraram-se vencedoras. 
O PLD observado posteriormente no Nordeste, região onde estão concentradas 
as usinas vencedoras desse leilão, foi significativamente superior ao considerado 
para cálculo do ICB do leilão (figura 6).  Assim, os componentes do ICB 
observados (COP e CEC) foram superiores aos estimados para o leilão. Podemos 
observar que o ICB efetivo verificado, em torno de R$ 230/MWh, é bem 
superior (70%) ao ICB médio do certame. (tabela 1). 

FIGURA 6 – CMO Previsto versus PLD Verificado (média mensal, 
NE) 

 

Fonte: Romeiro (2014). 
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Tabela 1 – ICB do 4º LEN A-3 (2007) versus ICB Efetivo 

 

Fonte: Romeiro (2014). 

Considerações Finais 

Em sistemas elétricos em que as fontes geradoras produzem benefícios de 
distintas naturezas, métodos usuais de avaliação da expansão do parque 
gerador, como o método de custos nivelados, não são adequados. No Brasil, o 
tratamento da produção hidrelétrica historicamente exigiu a incorporação de 
análise estocástica. Com a implementação dos leilões de expansão para o 
mercado regulado, o ICB passou a ser utilizado para permitir a comparação 
entre as fontes de geração. 

Como demonstra o trabalho de Romeiro (2014), a seleção pelo ICB privilegiou 
fontes de geração flexíveis e com custos operacionais elevados. A perspectiva era 
que essas centrais seriam pouco utilizadas. No entanto, nos últimos dois anos, 
essas centrais foram utilizadas intensamente. O impacto da operação 
praticamente ininterrupta de centrais com custos operacionais extremamente 
elevados desorganizou o setor elétrico brasileiro. 

Diante da perda de regularização dos reservatórios, térmicas inflexíveis voltadas 
para geração na base devem ser viabilizadas para que a garantia de suprimento 
e a modicidade tarifária não sejam comprometidas. Torna-se cada vez mais 
premente repensar a rota de expansão da matriz elétrica brasileira, adequando o 
ICB à essa nova realidade de operação. 
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[1] Os CVU médios apresentados foram ponderados pela potência dos 
empreendimentos. 

http://www.eia.gov/forecasts/%20aeo/pdf/electricity_generation.pdf
http://www.eia.gov/forecasts/%20aeo/pdf/electricity_generation.pdf
http://www.epe.gov.br/PDEE/20120302_1.pdf
http://economics.mit.edu/files/6317
https://openknowledge.worldbank.org/%20handle/10986/2346
http://www.ons.org.br/


Energia elétrica 
 

Boletim Infopetro Setembro/Outubro 2014 Página 18 
 

[2] O cenário-base do Modelo considera uma taxa de câmbio de R$ 2,25/US$. 

[3] A geração esperada em MWmed corresponde a geração média para os 2.000 
cenários dos 60 meses considerados, dividida pelo número de horas no ano 
(8.760) 
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O processo de abertura da indústria 
petrolífera no México 

Por Marcelo Colomer 

Dez anos, esse é o período que, considerados os níveis de produção atual, as 
reservas provadas de petróleo mexicanas irão durar. Uma década parece muito 
tempo, ainda mais quando se compara com a razão reserva/produção[1] dos 
EUA que em 2013 estava em 12 anos (BP, 2014). No entanto, quando se abre a 
análise por trás desses indicadores, a realidade mexicana mostra-se muito 
diferente do seu vizinho. Nos últimos dez anos, a produção norte-americana de 
petróleo cresceu 35% enquanto suas reservas provadas aumentaram 50%. No 
caso mexicano, no mesmo período, as reservas provadas diminuíram 30% 
enquanto os níveis de produção encolheram 24%. Nesse sentido, se os níveis de 
produção de 2003 tivessem permanecido constantes no México ao longo da 
última década, as reservas atuais somente durariam mais sete anos. 

 

Fonte: BP, 2014 

Nesse contexto, preocupado com a queda acentuada da produção e, 
principalmente, dos esforços exploratórios, o governo mexicano, em Dezembro 
de 2013, aprovou uma emenda constitucional que eliminou o Monopólio da 
PEMEX sobre o setor de petróleo e gás natural no país abrindo a indústria ao 
investimento estrangeiro. 

Durante 75 anos, a empresa estatal Petróleos Mexicanos manteve o monopólio 
sobre todas as atividades da cadeia produtiva das indústrias de petróleo e gás 
natural. A partir de 2000, com a vitória do candidato do Partido da Ação 
Nacional (PAN), Vicente Fox, nas eleições presidenciais, iniciou-se um intenso 
debate sobre a reforma do setor de petróleo no país. No entanto, a fraca 
representatividade do governo, nas duas câmaras legislativas, funcionou como 
obstáculo à reforma do setor energético. 

As discussões sobre a necessidade de reforma do setor petrolífero e da PEMEX 
se desenrolaram durante todo o governo de Fox e do seu sucessor Felipe 

https://infopetro.files.wordpress.com/2014/09/marcelo092014a1.png
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Calderón, também do PAN. Assim, como no caso de seu antecessor, Calderón 
não conseguiu avançar no processo de reforma em função do seu reduzido apoio 
no congresso e do conturbado processo eleitoral que o colocou no poder[2]. 
Nesse sentido, foi somente com o retorno do PRI ao poder nas eleições de 2012 
que se avançou efetivamente na agenda de reforma da indústria de petróleo e 
gás natural no México. De fato, a reforma da indústria petrolífera mexicana faz 
parte de um objetivo maior do governo de Enrique Peña Nieto de reforma de 
todo o setor energético do país. 

O objetivo da reforma de 2013, no que se refere especificamente à indústria de 
petróleo e gás natural, é incrementar a base de reservas provadas do país, 
mediante a viabilização da exploração de novas áreas na quais, devido à 
complexidade da formação geológica, a PEMEX não possui nem os recursos 
financeiros nem a tecnologia necessários. 

O processo de reforma ainda transcorre no legislativo que nesse momento 
analisa os quatro projetos de leis que irão definir: a estrutura e atribuições dos 
órgãos responsáveis pela regulação do setor, as participações governamentais, a 
nova estrutura da PEMEX e os diferentes contratos de exploração. 

Outro projeto de lei que tramita no congresso mexicano permite que o Estado 
assuma o passivo trabalhista (principalmente com pensões e aposentadorias) da 
PEMEX e da Comissão Federal de Eletricidade. Polêmico, o projeto de lei 
objetiva sanear as finanças da empresa petrolífera, permitindo que esta não só 
reative sua capacidade de investimento como também seja capaz de competir 
com os novos investidores externos. Atualmente, cerca de 80% da dívida de 
longo prazo da empresa corresponde ao pagamento de pensões e 
aposentadorias. O montante e o perfil da dívida da PEMEX dificultam o acesso 
da empresa ao mercado de capital, limitando dessa forma, novos investimentos. 

Apesar das leis secundárias, como são conhecidas no México, ainda estarem em 
tramitação no Congresso, o governo mexicano já sinalizou algumas mudanças: 

1. A propriedade dos recursos naturais em solo continua sendo do Estado 
Mexicano, 

2. Criação de quatro regimes fiscais de exploração de petróleo e gás, 
incluindo contratos de serviços, de partilha de produção, contratos de 
compartilhamento de lucros (profit-sharing) e licenças de exploração, 

3. Consolidação do papel da PEMEX na indústria de petróleo e gás natural 
por intermédio da realização de uma Rodada Zero. À semelhança do 
modelo brasileiro, a empresa estatal mexicana terá preferência no 
desenvolvimento de áreas de exploração que possuam planos de 
desenvolvimento de até três anos, 

4. A regulação dos setores de petróleo e de gás natural será 
responsabilidade da Comissão Reguladora de Energia (CRE), da 
Secretaria de Energia do México (SENER) e da Comissão Nacional de 
Hidrocarbonetos (CNH). Ademais, será criada uma nova Agência 
Nacional de Segurança Industrial e de Proteção Ambiental, 

5. A PEMEX irá continuar como propriedade do Estado, mas com maior 
autonomia administrativa e financeira de forma que a empresa possa 
competir com outras empresas nos futuros leilões, 
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6. Estabelecimento do Fundo Mexicano de Petróleo que irá gerenciar as 
participações governamentais e as demais receitas do petróleo. 

O atual governo mexicano acredita que com estas mudanças a atividade de 
exploração e produção de petróleo e gás natural no país irá se tornar mais 
atrativa para o capital estrangeiro. Os quatro regimes fiscais propostos não só se 
diferenciam do regime anterior como também se diferenciam entre eles no que 
diz respeito a estrutura tributária e de royalties. 

Os contratos de serviços são semelhantes aos introduzidos em 2008. No âmbito 
deste acordo, todo o petróleo produzido deve ser entregue pelos produtores para 
o Estado em troca de uma remuneração monetária paga pelo Fundo Petrolífero 
Mexicano. As licenças de exploração e produção, por outro lado, garantem o 
direito da empresa licenciada aos produtos extraídos, devendo esta pagar as 
participações governamentais e tributos devidos. Os contratos de participação 
nos lucros e os contratos de partilha de produção garantem o direito das 
empresas sobre parte dos resultados da produção, seja em óleo, no caso da 
partilha, seja em recursos monetários, no caso da partição de lucros. Os três 
contratos permitem aos produtores incorporar as reservas às suas bases de ativo 
além de refletir o valor potencial do óleo extraído em sua contabilidade, o que 
implica em um grande atrativo para os investidores estrangeiros. Acredita-se 
que os diferentes tipos de contrato serão aplicados de acordo com o grau de 
risco associado a cada projeto específico. 

