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Preços internacionais do petróleo:
principais impactos da recente queda de
preços
Por Helder Queiroz
Desde o início do século XXI, o mercado internacional do petróleo tem
confirmado uma de suas principais características: a dificuldade de antecipação
do comportamento dos preços. Historicamente, períodos de estabilidade são
raros e constituem a exceção; a volatilidade é a regra desse mercado. Várias
flutuações de preços, com altas e quedas expressivas, podem ser aqui
lembradas.
A virada do século foi marcada, após um longo período de baixos preços do
petróleo entre 1986 e 1999, por uma trajetória ascendente, atingindo recordes
históricos, em termos nominais, em 2008, ultrapassando a barreira dos US$
140 por barril e retornando a patamares inferiores a US$ 30 por barril no início
de 2016.
Não obstante a queda recente de preços ter sido muito expressiva e rápida,
saindo de US$ 100 para cerca de US$ 30 em dezoito meses, este episódio é
apenas um a mais a ser registrado e interpretado. De fato, a história do petróleo
permanece sendo escrita pelo jogo dos fundamentos técnicos, geológicos,
geopolíticos e econômicos que contribuem para explicar tais flutuações.
Entretanto, cabe sublinhar que o movimento recente de forte redução já
apresentava sinais estruturais há alguns anos. É importante lembrar que as
condições de oferta e de demanda do mercado internacional do petróleo
obedecem à evolução das decisões das empresas em matéria de investimentos
tanto no que tange o petróleo bruto, mas também à capacidade de refino. Ou
seja, ciclos de ampliação de investimentos, e de consequente sobrecapacidade
anos depois, são absolutamente naturais nesta indústria.
No que concerne especificamente ao mercado de petróleo bruto, o analista
cuidadoso deve observar não apenas as taxas de crescimento do consumo, mas
também a taxa de crescimento do aumento das importações. Esta última
variável é igualmente importante para explicar as flutuações dos preços, pois
retrata de forma mais precisa a situação do comércio internacional.
Neste sentido, vale igualmente destacar, para entendermos o episódio recente, o
comportamento dos Estados Unidos neste mercado e a expressiva mudança da
estrutura da produção, consumo e importações observada neste país desde o
início dos anos 2000.
Cabe recordar que, entre 1995 e 2005, a redução da produção norte-americana
foi de cerca de 1,5 milhão de barris/dia. Em compensação, as importações
americanas cresceram 3,5 milhões de barris/dia (3,8% ao ano). Além disso, até
2008, os estoques eram considerados baixos, variando entre 1,3 e 1,8 milhão de
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barris/dia, sendo dois terços deste total concentrados na Arábia Saudita,
dificultando os aumentos da produção no curto prazo. O crescimento do
consumo mundial, entre 2000 e 2005, conduzido pelo aumento das demandas
chinesa e americana e pela recuperação econômica mundial, ensejou o medo da
falta de abastecimento e contribuiu para explicar a manutenção de patamares
elevados do preço do petróleo e, em especial, o pico dos preços, em 2008,
quando superou o patamar de US$ 140 por barril.
Porém, é notável a ampliação da produção norte-americana. Em 2005, a
produção foi igual a 6,9 milhões de barris/dia; em 2014, ela alcançou 11,6
milhões de barris/dia. Tal variação (4,7 milhões de barris/dia), no espaço de
menos de uma década, é equivalente a praticamente duas vezes a produção
brasileira de petróleo. Foi igualmente notável o comportamento das
importações nos EUA, as quais foram equivalentes a 13,4 milhões de barris/dia,
em 2004, e uma década depois foi reduzida para 7,3 milhões de barris/dia em
2014.
Quais os fatores que explicam este movimento? Destaca-se, de pronto, que o
aspecto central desta mudança estrutural diz respeito ao aproveitamento
econômico das chamadas jazidas não-convencionais. Elas foram fundamentais
para o abastecimento de gás natural nos EUA, com as jazidas de shale gas, mas
também para o mercado de petróleo, em particular tight oil, transformando o
mercado doméstico e influenciando o mercado internacional.