O processo de licitação da Rodada Zero teve início em Março de 2014 com a 
PEMEX pedindo à SENER a manutenção de 100% das áreas produtoras 
existentes, 83% das reservas provadas e prováveis, e 31% dos recursos 
potenciais. Os resultados da Rodada Zero foram divulgados em agosto de 2014 
com a concessão de 100% das áreas de produção, 83% das reservas provadas e 
prováveis, e 21% dos recursos potenciais. No mesmo dia foi iniciado o processo 
da primeira rodada de licitação que já contará com a participação de agentes 
privados. Estima-se que serão ofertados cento e nove blocos exploratórios e 
sessenta blocos produtivos. 

A estrutura regulatória também está sendo reformulada para supervisionar os 
mercados de energia liberalizados. Os contratos de Exploração e Produção 
(E&P) e os direitos dos novos agentes serão regulados pelo CNH e SENER, 
enquanto que as atividades de midstream edownstream estarão sob a jurisdição 
da SENER e CRE. O Ministério das Finanças será o responsável pelo 
estabelecimento dos termos econômicos e fiscais dos novos contratos de E&P. 

Apesar das reformas em curso, os agentes do setor de petróleo mostram-se 
ainda cautelosos a respeito do aumento da produção mexicana. A Agência 
Americana de Informação sobre Energia (US IEA), embora tenha se mostrado 
mais otimista no seu International Energy Outlook 2014, quando comparada 
com as suas projeções de 2013, não vê um aumento significativo da produção de 
petróleo e líquidos até 2025, como pode ser observado na figura 3. Contudo, 
acredita-se que há muitas incertezas nas projeções de 2014. Com 10 bilhões de 
barris de reservas provadas de petróleo e um grande potencial de recursos na 
parte mexicana do Golfo do México, o sucesso das reformas energéticas poderia 
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transformar substancialmente as perspectivas para produção de petróleo do 
país. 

Figura 3 – Produção de Petróleo e outros Líquidos no México (milhão de barril 
dia) 

 

Fonte: EIA, 2014 
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Bioeconomia em construção III – A 
chegado do etanol 2G: um passo 
importante para a inovação na 

bioeconomia 

Por José Vitor Bomtempo 

O etanol 2G foi durante muito tempo o foco das políticas de inovação voltadas 
para os biocombustíveis. Há cinco anos, os recursos aplicados pelo Biomass 
Program do Department of Energy (DOE), certamente o mais importante 
programa de inovação em biocombustíveis do mundo, se concentravam no 
etanol celulósico. O resultado esperado desse grande esforço de inovação estava 
refletido nas metas de consumo de etanol 2G do RFS (Renewable Fuels 
Standard). 

Entre 2007 e 2009, mais de 30% dos recursos aplicados – US$ 200 milhões 
anuais, em média – eram dirigidos diretamente ao etanol celulósico. Somente 
em 2010 as aplicações em biocombustíveis não etanol e outros produtos se 
tornaram expressivas, atingindo em 2011 mais de 40% do total de recursos 
aplicados. Pouco se falava dos combustíveis drop ine dos demais bioprodutos, 
como químicos e plásticos, como alvo dos projetos inovadores. Entretanto, a 
produção comercial de etanol 2G, como não é raro em inovações mais 
ambiciosas, revelou-se uma meta muito mais difícil do que se esperava. Houve 
fracassos, decepções e mudanças de planos. Empresas deixaram de existir, 
como a Range Fuels. Projetos de demonstração pioneiros acabaram não se 
viabilizando em escala comercial, como o da Iogen. Projetos tiveram que rever 
seus conceitos iniciais, como o da Coskata que trocou a biomassa pelo gás 
natural como matéria-prima. Como consequência, as metas do RFS não foram 
atingidas no tempo previsto. 

Finalmente, o etanol 2G – etanol baseado em materiais lignocelulósicos como 
resíduos agrícolas e florestais – parece estar se concretizando com o início de 
operação das primeiras plantas em escala comercial. Em 2013, começou a 
operar a planta da Beta Renewables (Grupo M&G) em Crescentino, na Itália. 
Em 2014, três outros projetos importantes estão iniciando a produção em 
escala: Du Pont e Poet/DSM, nos EUA, e Granbio, no Brasil. Ainda no Brasil, 
Raizen está concluindo também uma planta e Petrobras tem um projeto em 
definição. Os projetos americanos são baseados em resíduos agrícolas do milho, 
Granbio utiliza a palha da cana e Raizen o bagaço. 

Estamos vivendo finalmente a concretização do etanol 2G? Parece que sim. 
Cabe então perguntar o que isso representa para os biocombustíveis e para o 
desenvolvimento da bioeconomia? 

Para os biocombustíveis representa um aumento considerável de produtividade 
em relação à área plantada em cana ou milho. No caso brasileiro, fala-se de um 
aumento potencial de 30 a 40% da produção para uma usina que aproveitasse 
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os resíduos de palha e bagaço. Naturalmente, para que esse efeito atinja 
volumes expressivos no mercado será necessário que as plantas pioneiras sejam 
bem sucedidas, que atinjam os patamares de competitividade almejados e a 
inovação se difunda. 

O etanol 2G representa ainda a definitiva entrada do etanol na classe dos 
biocombustíveis avançados que é definida em função da performance 
ambiental. Esse efeito é particularmente importante no caso do milho e outros 
resíduos agrícolas ou florestais. O etanol convencional brasileiro de cana tem 
desempenho ambiental que já atinge os parâmetros do EPA para 
biocombustíveis avançados. Mas a produção 2G valoriza essa dimensão 
ambiental ao reforçar esse desempenho e ao utilizar matéria-prima não 
destinada à produção de alimentos. 

No caso brasileiro, o etanol 2G chega num momento de crise da indústria. 
Certamente a política de preços da gasolina é crucial para a sobrevivência da 
indústria. Mas a saída da crise só se concretizará se for encontrada uma nova 
trajetória de prosperidade e crescimento. A indústria brasileira de etanol precisa 
identificar oportunidades existentes no ambiente dinâmico e desafiador da 
bioeconomia e se capacitar para explorar essas oportunidades. O etanol 2G pode 
ser um primeiro e grande passo nessa direção. 

O novo etanol exige a incorporação de novos conhecimentos e o 
desenvolvimento de novas competências que começam já nos desafios para a 
organização do suprimento de matéria-prima. A utilização da palha da cana, 
além dos estudos necessários para definir quantidade e forma de retirada dos 
resíduos do campo, exige o desenvolvimento de equipamentos e procedimentos 
operacionais totalmente desconhecidos da indústria. Esses desafios têm sido 
enfrentados pela Granbio em sua planta pioneira em Alagoas e também pela 
DuPont, nos EUA, junto aos produtores de milho. Os relatos das empresas 
ilustram a complexidade dos problemas que devem ser resolvidos e a 
quantidade de esforços que têm que ser realizados para adquirir as 
competências necessárias para organizar uma cadeia de suprimento de resíduos 
agrícolas. 

As tecnologias para fazer o tratamento da palha ou do bagaço para liberar os 
açúcares simples contidos na celulose e hemicelulose são um passo 
incontornável para o futuro da exploração da biomassa como matéria-prima 
industrial. A biotecnologia avançada precisa de açúcares para os processos 
fermentativos e enzimáticos e o chamado açúcar de segunda geração – o açúcar 
contido nos materiais lignocelulósicos – é o ponto de partida da indústria do 
futuro. Já discutimos a importância estratégica do açúcar em artigo anterior (1). 
A produção do etanol 2G exige a conversão dos resíduos em açúcares 
fermentáveis em escala industrial. Se essa conversão consegue ser feita a custos 
competitivos, a disponibilidade de açúcares fermentáveis, não alimentícios, 
pode viabilizar grandes oportunidades de inovações de produtos, como novos 
combustíveis, produtos químicos e plásticos. A familiaridade com um processo 
industrial mais complexo, a disponibilidade dos açúcares 2G e a eventual 
separação dos açúcares de cinco e seis carbonos são fatores que abrem para o 
produtor de etanol 2G e outros entrantes, como as empresas da química e 



Biocombustíveis 

Boletim Infopetro Setembro/Outubro 2014 Página 25 
 

petroquímica, da indústria de papel e celulose, e das startups de base 
tecnológica, novas oportunidades de novos produtos. 

A capacidade de tratar o material lignocelulósico para obter açúcares simples 
abre ainda uma oportunidade de exploração de outras matérias-primas, além da 
cana, como os resíduos agrícolas e florestais. A própria cana do futuro poderia 
ser cultivada para a obtenção otimizada de biomassa e não de sacarose. Seria a 
cana energia e não mais a cana de açúcar. Essa linha tem atraído esforços de 
pesquisa e desenvolvimento de empresas, como a Granbio, e centros de 
pesquisa. O sucesso do etanol 2G impulsiona, portanto, inovações importantes 
nas tecnologias agrícolas. 

O etanol 2G está trazendo novas empresas para a indústria. Se a bioeconomia é 
uma indústria em construção, ainda sem estrutura definida, a presença de novas 
empresas que lançam e tentam viabilizar novos conceitos é fundamental para 
orientar esse processo de estruturação da nova indústria. Nesse processo, novas 
empresas com novas estratégias e modelos de negócios entram na indústria. No 
caso brasileiro, é extraordinário que uma nova empresa como a Granbio tenha 
sido criada e construído uma das primeiras plantas de etanol 2G do mundo. Nos 
EUA, dois projetos importantes, o da Poet/DSM e o da Du Pont, também estão 
em início de produção.  É certamente muito importante para o desenvolvimento 
da bioeconomia que empresas como Du Pont e DSM coloquem seus 
conhecimentos e competências nesses empreendimentos. 

Por fim, o etanol 2G, principalmente nas versões integradas com o etanol 
convencional de cana de açúcar, como as desenvolvidas no Brasil, representa 
um passo na direção do conceito de biorrefinaria integrada. Esse conceito, 
muito citado, mas ainda por ser testado efetivamente em escala industrial, 
propõe o aproveitamento da biomassa integrando os processos de tratamento e 
conversão de modo a maximizar linhas diversificadas de produtos e minimizar 
ou zerar os resíduos a serem descartados. Uma usina de etanol 1G/2G integrada 
ainda não é a biorrefinaria com que a bioeconomia e a economia circular 
sonham, mas é um passo nessa direção. 

O etanol 2G chega em boa hora para reanimar a indústria e mostrar que novas 
oportunidades existem e podem ser exploradas com sucesso. Essas 
oportunidades são ao mesmo tempo um passo importante na direção da nova 
estrutura industrial que está se formando em torno da bioeconomia. Nessa 
linha, o sucesso que esperamos para o etanol 2G poderá ser um marco na 
construção de uma indústria na qual o próprio etanol deixará de ser o único 
produto importante. Estamos iniciando uma nova trajetória de crescimento da 
indústria com novos produtos ao lado do etanol, nova interface com a indústria 
química e novas empresas? 

-------------------------------------- 

(1) Bomtempo, J.V. O futuro dos biocombustíveis X: as duas corridas do açúcar 
Boletim Infopetro, Novembro/Dezembro, Ano 11, n. 5, 2011. 
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Shale gas: perspectivas da exploração 
fora da América do Norte 

Por Edmar de Almeida 

A grande questão em aberto para o futuro do mercado energético internacional 
é a possibilidade e a extensão da replicação da revolução americana do shale 
gas em outras regiões do mundo, para além da América do Norte. Atualmente, 
já não existe dúvida quanto à disponibilidade abundante de recursos não 
convencionais de gás natural fora da América do Norte. Vários estudos 
realizados pelos governos e por instituições como a Agência Internacional de 
Energia apontam a disponibilidade abundante de recursos de shale gas em 
países como China, Argentina, México, África do Sul, Brasil, Austrália dentre 
outros. 

Apesar das dúvidas que pairam sobre a possibilidade de se repetir a revolução 
do shale gas americano, a Agência Internacional de Energia acredita que metade 
do crescimento da produção de gás até 2035 virá dos recursos não 
convencionais, principalmente do shale gase do gás de carvão (coalbed 
methane). Segundo a AIE, a difusão do shale gas para fora da América do Norte 
acontece principalmente após 2020, principalmente na China, na Argentina e 
na Índia (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Crescimento da produção de gás-não convencional até 
2035 

 

Fonte: IEA – Word Energy Outlook 201 

A difusão do shale gas para fora da América do Norte representa um enorme 
desafio para a indústria de petróleo e gás. Isto ocorre porque grande parte dos 
fatores de sucesso do gás não convencional nos EUA não está presentes fora da 
América do Norte. Podemos citar sete principais fatores de sucesso para o caso 
Norte Americano: 

https://infopetro.files.wordpress.com/2014/09/edmar092014a.png
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 Grande conhecimento geológico nos EUA e Canadá, resultante de uma 
indústria de petróleo e gás centenária que já perfurou mais de 5 milhões 
de poços de petróleo. 

 Regulação leve do segmento do upstream. O processo de licenciamento é 
célere o bastante para se perfurar e fraturar milhares de poços por ano. 
Em 2011, por exemplo, o órgão regulador do Texas autorizou a 
perfuração de 22.480 poços. 

 O acesso dos investidores a áreas de exploração é facilitado pelo fato da 
propriedade dos recursos do subsolo pertencer ao proprietário do solo. 
Desta forma, as operadoras negociam diretamente com os proprietários 
dos recursos que são pessoas físicas ou empresas privadas. Mesmo no 
caso das terras públicas o processo de licitação de áreas é relativamente 
simples e desburocratizado. 

 A indústria de petróleo e gás Norte Americana é composta de cerca de 
10.000 empresas operadoras. Este grande número de empresas se deve à 
tradição de menor interferência do Estado no setor de petróleo. 

 Existe uma elevada aceitação social com relação à atividade de 
exploração de petróleo e gás não convencional em vários estados 
americanos com tradição em óleo e gás, em particular no Sul e Meio 
Oeste americano. 

 O escoamento e comercialização da produção de gás são facilitados pela 
existência de uma extensa rede de gasodutos e distribuição e transporte 
(aproximadamente dois milhões de quilômetros de dutos), com regras de 
livre-acesso e um mercado liberalizado. 

 Finalmente, vale ressaltar a robustez e sofisticação do mercado financeiro 
americano que facilitou o financiamento do esforço exploratório de 
pequenas empresas independentes que se especializaram no negócio do 
gás não convencional. 

Figura 1 – Os fatores do sucesso do gás não convencional nos EUA 

 

Fonte: Elaboração Própria 

https://infopetro.files.wordpress.com/2014/09/edmar092014b.png
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Os fatores de sucesso acima mencionados viabilizaram a exploração do shale 
gas numa velocidade e escala difícil de replicar fora da América do Norte. O play 
de Eagle Ford no sul do estado do Texas é um exemplo impactante sobre a 
capacidade de desenvolvimento doshale gas nos EUA. As atividades 
exploratórias neste play eram praticamente inexistentes 5 anos atrás. Como se 
pode observar no gráfico 2, em 2013 foram perfurados 3477 poços em Eagle 
Ford, permitindo uma produção 713 mil barris de petróleo por dia (mbd) e cerca 
de 104 milhões de metros cúbicos diários (Mm³/dia). No mesmo ano, cerca de 
25 bilhões de dólares foram investidos em Eagle Ford. Os números para apenas 
este play superam, em muito, aqueles da indústria de petróleo e gás da maioria 
dos países da América Latina. 

Gráfico 2 – Evolução do Capex e Número de Poços por Empresa em 
Eagle Ford (Texas) 

 

 Mesmo considerando que seria muito difícil replicar tal dinâmica de 
investimentos, é importante avaliar quais seriam as condições necessárias para 
que a revolução do shale gasaconteça fora da América do Norte.  O nível de 
conhecimento geológico das principais áreas com recursos de gás não 
convencional fora da América do Norte é muito inferior ao caso americano. Nos 
EUA, o esforço exploratório centenário para petróleo e gás convencional e o 
histórico de décadas explorando fontes de gás não convencional como otight 
gas (arenitos compactos) possibilitou acelerar a exploração do shale gas. A 
aquisição do conhecimento geológico fora da América do Norte exige um esforço 
exploratório vai levar tempo, custa muito caro e vai requerer incentivos para 
atrair as empresas operadoras para esta empreitada. 

Existem outras barreiras que podem ser ressaltadas: a aceitação social da 
exploração do gás não convencional é baixa em vários países e regiões do 
mundo. Na Europa, por exemplo, o receio com relação a possíveis impactos 
ambientais da exploração do gás não convencional, em parte motivado pela 
desinformação e falta de contato do público geral com a indústria de petróleo e 
gás em terra, levou vários países e regiões a adotar moratórias em relação ao 
fraturamento hidráulico (ex: França, Holanda, Luxemburgo, Bulgária e 
República Checa). 

https://infopetro.files.wordpress.com/2014/09/edmar092014c.png
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Para tentar melhorar o nível da aceitação social com relação ao gás não 
convencional, a Agência Internacional da Energia criou o Unconventional Gas 
Forum. Este fórum foi criado em 2013 para ajudar os governos, indústria e 
outros stakeholders a compartilharem visões sobre melhores práticas nas 
operações, regulações e métodos para promover o desenvolvimento sustentável 
do gás não convencional. A AIE produziu vários estudos sobre não 
convencionais e em 2013 realizou o primeiro encontro do fórum com 130 
representantes de vários países. 

Outra barreira que merece destaque é a inadequação da regulação 
do upstream para o caso do não convencional. Na maioria dos países os 
processos regulatórios são complexos, burocratizados e orientados para campos 
de óleo e gás convencionais. O processo para obtenção das concessões 
exploratórias e para autorizações de perfuração e fraturamento são lentos e não 
permitem um ritmo exploratório como o caso americano. Por fim, vale ressaltar 
a falta de disponibilidade de bens e serviços especializados para o gás não 
convencional. Em particular a tecnologia de fraturamento hidráulico não está 
disponível na escala necessária na maioria dos países. 

Tendo em vista os obstáculos mencionados acima, muitos são aqueles que 
duvidam da viabilidade da exploração do shale gas em larga escala fora da 
América do Norte. Uma análise do esforço exploratório em alguns países pode 
ajudar a compreender esta questão. 