Tal movimento alterou sobremaneira as estruturas de consumo e o comércio
internacional de petróleo, pois o ritmo de crescimento das importações
mundiais de petróleo sofre forte desaceleração. Em 2014, com relação ao ano
anterior, as importações mundiais aumentaram 0,9%, ao passo que o consumo e
a produção cresceram respectivamente 0,8% e 2,3%.
Nestas condições, não é difícil entender que o excedente de produção contribui
para explicar a forte queda dos preços iniciada no segundo semestre de 2014.
Esta queda, para níveis inferiores a US$ 30, observados este ano, ocorreu após
quase seis anos de preços no patamar acima de US$ 100 por barril. Os países
produtores não OPEP e as principais empresas de petróleo aproveitaram
igualmente a década de alta de preços (2003-2013) para investir.
Essa observação mostra que, independentemente dos problemas geopolíticos, o
comportamento dos preços também reflete, como em outros mercados, os
incentivos econômicos para se iniciar um novo ciclo de investimentos na
capacidade de produção. Tal patamar estimulou, portanto, as novas fronteiras
de exploração de hidrocarbonetos em jazidas de acesso difícil e, portanto, de
custos mais elevados, como o petróleo e gás não convencional. E também
favoreceu as decisões de investimento em jazidas convencionais de custos de
exploração e produção mais elevados, como no caso do pré-sal brasileiro.
Nestas novas condições de contorno, vale refletir sobre os principais impactos
da queda de preços no plano internacional.
Três aspectos merecem ser examinados: i) o enfraquecimento do papel da
OPEP; ii) impactos sobre os fluxos financeiros e uma provável onda de fusões e
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aquisições e iii) o papel do petróleo como preço diretor da matriz energética
mundial.
Com relação ao primeiro ponto, vale destacar que este novo episódio marca,
provavelmente, um ponto de inflexão na trajetória de atuação da OPEP. Apesar
de sempre existirem problemas de coordenação, ficou claro que os países da
OPEP passam a ter cada vez mais dificuldade de atuar como cartel. A estratégia
de cortes de produção visando a manutenção de patamares mais elevados de
preços não encontra mais um consenso entre os países membros. E talvez isto
não volte jamais a acontecer, pelo menos da forma de atuação historicamente
adotada pela organização dos países produtores.
Isto decorre da acirrada disputa pela manutenção do market share (fatias de
mercado) de cada um dos países produtores. Num contexto com um número
crescente de produtores e com o retorno ao mercado de países como Iraque e
Irã (que retomam suas produções após períodos de guerra e sanções
econômicas), uma eventual redução de produção saudita poderia engendrar
uma perda de mercado. A Arábia Saudita, por exemplo, sofreu uma redução de
exportações de petróleo bruto de 6% e 10% respectivamente para os mercados
norte-americano e chinês. Ora, nestas circunstâncias, a Arábia Saudita tem que
estabelecer novas relações comerciais para a venda de petróleo. Esta é uma
ilustração exemplar do contexto do mercado internacional do petróleo no início
de 2016.
Em segundo lugar, importa destacar assim que a mudança estrutural dos fluxos
de comércio de petróleo é decorrente, além da redução das importações de
petróleo pelos EUA, da estratégia de segurança energética dos países asiáticos.
A construção de refinarias de maior complexidade (capazes de processar
diferentes tipos de óleo) e a celebração de contratos de fornecimento de óleo de
longo prazo foram fatores fundamentais para aumentar as importações asiáticas
de óleos mais pesados como os provenientes da América Latina e África.
Ademais, estamos num contexto de oferta excedente e diversificada e demanda
estabilizada. A oferta é hoje mais diversificada do que no passado, com novos
produtores atuando no mercado internacional como exportadores (incluindo
Brasil); e com produtores tradicionais, como Iraque e mais recentemente Irã,
regressando ao mercado internacional.
Se por um lado, a guerra de preços iniciada em 2014 poderia ser eventualmente
efetiva para deslocar produtores de alto custo de produção (como o tight oil nos
EUA, do óleo betuminoso do Canadá e mesmo novas jazidas do Pré-sal), o
mesmo não ocorre necessariamente com os demais competidores de baixo
custo, cuja perspectiva é de aumento da produção nos próximos anos, como no
caso de Irã e Iraque.
Como se sabe a indústria mundial de petróleo movimenta fluxos financeiros
muito expressivos. Com a redução de preços, o valor da produção do óleo bruto
foi fortemente afetado, causando perdas bilionárias aos países produtores e
beneficiando, em contrapartida, os países importadores.
A produção mundial é hoje da ordem de 96 milhões de barris/dia, dos quais
cerca de 37 milhões de barris/dia são negociados no mercado internacional.
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Com preços passando de US$ 100 para US$ 30 este mercado encolheu em
praticamente 1 trilhão de dólares/ano, gerando perdas expressivas, postergação
de investimentos e revisão das estratégias e portfólios de ativos de todas as
empresas petrolíferas. É de se esperar, portanto, que uma nova onda de fusões e
aquisições comece a ocorrer modificando a configuração patrimonial e a
estrutura da indústria mundial do petróleo.
Para os produtores e exportadores, além de adiar novos investimentos, a
questão crítica diz respeito a qual nível de preços implicaria na redução ou
mesmo interrupção da produção dos campos de maior custo já em produção.
Neste grupo estão incluídas as novas fronteiras de produção de
hidrocarbonetos, como os óleos não convencionais e a produção offshore ultraprofunda, como no Pré-sal.
O terceiro aspecto a ser examinado e acompanhado com atenção doravante diz
respeito ao comportamento esperado com relação às decisões de investimento
em energias renováveis. O resultado promissor da COP 21 permite imaginar que
novos instrumentos de política energética deverão ser introduzidos visando
acelerar a substituição de combustíveis fósseis. Historicamente, o preço do
petróleo é considerado como preço diretor da matriz energética. Quando este
preço se elevava, ele estimulava investimento nas denominadas Backstop
Technologies. O conceito de Backstop technology , aplicado às indústrias de
energia, indica um limite ao preço de mercado de um recurso exaurível, como se
este fosse um preço teto máximo determinado pelo próprio avanço tecnológico;
ou, neste caso, uma fonte de energia, que possa ser utilizada, a um determinado
nível de preços, em substituição ao petróleo. Tal fenômeno explicaria, por
exemplo, os investimentos em fontes alternativas e eficiência energética logo
após os choques de petróleo dos anos 1970; e explicaria igualmente a redução
destes investimentos após o contrachoque de preços de 1986.
A questão que se apresenta agora, no plano internacional, é crucial para o
sucesso das iniciativas a serem implementadas a partir da COP 21. Isto porque
os preços baixos podem desestimular investimentos no desenvolvimento de
energias limpas, especialmente no segmento de transportes, onde o binômio
motor a combustão-gasolina/diesel segue largamente predominante.
Evidentemente, mudanças que implicam substituição energética são estruturais
e de longo prazo dada a inelasticidade - preço de curto prazo da demanda.
Porém, se uma parcela significativa dos compromissos assumidos em Paris vier
a ser honrada, pode ser que a condição do petróleo de determinar o chamado
preço diretor da matriz energética mundial possa estar em vias de ser alterada.
Isto pode acontecer se instrumentos de política energética venham ser
introduzidos na direção de mudar preços relativos entre fontes concorrentes,
favorecendo as fontes renováveis.