A Experiência da China 

Segundo a AIE, a China é o país com o maior volume de recursos de shale 
gas no mundo. Além disto, o país é hoje um grande importador de gás natural, 
inclusive GNL. Visando reduzir a dependência externa de gás natural e, ao 
mesmo tempo, reduzir o consumo de carvão, o governo Chinês lançou a um 
programa ambicioso para exploração do gás no 12º Plano Quinquenal do país 
até 2015. Este programa tem a meta de dobrar a participação do gás natural na 
matriz energética do país. Para isto, será necessário produzir cerca de 260 
bilhões de metros cúbicos (bmc). Deste total, o plano prevê a produção de 6,5 
bmc de shale gas. Não seria um exagero afirmar que a China é o país com o 
mais ambicioso projeto de exploração de shale gas fora da América do Norte. 
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Figura 2 – Áreas com Recursos Não-Convencionais na China 

 

Fonte: AIE 

Além do elevado potencial geológico, vale ressaltar que a China já produz tight 
gas e gás de carvão (coalbed methane). Por esta razão, o país conta com uma 
indústria onshoreimportante e com fornecedores capacitados para exploração 
do shale gas. Em 2009, a China assinou um acordo com os EUA para encorajar 
cooperação técnica para promoção de investimentos no shale da China. A partir 
deste acordo as principais empresas de petróleo Chinesas realizaram 
investimentos nos EUA adquirindo participações em empresas operadoras e 
fornecedoras Norte Americanas visando acelerar o aprendizado tecnológico. 

Em 2011, o governo Chinês realizou as primeiras licitações de áreas para 
exploração doshale gas. A Petrochina e a Sinopec adquiriram grande parte das 
áreas. Desde então estas empresas perfuraram cerca de 130 poços com 
investimentos de US$1,6 bilhões de dólares. Entretanto, apenas alguns poços 
produziram o suficiente para justificar o custo de investimento entre US$13 e 16 
milhões por poço. Em 2012, o governo realizou uma segunda rodada de 
licitações e 16 empresas compraram blocos. Mas até agora estas empresas não 
perfuraram e estão reticentes com relação aos prospectos adquiridos. Estima-se 
que seria necessário investir cerca de US$ 20 bilhões para se atingir a meta 
estabelecida para 2015, o que não parece ser factível no contexto atual. 

Podemos apontar como os principais desafios apontados pelas empresas para 
investir noshale gas da China: i) o baixo conhecimento geológico das áreas de 
shale, o que implica num grande risco para os investimentos exploratórios; ii) o 
pouco desenvolvimento da  infraestrutura de escoamento e transporte de gás 
que é uma barreira para a comercialização da produção; iii) e a regulação 
inadequada da indústria no país, em particular o controle dos preços domésticos 
controlados pelo governo. A falta de liberalização do mercado representa um 
risco econômico e regulatório muito elevado para operadoras independentes. 

https://infopetro.files.wordpress.com/2014/09/edmar2014d.png
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A experiência da Argentina 

Após a China a Argentina é o país que detém o segundo maior volume de 
recursos de shale gas.  A Argentina também é um país que recentemente se 
tornou um importador de gás por via de gasodutos e GNL. A dependência 
externa no suprimento de gás representa um grande desafio macroeconômico 
para o país. Por esta razão, existe o interesse político de se promover a 
exploração dos recursos de shale gas existentes no país. 

A Argentina apresenta uma vantagem em relação à China que é o fato de 
existirem abundantes recursos de shale gas em regiões tradicionalmente 
produtoras de gás natural e petróleo. Em particular, a bacia de Neuquém 
apresenta um grande potencial de produção numa área conhecida com Vaca 
Muerta. Além de ser uma região com tradição em óleo e gás, existem 
importantes infraestruturas de transporte de gás entre esta região e os 
principais centros consumidores de gás do país. 

A Argentina vem se tornando o foco das atenções em relação ao shale gas na 
América Latina. A estatal YPF vem empreendendo um grande esforço para 
desenvolver o shale gase óleo no país, através de parcerias com grandes 
empresas petrolíferas. Neste contexto, destaca-se um acordo entre a YPF e a 
Chevron, que abre perspectiva de até US$15 bilhões em investimentos num 
horizonte de 5 anos. Destaca-se ainda a presença de majors (Shell, Exxon, BP, 
Total), empresas estatais como Petrobras e várias independentes (Apache, Gran 
Tierra, EOG, Pluspetrol, Wintershall e outras). 

Figura 3 – Áreas com Recursos Não-Convencionais na Argentina 
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Fonte: EIA – DOE 

A exploração do shale gas na Argentina apresenta avanços importantes até o 
momento. Cerca de 140 poços perfurados em 2013. A YPF anunciou um plano 
ambicioso de perfurar 2450 poços para não convencionais até 2017, sendo 950 
voltados para gás. A empresa tinha 23 sondas ativas em Neuquém em 2013 e 
pretende aumentar para 70 até 2017. A capacidade de bombeamento para 
fraturamento hidráulico disponível na Argentina já é a mais elevada da região 
da América Latina. 

Apesar dos avanços e do enorme potencial do país, existem enormes desafios 
para viabilizar os investimentos bilionários necessários para desenvolver uma 
produção significativa de gás em Vaca Muerta. Os principais desafios são: i) a 
crise cambial do país e o consequente controle cambial e de capital que dificulta 
os investimentos externos e as importações de bens e serviços; ii) o controle dos 
preços do gás pelo governo, que tem fixado os preços em patamares inferiores 
aos custos de produção do shale gas; iii) o mercado de trabalho do país vem 
sendo afetado pelo excesso de regulação e greves. O elevado nível da inflação 
local tem resultado num elevado nível de conflito laboral. 

 

https://infopetro.files.wordpress.com/2014/09/edmar2014e.png
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Considerações finais 

Pelo colocado acima, existe um grande potencial para que a revolução 
energética associada ao shale gas se alastre para fora da América do Norte. 
Entretanto, este processo não será automático. Grande parte dos fatores do 
sucesso do gás não convencional na América do Norte não está presentes em 
outras regiões do globo. Portanto, existe um longo caminho a ser percorrido 
pelos outros países para criar condições de atratividade para os investimentos 
no shale gas, na escala e velocidade que acontece nos EUA e Canadá. 

O modelo regulatório e de negócios para exploração do shale gas fora da 
América do Norte será provavelmente diferente. A disponibilidade de recursos é 
uma condição necessária mas não suficiente para deslanchar a produção 
de shale gas. A produção deverá aumentar mais rapidamente nos países que 
conseguirem inovar no arcabouço regulatório e de negócios. Em particular, 
naqueles que conseguirem aliar agilidade no processo de licenciamento e boas 
condições de monetização da produção. 

Por fim, é importante ressaltar que os recursos humanos, tecnológicos e 
financeiros da indústria do gás não convencional são limitados. Os países que 
saltarem na frente na revolução do shale gas terão uma enorme vantagem na 
mobilização destes recursos. Os países que forem mais lentos poderão trilhar 
um caminho mais longo pela falta de disponibilidade de recursos. 
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O planejamento elétrico 20 anos depois 
da reestruturação: Como os nossos pais? 

Por Miguel Vazquez 

Minha dor é perceber/que apesar de termos feito tudo o que fizemos/nós ainda 
somos os mesmos/e vivemos como os nossos pais. 

Tanto no Brasil quanto internacionalmente, uma das questões que 
normalmente tende a se driblar no processo de reestruturação é como 
coordenar a tomada de decisões de longo prazo. No começo dos anos 1980, os 
economistas do MIT tinham um plano perfeito para introduzir concorrência nos 
sistemas elétricos. Joskow e Schmalensee publicaram o “Markets for Power” [1], 
pilar de muitos processos futuros de reestruturação, em 1983. Os engenheiros 
do MIT, por sua vez, se encarregaram de fazer com que a realidade não 
estragasse um bom modelo: Schwepee e o seu grupo desenvolveram a 
metodologia de precificação de eletricidade [2]. Eles deram uma solução para as 
dificuldades associadas aos mercados de curto prazo na presença de redes 
elétricas. 

Nessa abordagem, se supõe que o planejamento é coordenado automaticamente 
desde que o curto prazo funcione corretamente.  Com a precificação de 
Schwepee, em princípio, tudo funciona corretamente, tudo fecha. É daí que 
surge o esquema que ainda hoje sobrevive em muitas das discussões do setor 
elétrico: o transporte de eletricidade é um negócio regulado, e a regulação deve 
conseguir criar uma commodity “eletricidade” que seja trocada facilmente por 
geradores e consumidores em regime de mercado de curto prazo. Desse modo, o 
longo prazo será resolvido por um bom mecanismo de curto prazo. 

Contudo, nenhum sistema na atualidade responde a essa lógica de maneira 
pura, e há fracassos famosos de sistemas que confiaram nessa fórmula. Vamos 
mostrar, historicamente, como de forma progressiva os sistemas de todo o 
mundo foram introduzindo mecanismos complementares ao mercado para lidar 
com o problema do curto-longo prazo. E vamos mostrar como, em grande parte 
do mundo, a ideia de introduzir algum tipo de contratação de longo prazo que 
permita ao mercado escolher a matriz energética está sendo abandonada. 
Depois desse percurso histórico, veremos como o Brasil encaixa na visão. 

1982 

Ainda com o modelo de Boston sendo analisado, o Chile implantou o primeiro 
mercado elétrico. O processo de oferta estava fortemente monitorado e o 
equilíbrio do mercado era alcançado através de um modelo de despacho 
plurianual. A ênfase era a tomada de decisões de investimento (longo prazo) em 
um ambiente liberalizado e o preço era o custo marginal (de curto prazo). 
Entretanto, no processo de implantar o mercado notaram um problema que não 
havia sido levado em conta: a central marginal não recuperava os custos de 
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investimento. Adicionaram então, sem maiores justificativas, o que seria o 
primeiro pagamento por capacidade da história. 