A análise destes aspectos não permite, no entanto, avançar nenhuma conclusão
no que diz respeito ao comportamento futuro dos preços. É certo que para que
ocorra um aumento que leve os preços a outro patamar, digamos US$ 60 por
barril, a oferta excedente tem que ser absorvida e/ou a demanda passe a ser
mais vigorosa. Este patamar hipotético, pouco factível de ser alcançado no curto
prazo, não excluiria do mercado nenhum produtor marginal, o que reforça a
possibilidade de ocorrência de disputas comerciais para conquista ou
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manutenção de fatias de mercado cada vez mais acirradas. Em contrapartida,
por se tratar de recurso esgotável, é natural que jazidas em operação entrem em
declínio de produção, o que exigirá em algum momento um novo ciclo de
investimentos.
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Perspectivas da demanda de GNL
mundial e no Japão frente à evolução da
energia nuclear
Por Niágara Rodrigues e Renato Queiroz
O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) adverte que se,
em 2050, 80%[1] da eletricidade no mundo não for de baixo carbono a meta de
um aumento máximo de 1,5°C na média da temperatura do planeta não será
alcançada. E as consequências apontadas pelos especialistas em mudanças
climáticas trazem preocupações. Nesse contexto, determinadas fontes
consideradas de “transição” para uma economia de baixo carbono vão cumprir o
papel de gerarem energia para movimentar o desenvolvimento econômico
mundial.
Em um cenário global há duas fontes que são apontadas como fortes
participantes da geração de eletricidade nesse período de transição juntamente
com as fontes renováveis: o GNL (Gás Natural Liquefeito) e a geração nuclear.
Certamente há diferentes realidades entre os diversos países, mas nas análises
globais essas são as fontes que disputarão maiores fatias de investimentos,
juntamente com as fontes renováveis.
A energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis na produção de
eletricidade e vem experimentando uma expansão importante nos últimos anos.
Em 2014, a energia nuclear foi a quarta fonte mundial geradora de eletricidade,
a qual contribuiu com cerca de 11% do fornecimento de eletricidade no mundo
de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA).
Nos últimos anos a indústria nuclear expandiu a demanda por reatores.
Atualmente existem 65 reatores em construção em 15 países. O maior destaque
vai para a China com 21 reatores em construção.
Cumpre destacar que em um cenário no qual todos os reatores nucleares em
construção no mundo entrem em operação e sejam conectados à rede, e ainda,
se o Japão religar todos os seus reatores que foram desligados após o desastre
de Fukushima I em 2011, tem-se um acréscimo de cerca de 17% de potência
instalada de energia nuclear. A capacidade instalada passaria dos 381,6 GW em
2014 para 445,8 GW em 2030.
O Japão depende de fontes externas de energia primária em 96%. O
desligamento dos reatores após Fukushima levou a um aumento,
principalmente, das importações de gás natural e petróleo para alimentar suas
usinas termelétricas, o que provocou um déficit comercial (WNI, 2015).
Dentro desse contexto, os japoneses passaram a ser o maior importador de GNL
no mundo, sendo o destinatário de 36% do GNL comercializado
internacionalmente (BP, 2014). Entretanto, os reatores nucleares japoneses
estão sendo gradualmente reativados, assim que o governo terminar de realizar
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a retomada da geração de termeletricidade nuclear. A demanda de GNL asiática
deve ser afetada no longo prazo.
Segundo IGU (2014), a ausência de clareza sobre a política energética japonesa
entre 2011 e 2014, principalmente quanto à possibilidade de retomada da
produção de termeletricidade a partir de seus reatores nucleares, intensificou o
grau de incerteza no mercado global de GNL.
Por outro lado, as energias renováveis vêm sendo favorecidas pelo avanço
tecnológico acelerado nos últimos anos, bem como pelas políticas energéticas de
subsídios de alguns países. Após dois anos em declínio, o investimento global
em energia renovável aumentou para US$ 270 bilhões em 2014. Somente a
China gastou mais de US$ 83 bilhões em 2014 (31% do total mundial) entre
eólica e solar (WNI, 2015). A tendência é de que essas fontes ganhem cada vez
mais competitividade. Em 1995 a participação das fontes renováveis, excluindo
hidroeletricidade, representava pouco mais de 1% na produção mundial de
energia elétrica. Já em 2014 essa participação alcançou 6%. A perspectiva é de
aumento dessa participação, atingindo 15% em 2030, com maior produção das
novas renováveis – eólica e solar (IEA, 2015).
Há analistas que avaliam que o atual preço baixo do petróleo pode retardar
investimentos nas fontes renováveis. Outros, ao contrário, entendem que há
mais oportunidades para renováveis nesse ambiente de petróleo abaixo de U$
40 o barril. Afinal, as reservas com custos maiores de extração, como as do Présal no Brasil, as areias betuminosas no Canadá e os próprios campos americanos
de óleo e gás não convencionais podem ter um cronograma de desenvolvimento
retardado. Em síntese, as renováveis estarão participando desse jogo de
negócios no período de transição juntamente com o GNL e a nuclear.
Em relação ao mercado mundial de GNL observou-se um crescimento acelerado
nos últimos anos, estimulado pelo aumento dos preços do petróleo, no passado
recente, e por pressões de demanda advindas das preocupações com a
segurança de abastecimento. Tal crescimento introduziu uma flexibilidade no
comércio internacional, integrando o mercado desse combustível. Essa
conjuntura fez com que os eventos regionais – como na Ásia, por exemplo –
passassem a ter uma capacidade cada vez maior de impactar o mercado global.
Deste modo, a dinâmica do mercado de GNL nos últimos anos foi influenciada
pela diminuição da demanda europeia e da demanda dos principais
consumidores asiáticos. Soma-se a isso a queda dos preços do petróleo que
levou à redução dos preços do GNL. Esse cenário criou um ambiente de
incerteza quanto à demanda futura desse energético. Pelo lado da oferta, as
projeções da Internacional Gás Union (IGU, 2015) indicam que no médio prazo
haverá permanência de um período de sobre oferta de GNL.
À luz dessa análise, quais são as perspectivas da demanda no mundo e no Japão
de GNL, frente à evolução da geração nuclear? Quais são as possíveis interrelações entre os mercados de GNL, energia nuclear e renovável?
Nesse sentido, com o objetivo de conhecer o comportamento da demanda por
GNL e captar as possíveis inter-relações com energia nuclear e renovável,
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buscou-se uma metodologia que pudesse estimar a demanda por GNL no
mundo e no Japão. Para tanto, fez-se uso do modelo de série temporal
denominado Vetor de Correção de Erros (VEC, sigla em inglês) para o período
de 1977 e 2013.
Os parâmetros da função de demanda por GNL foram estimados a partir da
seguinte relação:

Em que Cenel é o consumo de energia elétrica no período t, Nucl é produção de
energia elétrica a partir da energia nuclear no ano t, Renov a produção de
energia elétrica a partir das fontes renováveis (excluindo hidroeletricidade) no
ano t, e u é o termo de erro.
Um dos fatores essenciais para a análise da evolução da demanda mundial por
GNL é o consumo de energia elétrica de longo prazo. Elevar a demanda de
energia elétrica significa uma elevação da procura das suas fontes geradoras,
tais como GNL, nuclear e renovável. Esse aumento da participação das fontes
renováveis no despacho elétrico provocará o deslocamento das plantas de gás, e,
por conseguinte, reduzirá a necessidade de importação do GNL para a geração
de energia elétrica.
O vetor de cointegração estimado que descreve a relação de equilíbrio de longo
prazo da demanda de GNL e seus determinantes [2]está apresentado na Tabela
1.
Tabela 1 – Resultados da Estimação da Demanda por GNL mundial e
do Japão (1977 – 2013)

Fonte: Resultados da pesquisa. Nota: * Significativo a 1%, ** Significativo a 5%
A evolução da demanda por GNL mundial e japonesa tem uma forte relação com
o consumo de energia elétrica de longo prazo. A magnitude dessa evolução é que
demandará um portfólio de fontes de geração de energia elétrica tais como GNL,
nuclear e energia renovável.