1992 

A popularização das liberalizações elétricas começou um pouco mais tarde, nos 
anos 1990, com Grã Bretanha, Argentina e o pool americano PJM 
(Pennsylvania, New Jersei e Maryland). A discussão, seguindo de alguma forma 
a tradição do MIT, considerava que as decisões de desenho relevantes estavam 
associadas com o curto prazo, e que se este fosse desenhado corretamente, o 
planejamento ótimo seria um resultado desse desenho. Verdade que o modelo 
teórico não se encaixava perfeitamente na realidade, mas havia a crença de que 
bastaria adicionar um detalhe no desenho e tudo ficaria pronto. 

Nesse contexto, a Grã Bretanha não usou pagamentos por capacidade, mas 
“capacity adders” (incrementos dos preços da energia para compensar as 
centrais disponíveis, mas não despachadas). Na Argentina se justificou pela 
primeira vez o uso de pagamentos por capacidade. Eram custos associados a 
uma restrição do regulador: ele prefere sobre-capacidade a capacidade ótima 
[3]. Foi o primeiro argumento de segurança de suprimento. No PJM, por sua 
vez, se desenvolveu o primeiro mercado de capacidade. Ele era uma extensão, 
em realidade, de restrições sobre a margem de reserva das utilities públicas que 
existiam antes da liberalização. Nessa época, as plantas de geração a gás em 
ciclo combinado (CCGTs) eram uma tecnologia nova e barata, portanto o 
problema da decisão de investimento não se colocava: a escolha era 
relativamente clara e óbvia. 

Ao longo dos anos 1990, vários sistemas seguem o processo de liberalização, e 
seguindo a visão da época, se focam na troca de curto prazo e deixam que os 
agentes coordenem o longo prazo. Reestruturações da época vão além e ignoram 
qualquer mecanismo adicional de planejamento, confiando na troca spot para 
ajustar o planejamento do investimento. O tema principal era então o poder de 
mercado. Visto que o sistema da Grã Bretanha colapsou pelo exercício de poder 
de mercado com os “capacity adders”, se concluiu que as regras da troca de 
curto prazo eram relevantes, e deviam ser relativamente simples. Escandinávia 
(NordPool), Austrália e a Califórnia são experiências da época. Caracterizam-se 
essencialmente por uma contestação ao sistema de preços nodais do PJM. A 
visão deles era que muitos preços têm o risco de manipulação, como mostrou o 
caso da Grã Bretanha. 

1998 

Espanha liberaliza e não segue a Grã Bretanha e sim a Argentina: implanta 
pagamentos por capacidade. Itália segue a Espanha e implanta pagamentos por 
capacidade. Na Colômbia, durante o processo de desenho do futuro mercado 
elétrico, são propostas as reliability options [6], com os mesmos princípios das 
“call options” implantadas no Brasil: são mecanismos baseados na obrigação 
para os agentes de contratar energia no longo prazo. Aparece pela primeira vez 
uma justificativa para o problema do planejamento baseada nas dificuldades de 
coordenação intertemporal. No entanto, a Colômbia escolhe pagamentos por 
confiabilidade: a capacidade não é a medida de segurança de suprimento; a 
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medida é a energia. Detectam-se problemas e se propõe uma reforma que 
tardaria em chegar. 

2000’s 

Contrário ao plano inicial, nenhum dos sistemas do “só-preço-spot” manteve o 
esquema por muito tempo: NordPool confiou na compra de centrais de reserva 
controladas pelo operador da rede (intervindo no preço diretamente). A 
Califórnia se manteve sem mecanismo de longo prazo e colapsou. Como 
consequência, quase todos os mercados americanos incluíram um mercado de 
capacidade, incluindo a própria Califórnia. Ademais, em 2002 começa a acabar 
o dash-for-gas e todos os sistemas térmicos começam a se perguntar se há 
suficientes incentivos para o investimento (será que o planejamento é dado pela 
troca de curto prazo?). NordPool em 2002 abandona o plano de “só-preço-spot” 
e implanta mercados de reservas de longo prazo. Aparece a justificativa pela 
primeira vez de que o problema do planejamento baseado nos mercados spot 
estava associado com a falta de liquidez nos mercados de reservas. Grã Bretanha 
segue o NordPool, com a diferença de que é o operador do sistema quem 
compra as reservas. Mais tarde começam a se popularizar os esquemas baseados 
na contratação regulada de longo prazo, New England em 2006 ou Colômbia em 
2007. Alternativamente, aparece a justificativa do “missing money”, criada por 
Cramton e Stoft [4] e depois popularizada por Joskow [5]. 

Hoje 

Vários países sem mecanismos de capacidade estão discutindo a sua 
implantação, incluindo França e Alemanha. De fato, existe uma grande 
movimentação para desenhar mercados de capacidade conjuntos para toda a 
União Europeia, e as soluções propostas estão cada vez mais longe do plano 
inicial “só-preço-spot”. O exemplo mais claro são os contratos por diferenças da 
Grã Bretanha: o regulador assina um contrato de longo prazo (30 anos) com as 
centrais, e esses contratos são diferentes para cada tecnologia. 

Resumindo, a ideia original de que os mercados de curto prazo são suficientes 
para coordenar o planejamento elétrico não parece possível. Vários mecanismos 
têm sido considerados, dependendo do diagnóstico feito para o problema: 
pagamentos por capacidade, mercados de capacidade, contratação de reservas, e 
obrigações de contratar no longo prazo.  As duas primeiras são soluções 
regulatórias mais o menos padrão: regulação por preço (pagamento por 
capacidade) ou por quantidade (mercado de capacidade ou de reservas). A 
última tentava ser um mecanismo menos “invasivo”, desenhado só para ser um 
hedge das centrais de ponta (frequentemente CCGTs). 

Em outras palavras: ok, concordamos que os preços de curto prazo não são 
suficientes; ok, existem diferentes formas de intervir. Mas o que queremos 
implantar mediante a intervenção? Uma das bases da liberalização foi uma forte 
descrença dos mecanismos centralizados (estatais ou privados) como 
mecanismos eficientes de decisão. O fato do mecanismo de preço de curto prazo 
não funcionarem como esperado, não elimina o problema que tínhamos antes. 
Talvez, a questão que se coloca seja, como planejar? Como descentralizar e 
coordenar? 
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O Brasil 

E o Brasil, se encaixa onde? O Brasil é muito particular no que tange à sua 
matriz energética, mas não é tão particular no que tange aos esquemas de 
organização do setor, especialmente depois da reestruturação. Também no 
Brasil se ignoram inicialmente as dificuldades do planejamento baseado 
unicamente no preço spot. Também no Brasil apareceu o problema de falta de 
investimento na década dos 2000. Também o Brasil teve reformas depois da 
crise, e de fato, a solução para a crise foi a primeira experiência mundial com 
as reliability options [7] (na verdade, o esquema brasileiro não era o de 
reliability options, porque as decisões de geração não estavam na mão dos 
agentes; mas a ideia geral que muitas vezes se entende é que o leilão só facilita a 
tomada de decisões, não intervém nela). Neste sentido, o Brasil está agora no 
foco das agendas reguladoras do mundo: o modelo brasileiro é um exemplo que 
está sendo considerado por todos. A última reforma britânica, em concreto, 
consiste em um modelo de contratação de usinas com muitas similaridades com 
o brasileiro. 

O que o Brasil pode ensinar à Grã Bretanha (e ao resto do mundo)? 
Provavelmente, que o esquema de contratação não é suficiente. Precisa-se de 
planejamento. O repasso acima deixa pelo menos uma lição clara: não é sábio 
deixar os inimigos nas costas. O raciocínio tradicional evita os problemas de 
planejamento associados ao modelo mercado, mas o problema não desaparece. 
No Brasil, como no resto do mundo, o desenho de mecanismos que coordenem 
os agentes para que planejem o longo prazo é o ponto central em pauta. 

Originalmente, as escolhas do planejamento no Brasil foram relativamente 
claras: a aposta foi energia hidráulica complementada com grandes 
reservatórios. Essa opção parece estar chegando ao seu limite e é preciso 
estudar quais as alternativas. A obrigação de contratar no longo prazo (o modelo 
brasileiro) não parece ser capaz de resolver essa questão. Os mecanismos devem 
estar baseados em análises de custo-benefício detalhados, normalmente 
complexos, e que estão longe de poderem ser representados mediante um índice 
simples sobre o qual definir contratos (ICB). 

Ou seja, estamos no momento de decidir: ou se melhora o ambiente de 
contratação de longo prazo para que o mercado planeje (ninguém sabe bem 
como isso pode ser feito, a Austrália poda ser um caso interessante); ou se 
planeja antes da contratação, com mecanismos adequados que envolvam os 
diversos agentes sociais (desde as comunidades afetadas, aos consumidores 
grandes e pequenos e as empresas do setor). 
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Há qualquer coisa nos fios além da 
corrente elétrica 

Por Roberto Pereira d´Araujo 

Vou convocar Aparício Torelly, o Barão de Itararé, e pedir emprestado a sua 
famosa frase. “Há qualquer coisa no ar além dos aviões de carreira”. Um 
sentimento de que há muito não sendo dito e sequer percebido é o que me 
ocorre ao tratar dos problemas do setor elétrico brasileiro. 

O Tribunal de Contas da União acaba de publicar um relatório de auditoria 
sobre a famosa medida provisória 579 e seus efeitos sobre a Conta de 
Desenvolvimento Energético e no Sistema Elétrico Brasileiro [1]. 

Textualmente, tratou-se da seguinte questão: 

“As concessões com vencimento entre 2015 e 2017 representavam 20% de todo 
o parque gerador, 67% do sistema de transmissão e 35% da distribuição. Em 
11/9/2012, houve a renovação antecipada, em até cinco anos, dessas 
concessões, por meio da Medida Provisória (MP) nº 579/2012, com o intuito de 
permitir a antecipação da captura do benefício da amortização dos 
investimentos em favor dos consumidores finais”. 

O aumento da tarifa brasileira, desde 1995, ano que marca alterações estruturais 
no modelo implantado, chega a 80% acima da inflação. O governo, após muita 
pressão da indústria, resolve enfrentar o problema de forma precipitada e 
equivocada. O efeito de amortizações de usinas e linhas antigas seria a única ou 
a principal razão do insistente aumento tarifário? Será que não tínhamos outras 
pistas para explicar o aumento? 

Na verdade, havia uma lista de razões para o encarecimento. Eis algumas: 

Aumentos de mais de 30% para as distribuidoras compensando a queda de 
demanda decorrente do racionamento pós 2002. Parcelas da conta de luz 
indexadas ao IGP-M. Criação de uma energia “de reserva”, apesar de termos 
uma energia que se diz “assegurada”. Custos fixos nas contas das distribuidoras 
majorados como se fossem proporcionais ao mercado. (Apontado pelo próprio 
TCU). Leilões genéricos que resultaram na contratação de grande quantidade de 
térmicas, a maioria a óleo e diesel. Aumento do custo de transmissão. (R$/km – 
+100%). Uso de geração térmica não prevista em função de óticas diferentes 
entre operação e planejamento. Grandes perdas elétricas na distribuição. 

Mas já que o governo parece só ver os aviões de carreira no ar, quanto se 
consegue reduzir a tarifa com essa “captura”? 

Aqui cito outra vez o Barão: “Tudo seria fácil se não fossem as dificuldades”. 

A primeira pergunta que deveria surgir para alguém com um mínimo de 
curiosidade, seria saber se essa medida teria ferramental suficiente e adequado 
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para atacar esse primeiro problema que, misteriosamente, parece passar 
despercebido. 

Ora, segundo dados da ANEEL, para o ano de 2011, antes da intervenção, numa 
conta média, a energia adquirida respondia por cerca de 30% e a transmissão 
algo como 6% do total. Como 20% do parque gerador estavam aptos a sofrer a 
intervenção e nem toda energia vem de hidráulicas (cerca de 80%), uma simples 
multiplicação (20% x 30% x 80%) nos diria que mesmo se a energia das usinas 
fosse gratuita, o máximo de redução conseguido seria 4,8%. 

A transmissão foi atingida amplamente. Cerca de 70% entraram no alvo da MP 
579. Portanto, 70% x 6% nos dariam mais 4,2% de redução. Ou seja, até aqui, o 
limite superior seria 9%. 

Como foi conseguido os 16% no residencial e 20% no industrial? Simples: 
Houve uma maciça transferência de encargos do bolso do consumidor para o 
bolso do contribuinte. Na realidade não houve redução de custos. O que era 
tarifa passou a ser imposto. 

A arrecadação da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) destinada a 
subsidiar a geração fóssil da região Norte passou a ser suportado pela Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE). O encargo Reserva Global de Reversão 
(RGR), que financiava a expansão e formava o fundo para cobrir os 
investimentos não amortizados, deixou de ser cobrado de distribuidoras e de 
novos empreendimentos de transmissão e concessão prorrogados ou licitados. 
As concessões não renovadas, no entanto, continuam recolhendo esse encargo. 
A CDE teve sua cobrança reduzida em 75%. 

Resumindo, mesmo com cálculos aproximados, fica claro que as reduções 
prometidas sem atacar as outras causas iriam exigir uma enorme compressão de 
tarifas na geração e transmissão. Numa linguagem “técnica”, a ANEEL impõe 
preços com a unidade R$/kW.ano, ou seja, quanto cada usina recebe por 
disponibilizar cada kW por um ano [2]. Nenhum consumidor consegue traduzir 
isso e continua vendo apenas os “aviões de carreira”. 

Como a Eletrobras foi a única que aceitou a imposição, na tabela abaixo vemos a 
maior parte das suas usinas, sua potência, a tarifa que recebeu em R$/kW.ano, 
sua Garantia Física em MW médios e a tradução do preço da energia em 
R$/MWh. Na linha “Total”, aparece a média de tarifa ponderada pela garantia 
física. Esse é provavelmente um dos erros do relatório que diz que 
“houve alocação de cotas de energia resultantes das geradoras que aderiram à 
renovação, ao preço médio de R$ 33/MWh, em vez dos R$ 95/MWh até então 
vigentes”. 
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Para usinas antigas, seria bastante razoável que uma tarifa de R$ 95/MWh se 
reduzisse para 34% desse valor. Entretanto, a redução real foi violenta. A tarifa 
imposta é 92% menor do que a vigente antes da intervenção. Isso evidencia que, 
hoje, essas usinas não cobrem seus dispêndios, não participam de nenhum 
outro custo da empresa e, principalmente, não geram recursos para novos 
investimentos. 

Quem tiver a curiosidade, pode acessar a palestra do atual diretor da Eletrobrás 
na internet (www.eletrobras,com.br – Informações aos investidores) e verificar 
que, agora, a empresa está sendo obrigada a gastos nessas usinas sem ter certeza 
se serão reconhecidos pela ANEEL. Segundo citação nessa palestra, cerca de R$ 
130 milhões já se encontram no “limbo”. 

Em temos internacionais, o Brasil está na esdrúxula situação de ter 8.000 MW 
de usinas, um pouco mais da metade de Itaipu, sendo obrigadas a vender 
energia por R$ 7,67/MWh, pouco mais de US$ 3/MWh. Mais bizarrice pode ser 
verificada quando a própria ANEEL, através da consulta pública sobre 
mudanças no PLD [3], afirma que “A percepção em relação ao PLD_min (R$ 
15,62) é de que o valor não expressa o real custo de operação das usinas, ou 
seja, é inferior ao que se julga necessário para manutenção e operação dos 
empreendimentos”. 

Mais uma do Barão: “Não é triste mudar de ideias, triste é não ter ideias para 
mudar”. 

Perca um tempinho e dê uma olhada na sua conta de luz. O consumidor 
brasileiro deve estar pagando cerca de R$ 200/MWh (só a energia). Agora 
imagine que, para chegar a esse valor, alto em qualquer comparação 
internacional, algumas usinas (menos de 10% delas) entregam o MWh a 4% 
desse custo final! Alguém conhece algum outro sistema que produz o mesmo 
produto (MWh) por valores tão dispares? Não? Pois o Brasil inaugurou essa 
bizarrice. 
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O relatório do TCU não toca nesses “vultos” entre os “aviões de carreira”, mas, 
incisivo, relata a situação quase falimentar do setor elétrico brasileiro. O estrago 
construído joga nas costas do consumidor e do contribuinte uma dívida de R$ 
61 bilhões, dinheiro suficiente para construir três usinas como Belo Monte! Essa 
conta ainda é parcial, pois nem a crise está resolvida e nem estão contabilizados 
os efeitos indiretos das ineficazes intervenções do governo, tais como perda de 
valor da Eletrobras e das empresas do setor. 

O relatório não economiza números e adjetivos. Classifica a medida provisória 
de 2012 como “precipitada”, repleta de “equívocos e fragilidades” e responsável 
pela criação de “passivos públicos”, pois não satisfeita com os aumentos 
tarifários, o tesouro tem alocado parcelas significativas para tentar estancar as 
perdas. 

O que é perigoso é que essa falta de reação mostra uma sociedade muito mal 
informada sobre a realidade. Enfim, é muito estranho que justamente o tema 
que tem a marca registrada da presidente esteja esquecido nos debates e até nas 
entrevistas. 

Termino com outra frase do Barão: “De onde menos se espera, daí é que não sai 
nada”. 

[1] TC 011.223/2014-6 

[2] Nota Técnica 38512012-SER/SRG/ANEEL 

[3] Nota Técnica nº 86/2014-SEM/ANEEL, de 02/09/2014. 
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O Leilão de Reserva e os desafios da 
estruturação de novas cadeias 

produtivas 

Por Clarice Ferraz 

Como havíamos discutido em nosso último artigo (Ferraz, 2014), está prevista a 
realização do próximo Leilão de Reserva (LER) no dia 31 de outubro. Como 
podemos ver no gráfico a seguir, os LER vêm crescendo em importância. Criado 
para cobrir eventuais descasamentos entre a garantia física das centrais de 
geração e sua geração de eletricidade entregue ao Sistema Integrado Nacional 
(SIN), diversos fatores têm ampliado essa necessidade de “cobertura”. Assim, 
apesar de desconhecermos a quantidade a ser contratada, podemos esperar que 
haja continuidade dessa trajetória.  

Gráfico 1: Leilões de Reserva do Setor Elétrico Brasileiro 

 

Fonte: EPE, PDE 2022: 102 

No próximo LER, vemos o lançamento de, ao menos, uma nova cadeia 
produtiva no Brasil, a da energia solar fotovoltaica (FV). A biomassa de resíduos 
(RSU) não atraiu muitos empreendedores, pois o preço teto estipulado pela 
fonte foi considerado insuficiente. 