Verificou-se que a demanda de GNL mundial apresentou-se mais sensível às
variações no consumo de energia elétrica no longo prazo do que às variações na
produção de energia nuclear. A elasticidade-eletricidade média de longo prazo,
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no período analisado, é elástica (-2,92). Já a elasticidade-nuclear de longo prazo
é menos sensível (0,15).
Ao realizar o mesmo exercício para a demanda por GNL no Japão, encontrou-se
uma maior relação entre a demanda de GNL e a produção de energia nuclear,
com uma elasticidade de 1,69. Por outro lado, a variável 𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣 não é
significativa. Assim sendo, o acréscimo da geração de energia elétrica por fontes
renováveis não representou um impacto significativo na variação da demanda
por GNL japonesa no período analisado.
Conclusão
Inferiu-se pelo exercício que há uma inter-relação pequena entre os mercados
de energia nuclear e GNL no contexto mundial [3].
No entanto, no Japão, constata-se uma forte relação entre demanda por GNL e
produção nuclear [4].
Em adição, observou-se que a demanda por GNL mundial também é afetada
pela variação na produção de energia elétrica via energia renovável. Entretanto,
não é possível captar essa influência no Japão, explicado pela pequena
participação das fontes renováveis na matriz elétrica japonesa, em torno de 2%
em 2013.
Referências:
Agência Internacional de Energia (AIE). World Energy Outlook 2015.
British Petroleum (BP). BP Statistical Review of World Energy. June 2014.
London, UK, 2014.
International Atomic Energy Agency (IAEA). Nuclear Power Reactors in the
World.IAEA-RDS-2/35.Vienna, 2015.
International Gas Union (IGU). World LNG Report. 2015.
International Gas Union (IGU). World LNG report: 2014 edition. Fornebu,
Norway, 2014.
Queiroz,R; Rodrigues,N ( 2016) – “O complexo jogo das fontes de geração de
energia elétrica na transição para uma economia de baixo carbono”. Revista
Brasil Energia, fevereiro 2016 .
World Nuclear Industry (WNI). The World Nuclear Industry Status Report
2015. A Mycle Schneider Consulting Project. Paris, London, july 2015.
Notas:
[1] Atualmente este percentual está um pouco acima de 30%.
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[2] Todas as variáveis estão logaritmizadas. Assim, obtêm-se diretamente as
elasticidades dos parâmetros, B1, B2 e B3.
[3] Baixa sensibilidade constatada no modelo, 0,35.
[4] Demanda elástica de 1,69.
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O inexorável avanço da microgeração
distribuída – Impactos da nova
regulação
Por Clarice Ferraz
Em 2012, a edição da Resolução Normativa (REN) 482 da Aneel, que regula as
atividade de micro e minigeração distribuída, permitiu que o Brasil finalmente
pudesse adotar soluções de suprimento de eletricidade mais sustentáveis. A
difusão da adoção dos sistemas de micro e minigeração distribuída (miniGD),
entretanto, foi freada por uma série de barreiras, já discutidas em uma série de
artigos no Boletim Infopetro.
Apesar dos obstáculos existentes, a microgeração avançou de forma importante
no ano passado. Em 2015, o número acumulado de conexões chegou a 1.731,
crescendo 308% na comparação com o de 2014, de apenas 424 instalações. A
potência instalada atual é de 16,5 MW, sendo a fonte solar fotovoltaica (FV)
responsável por mais de 96% dessas instalações, com 1.675 adesões e 13,3 MW
de potência. Em segundo lugar, veio a energia eólica, com 33 instalações e 121
kW; seguida da biomassa, com 1 MW de potência instalada, com uma única
instalação. Os números continuam evoluindo de acordo com essa tendência. Em
18 de fevereiro de 2016, o País já contava com 1.917 instalações de solar FV, das
quais 77% encontravam-se no setor residencial e 14%, no setor comercial, todas
conectadas em baixa tensão.