O LER traz uma particularidade. Em sua primeira etapa, as fontes solar  V e 
RSU na o ira o disputar o leila  o com a fonte eólica, sabidamente mais 
competitiva.  O Ministério de Minas e Energia, em sua Portaria 236 de 30 de 
maio passado, definiu as diretrizes para a metodologia e sistemática deste leilão, 
cujo detalhamento é dado pela ANEEL. A alocação entre as três fontes 
respeitará a determinação dos parâmetros definidos pelo MME que determina a 
“quantidade desejada de energia” (QTD) para cada uma das fontes. Essas são 

 

 

Plano Decenal de Expansão de Energia 2022 –  Geração de energia elétrica 
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Ministério de Minas e Energia Empresa de Pesquisa Energética 

Gráfico 35 –  Energia de reserva contratada 

 

Nota:  Não considera eventuais alterações de cronograma de projetos que negociaram energia nos leilões de energia de reserva, segundo 

indicação do DMSE, inclusive no caso da UNE Angra 3. 

Dessa forma, é apresentada a seguir, uma análise do balanço estático de garantia física do SIN, que 

não leva em consideração a energia de reserva como recurso para atendimento ao consumo. 

No Gráfico 36 observa-se uma oferta suficiente para suprir a demanda esperada em todos os anos 

avaliados no horizonte decenal, com uma folga de aproximadamente 2.400 MWmed em 2013, o que 

representa 3,7% da carga, e de 3.063 MWmed em 2022, equivalente a 3,3% da carga. 

 

Gráfico 36 – Balanço estático de garantia física do SI N não considerando a energia de reserva 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Sudeste/CO 581 620 699 721 1 934

Sul 34 72 112 171 171

Nordeste 393 817 1 162 1 990 1 990

SIN 1 007 1 509 1 973 2 882 4 095
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CARGA 64 371 67 691 70 525 73 196 76 185 79 157 82 291 85 643 89 069 92 490
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divididas em lotes equivalentes a 0,1 MW médios. Em linhas gerais, uma vez 
estabelecidos esses parâmetros, passa-se à competição entre as fontes. Para as 
fontes solar FV e RSU, se a oferta dos empreendimentos cadastrados for maior 
ou igual à “quantidade desejada” do mesmo produto, o montante que será 
contratado é a QTD. Caso a oferta não atinja a QTD, será contratado o que foi 
ofertado e o saldo restante será transferido para a fonte eólica. 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), houve inscrições de 1.034 
empreendimentos, que representam oferta potencial de 26.297 megawatts 
(MW) de capacidade instalada. Os projetos eólicos foram responsáveis pelo 
maior número de inscrições, com 626 projetos. Entretanto, o que chama ainda 
mais atenção é número de inscrições de empreendimentos de energia solar 
fotovoltaica. Foram inscritos 400 projetos, totalizando 10.790 megawatts (MW) 
de capacidade instalada. Por último, houve as inscrições de oito termelétricas a 
biogás e a resíduos sólidos urbanos (RSU) com pequena expressividade para o 
SIN. 

Tabela 1: LER 2014: Empreendimentos cadastrados por fonte 

 

Fonte: EPE 

O Nordeste apresenta alta concentração dos empreendimentos cadastrados, 
sobretudo no que diz respeito à geração solar fotovoltaica, com 8.849 MW dos 
10.789 MW ofertados. O mesmo acontece com relação à energia eólica que 
concentra a oferta de 12.781 MW. Desse modo, do total de 26.297 MW dos 
empreendimentos cadastrados, 23.570 se encontram na região NE. Tal 
regionalização consolida a região como a nova fronteira de expansão da geração 
de eletricidade e torna ainda mais urgente a superação dos gargalos do sistema 
de transmissão. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
                                                                                        Rio, 29 de julho de 2014 
 
 
                 
 
 
EPE CADASTRA 1.034 PROJETOS PARA LEILÃO  DE RESERVA 2014   
 
 
 
A Empresa de Pesquisa Energética – EPE cadastrou 1.034 empreendimentos 
interessados em participar do Leilão de Energia de Reserva 2014, previsto para 
31 de outubro, com uma oferta total de 26.297 megawatts de capacidade 
instalada. 
 
Os projetos de energia eólica predominaram mais uma vez, com 626 
empreendimentos, seguidos de perto pelos projetos de energia solar, com 400, 
e que pela primeira vez não irão disputar o leilão com outras fontes. 
 
Segundo o presidente da EPE, Maurício Tolmasquim, a grande surpresa foi o  
número relevante de projetos de energia solar: 
 
“O número de projetos fotovoltaicos (400) totalizam mais de 10 mil megawatts 
de capacidade instalada, ou seja, praticamente uma (usina hidrelétrica) Belo 
Monte”, disse Tolmasquim. 
  
Ao todo foram inscritos 626 projetos eólicos; 400 de energia solar fotovoltaica e 
8 termelétricas a biogás e Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).  
 
O Leilão de Reserva prevê a entrega de energia a partir de 2017. 
 
 

 
 
 

O Estado da Bahia, caracterizado por bons ventos e ótima insolação foi o que 
mais apresentou projetos, tanto para energia eólica (236) como para 
fotovoltaica (161), totalizando mais de 10 mil megawatts de capacidade 
instalada.  
 

Fonte Projetos 

Eólica 626

Fotovoltaica 400

Termelétricas a Biogás / RSU 8

Total 1034

Oferta (MW)

151

26.297                                          

15.356

10.790
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Tabela 2: Repartição geográfica dos empreendimentos cadastrados: 

 

Fonte: EPE 

Diante de tais dados, espera-se que haja significativa contratação de 
empreendimentos de energia solar FV. A inserção de novas fontes de geração de 
eletricidade, sobretudo renováveis, traz consigo grandes oportunidades de 
diversificação de nossa matriz elétrica e para a economia brasileira. Entretanto, 
não se deve subestimar o desafio da estruturação de novas cadeias produtivas 
com suas demandas por novos materiais e de mão de obra especializada. Para 
que tais cadeias possam ser estruturadas a contento é preciso planejamento e 
tempo. 

No caso brasileiro, podemos novamente nos voltar para a análise do 
desenvolvimento da energia eólica. Essa enfrentou problemas em sua cadeia 
produtiva em fases distintas de seu crescimento. A época do PROINFA, somente 
40% das usinas contratadas conseguiram entrar em operação respeitando a data 
prevista de entrada em operação, 2009. Entre os problemas que geraram o 
atraso, se destacou justamente a política de “conteúdo local” para os 
componentes dos aerogeradores com índice de nacionalização dos 
equipamentos de 60%, considerado elevado para uma cadeia industrial 
nascente. 

“O alto número de projetos cadastrados já nos permite antecipar que esse será 
um leilão bastante competitivo”, avaliou Tolmasquim. 
 
 
 

 
 

 
 
Para mais informações:  
 
Denise Luna  
Comunicação e Imprensa  
(21) 3512-3157 / (21) 999450839  
denise.luna@epe.gov.br  
facebook.com/EPE.Brasil  
twitter.com/EPE_Brasil  
www.epe.gov.br 

                                                                                                                     

Estados Fonte Projetos Oferta (MW)

Amapá Térmica a Biogás / RSU 1 6                     

Eólica 236 5.756             

Fotovoltaica 161 4.334             

Eólica 95 2.397             

Fotovoltaica 15 324                

Fotovoltaica 4 35                   

Térmica a Biogás / RSU 1 47                   

Maranhão Eólica 21 606                

Mato Grosso do Sul Fotovoltaica 1 20                   

Minas Gerais Fotovoltaica 17 507                

Eólica 11 328                

Fotovoltaica 25 653                

Térmica a Biogás / RSU 1 6                     

Paraná Térmica a Biogás / RSU 1 7                     

Eólica 9 238                

Fotovoltaica 43 1.152             

Eólica 35 900                

Fotovoltaica 45 1.231             

Rio de Janeiro Térmica a Biogás / RSU 3 66                   

Eólica 104 2.556             

Fotovoltaica 42 1.155             

Rio Grande do Sul Eólica 113 2.534             

Santa Catarina Eólica 2 42                   

Fotovoltaica 26 788                

Térmica a Biogás / RSU 1 20                   

Tocantins Fotovoltaica 21 590                

Total 1034 26.297          

São Paulo

Piauí

Rio Grande do Norte

Bahia

Pernambuco

Ceará

Goiás

Paraíba
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Depois de superados os gargalos iniciais, a indústria eólica conheceu vigoroso 
crescimento. Partindo de um patamar de 22 MW de capacidade instalada em 
2002, a energia eólica deverá superar a marca dos 4.000 MW até o final desse 
ano, com expectativa de alcançar cerca de 10.000 MW até 2016, ultrapassando 
largamente os 8.000 MW previstos pelo Plano Decenal de Expansão 2021, e 
atraindo cerca de R$20 bilhões em investimentos para o setor. Além disso, 
houve vigorosa redução de preços. Ao atingir o nível médio de preços de R$ 
100/MWh, a energia eólica se tornou a segunda fonte mais competitiva do País, 
perdendo somente para a eletricidade gerada pelas grandes hidrelétricas 
(Ferraz, Brasil Energia, agosto 2014). 

Entretanto, fontes consolidadas também conhecem problemas em suas cadeias 
produtivas. A cadeia produtiva da fonte eólica é nova, carece de fabricantes de 
componentes e, em diversos segmentos, possui apenas um único fornecedor 
nacional (chapa de aço laminado, resina epóxi, tecidos para a pá,  rolamentos do 
passo, entre outros). Somado ao sucesso dos leilões, houve exigência do BNDES 
por maior índice de nacionalização dos aerogeradores para conceder 
financiamentos. 

A estruturação e consolidação de cadeias produtivas demanda igualmente um 
grau de estabilidade na produção. Com insumos específicos e mão de obra 
especializada, a produção das cadeias de energia renovável não possui elevado 
grau de flexibilidade. De acordo com Élbia Melo, da Abeólica, “o ideal é a fábrica 
trabalhar sempre com um número médio de trabalhadores, porque não dá para 
demitir e admitir toda hora” (CanalEnergia). Grandes oscilações podem levar à 
falência um fabricante de um componente capaz de comprometer toda a cadeia. 
Uma idéia apontada pelos representantes do setor é a realização de leilões com 
entrega escalonada, que estabeleça que a entrega dos equipamentos seja 
realizada com uma diferença em torno de três meses entre um marco e outro. 

Ao nos voltarmos para o desenvolvimento da cadeia solar FV no Brasil é preciso 
ter em mente essas particularidades. Recentemente, com o nascente interesse 
pela instalação de painéis fotovoltaicos nos setores residencial e comercial, têm 
surgido cursos de instalação para a formação de mão de obra especializada. 

Para a criação da cadeia industrial nacional, uma vez atingida a escala mínima 
que viabilize economicamente a produção – espera-se que seja alcançada pelo 
leilão – é preciso trabalhar cada elo da estrutura da cadeia produtiva.  De acordo 
com estudo da Abinee (2012), o primeiro elemento a ser analisado é a produc  a o 
das células fotovoltaicas, que não existe no Brasil. No caso da produc  a  o de 
células baseadas em silício cristalino, a cadeia envolve a extrac  a o e minerac  a o 
do quartzo; obtenc  a  o do silício metalúrgico; purificac  a o do silício até o grau 
solar (e/ou eletr nico); produc a  o dos wafers e produc  a o das células (Abinee, 
2012). A figura abaixo ilustra a estrutura da cadeia produtiva solar FV e o estado 
de desenvolvimento do Brasil em cada uma das etapas.  

 

 

 



Energia elétrica 

Boletim Infopetro Setembro/Outubro 2014 Página 47 
 

Figura 1: Cadeia produtiva solar FV 

  

Fonte CGEE, 2010:16 

O Brasil possui grande potencial para o desenvolvimento da indústria solar FV, 
mas sua estruturação e, sobretudo, sua consolidação, irão depender da 
continuidade e estabilidade da demanda além dos incentivos à fonte em período 
inicial.  
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A revolução energética dos Estados 
Unidos e suas consequências para a 

geopolítica do petróleo no Oriente Médio 

Por Juliana Queiroz 

Que os Estados Unidos estão vivendo uma revolução energética não é novidade 
para ninguém. Mas o que permanece uma incógnita é quanto tempo essa 
abundância de hidrocarbonetos vai durar e quais as consequências dela para a 
política externa norte-americana. 

O ressurgimento da bacia do Atlântico como região produtora – com as 
revoluções energéticas dos Estados Unidos e Canadá e as descobertas do pré-sal 
no Brasil – altera o centro de gravidade da produção mundial de petróleo. Os 
EUA, por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia, se 
tornarão o maior produtor mundial de óleo já em 2015. 

Ao mesmo tempo, a demanda se torna mais intensa nos países em 
desenvolvimento na Ásia, especialmente na China e na Índia. A primeira 
alcançou, em 2010, o posto de maior consumidor mundial de energia e atingirá, 
em 2030, a liderança no consumo de petróleo; a segunda intensificará sua 
demanda a partir de 2025, sendo a principal responsável por impulsionar a 
demanda energética mundial a partir de então. 

Marcado pelo dinamismo e imprevisibilidade, o mercado mundial de energia 
refletirá essas mudanças através de um rearranjo nas relações entre as nações. 

Em função da menor dependência do óleo advindo do Oriente Médio, agora 
existe um expressivo debate nos Estados Unidos se o país deve manter seus 
esforços e verbas na garantia da segurança do Golfo Pérsico. Embora muitos 
agentes políticos e intelectuais defendam que o cordão umbilical deve ser 
cortado, a questão não é tão simples e não se resume ao aspecto 
econômico/energético. 

Manter-se comprometido e engajado no Oriente Médio cumprindo o papel de 
hegemon do Sistema garante um controle, ainda que indireto, sobre as vastas 
reservas convencionais – e portanto baratas – da região. Influenciar o acesso a 
esses hidrocarbonetos tem altíssima relevância estratégica, considerando a 
dependência energética da sociedade global atual. 

Além disso, manter os fluxos do mercado e garantir o seu funcionamento 
impacta as nações produtoras e consumidoras. As primeiras, muitas vezes 
dependentes dos petrodólares, necessitam que o preço do barril seja cotado a 
determinado valor para manterem sua estabilidade e o funcionamento do 
aparato estatal. Por exemplo, uma cotação abaixo dos USD$ 90 por barril é 
capaz de desequilibrar a balança comercial da Angola, Nigéria e Venezuela. 

Uma queda significativa dos preços pode levar a uma ruptura nesses e em 
outros países produtores, culminando numa crise de abastecimento de 
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proporções globais. Essa crise tornaria inadiável a reformulação dos modelos 
econômicos e financeiros vigentes, colocando fim à ordem estabelecida pelos 
Estados Unidos ao fim da Segunda Guerra Mundial. 

Não podendo se insular dessas rupturas, o país permanece com a missão de 
garantir a estabilidade e a paz no Oriente Médio – conforme assinalado pelo 
Secretário de Defesa Chuck Hagel, no Quadrennial Defense Review 2014 – 
investindo largas somas na região, contrariando os déficits recordes que vem 
apresentando nos últimos anos. 

Isso porque a questão não se resume ao volume de óleo importado pelos 
Estados Unidos, mas sim ao poder. E o poder é o que impele as nações a se 
engajarem no sistema internacional, norteando suas políticas externas. É o 
poder – ou a busca por ele – que leva os EUA a agirem em prol da manutenção 
do status quo, ou seja, da manutenção da ordem sistêmica e de seu papel de 
hegemon. 

O Rebalancing Towards Asia, anunciado pelo presidente Barack Obama em 
2011, é mais uma variável dessa equação. A estratégia implica num melhor 
aproveitamento das forças lotadas fora dos Estados Unidos, sendo 
redirecionadas para regiões onde seu poderio está sendo demandado. 
O Rebalancing eleva a criticidade da Ásia na agenda americana, colocando-a 
junto ao Oriente Médio. 

Coincidindo com o aumento dos fluxos de energia em direção à Ásia, a área 
priorizada pela nova estratégia americana abrange desde o subcontinente 
indiano até a costa oeste das Américas. O Estreito de Malacca – atrás apenas do 
Estreito de Hormuz em termos de fluxo de energia – está particularmente no 
centro do interesse americano. 

Dessa forma, chega-se ao ponto crucial no qual não apenas o ponto de origem 
do hidrocarboneto deve ser protegido e o fluxo de energia garantido, mas 
também seu destino. A presença americana no Pacífico inibiria as disputas por 
territórios marítimos e a pirataria característica da região. Garantiria que mais 
de 15 milhões de barris por dia chegassem a seus destinos, assegurando a 
estabilidade do mercado. Possibilitaria que o sonho de preponderância 
americana continuasse vivo. Pelo menos até a próxima ameaça. 

Em suma, mesmo que a revolução energética nos Estados Unidos torne o país 
menos exposto à volatilidade do mercado internacional, o bom funcionamento 
da ordem sistêmica depende do constante fluxo de energia advindo do Oriente 
Médio. Estima-se que desde 1976 até 2007, os Estados Unidos tenham investido 
7,3 trilhões de dólares na proteção desse fluxo. E esse movimento tende a 
continuar uma vez que nenhuma outra nação está disposta a assumir essa 
responsabilidade ou tem capacidade militar para tal. 

Nesse contexto, a presença americana no Oriente Médio está relacionada à 
capacidade de projeção americana. Retirar suas tropas ou negligenciar a região 
a deixaria vulnerável ao soft e hard powers de nações não alinhadas aos 
interesses americanos. 
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Por conter vastas reservas recuperáveis de hidrocarbonetos, dos quais a 
sociedade internacional é altamente dependente, o Oriente Médio continua 
sendo estratégico. Qualquer nação capaz de exercer influência sobre essa 
região é capaz também de controlar esses recursos, ainda que indiretamente. Na 
concepção americana, uma influência contrária a seus interesses nessa região 
poderia colocar em risco a ordem internacional alterando o status quo do 
sistema. Em síntese, influenciar o Oriente Médio significa concretamente poder. 

Dessa forma, fica evidente que o interesse americano pela região não se resume 
ao volume de óleo que os Estados Unidos importam. O interesse e o exercício de 
poder americano no Oriente Médio constituem uma das prioridades da 
estratégia nacional de longo prazo; dessa forma, os exercícios militares e 
diplomáticos voltados para perpetuidade da influência americana na região não 
vão cessar. 

(*) Este texto é baseado em: 

JULIANA QUEIROZ. A Revolução Energética dos Estados Unidos e 
suas consequências para a geopolítica do petróleo no Oriente Médio. 
Trabalho de Conclusão de Curso de Relações Internacionais, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 