O sucesso da geração distribuída contrasta com a situação da geração
centralizada de grande porte. Esta se caracteriza por um forte crescimento do
custo marginal de longo-prazo da geração de eletricidade no País. Assim, a GD é
apontada como a modalidade capaz de fornecer importante contribuição para
mitigar os problemas ligados à geração centralizada e mitigar os riscos de
desabastecimento, tão discutido nos últimos anos.
Nesse cenário, a Aneel ciente das imperfeições presentes da regulação inicial,
realizou alterações à REN 482 de modo a incentivar a difusão da micro e
minigeração. Cabe louvar o processo transparente e participativo de revisão do
marco regulatório referente à questão. A Agência realizou seminário e audiência
pública para discutir o tema.
Durante as discussões, o problema da falta de acesso a financiamento para a
adoção dos sistemas de microgeração foi o ponto que recebeu mais destaque.
A partir do dia primeiro de março de 2016, a REN 482 passou a incorporar a
redação da REN 687, de 24 de novembro de 2015. Com relação à geração
fotovoltaica, fonte predominante na modalidade, destacam-se as seguintes
modificações:


O aumento dos limites atribuídos às categorias de micro e minigeração. A
microgeração distribuída passa a ser caracterizada como central geradora
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de energia elétrica, com potência instalada de até 75 kW, e a categoria de
minigeração teve seu limite máximo expandido de 1 MW a 5 MW;
A expansão do prazo para a utilização dos créditos obtidos com a micro
ou minigeração, que passa a ser de 60 meses;
Com relação aos consumidores elegíveis, a Resolução determina que
poderão aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os
consumidores responsáveis por unidade consumidora:

I – com microgeração ou minigeração distribuída;
II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras;
III – caracterizada como geração compartilhada;
IV – caracterizada como autoconsumo remoto.
Assim, a partir de sua revisão, a REN 482 introduziu novas modalidades de
microgeração que permitem o desenvolvimento de uma série de novos modelos
de negócios. É nesse ponto que se encontram as maiores oportunidades de
novos negócios e que deverão dar novo impulso à micro e miniGD.
De acordo com cálculos da agência, até 2024, graças às mudanças regulatórias,
o Brasil deverá contar com 1.230.000 instalações de micro e miniGD,
equivalentes a uma capacidade instalada de 4.500 MW, em vez de 112.000
instalações, totalizando 504 MW, que teríamos caso o marco regulatório
permanecesse inalterado. Se trata de um impressionante salto de crescimento,
superior a 1000% no número de instalações, o que ilustra a importância de se
ter um marco regulatório bem elaborado.
A inclusão de novas categorias elegíveis expande radicalmente o mercado para a
micro e minigeração distribuída. Entre os novos modelos de negócio que foram
criados ao redor do mundo destacam-se:
1. Modelos de serviço (solar services):
1. Leasing
2. PPA
2. Aquisição de quotas (solar shares)
3. Aluguel de telhados
4. Condomínios solares
Se para os consumidores trata-se de um avanço, para as distribuidoras trata-se
de um problema que se agrava severamente. Como discutido em postagens
anteriores, o avanço da micro e da miniGD retira parte da carga das
distribuidoras e encarece os custos de manutenção da rede. Esses custos passam
a ser assumidos por um número inferior de usuários que deverão pagar mais
para mantê-las (o custo “do fio” incluído na tarifa é insuficiente para remunerar
a atividade das distribuidoras). Além disso, o prazo para a conexão dos micro e
minigeradores foi reduzido, aumentando as obrigações e custos das
distribuidoras, sem que houvesse nenhuma contrapartida. Esse ciclo se reforça
ao aumentar a competitividade da micro e da miniGD e penalizar ainda mais as
distribuidoras cujas atividades permanecem inalteradas. Com o surgimento de
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novos modelos de negócio, o ritmo do ciclo se acelera. Em nosso modelo, as
distribuidoras são as compradoras do mercado regulado de eletricidade que
norteia o sistema de expansão de capacidade instalada de forma planejada, por
meio de contratos de longo prazo que trazem estabilidade para o setor. Sem as
distribuidoras, o modelo não se sustenta.
Em diversos países, as distribuidoras tornaram-se atores importantes no
processo de difusão da micro e miniGD, alterando seus modelos de negócio,
com destaque para a oferta de leasing de painéis solares, que contribuem para a
manutenção de suas receitas. No Brasil, tal solução não é possível pois as
distribuidoras não podem deter ativos de geração. Até agora, elas assistem às
mudanças sem serem incluídas no processo de transformação do setor. Os
grupos que detêm as distribuidoras têm se estruturado para desenvolver
empresas de serviços energéticos, conhecidas como ESCOs, que promovem a
eficiência energética e tentam capturar parte da renda perdida em suas
atividades de distribuição enquanto veem seu core business se desestruturar.
O avanço da micro e miniGD é extremamente positivo em diversos aspectos.
Podemos destacar o estímulo à entrada de novas energias renováveis, a
promoção de eficiência energética, a redução de investimentos em transmissão e
a criação de milhares de empregos. Entretanto, é preciso olhar o sistema elétrico
brasileiro em sua totalidade. Como está posto, o avanço do marco regulatório no
que se refere à micro e minigeração representa mais um fator de desequilíbrio
para o setor elétrico brasileiro. Não se pode avançar em uma questão sem que se
veja os impactos que ela causará para o sistema como um todo.
Para evitar maiores desequilíbrios, é essencial que o papel das distribuidoras,
assim como sua remuneração, seja revisto, e que ela possa se inserir no mercado
de micro e miniGD, seja como provedora de sistemas ou parceiras de empresas
que o façam. Existem diversos arranjos comerciais possíveis. A proximidade
dessas empresas com os consumidores finais pode inclusive acelerar o processo
de difusão da geração distribuída de pequeno porte, enquanto preserva a
importante atividade de manutenção das linhas de distribuição, que é, até o
momento, o melhor e mais barato backup dos sistemas de micro e minigeração.
Referências:
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, RESOLUÇÃO
NORMATIVA Nº 482, DE 17 DE ABRIL DE 2012, disponível em:
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL , Nota Técnica n°
0017/2015-SRD/ANEEL, de 13 de abril de 2015, disponível em:
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2015/026/documento/
nota_tecn
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Pobreza energética, bem-estar e
desigualdade
Por Michelle Hallack e Beatriz Marcoje
Este texto busca analisar a questão da pobreza energética a partir da perspectiva
do consumo de energia elétrica como meio de garantir o bem-estar dos
indivíduos. Identificaremos neste texto como uma definição restrita de pobreza
pode motivar um desenho pouco adaptado de políticas de pobreza. Em
particular, mostramos como políticas estruturadas sobre a ideia de que a
pobreza energética está associada a um baixo consumo de energia (a qual é a
hipótese sobre a que se constroem as políticas de pobreza energética no Brasil)
não serão suficientemente efetivas.
O excesso de calor é reconhecido como um vilão para a saúde, podendo causar
diversos efeitos negativos. O corpo humano mantém sua temperatura interna
em torno de 37ºC. Frequentemente, um aumento da temperatura significa um
aumento da irritabilidade, menor capacidade de concentração, diminuição da
capacidade de trabalhar, alterações nos batimentos cardíacos e na pressão.
Quando o ambiente esquenta o corpo tende a esquentar também, mas o
“termostato” corporal trabalha para diminuir esta temperatura. A capacidade do
corpo em manter a temperatura, os efeitos do trabalho de resfriamento corporal
e os efeitos de uma maior temperatura diferem de pessoa para pessoa.
Normalmente, as pessoas mais velhas, crianças e pessoas com condições
especiais de saúde (problemas cardíacos, obesidade, problemas mentais …) são
mais suscetíveis ao excesso de calor. Já em 1982, Kalkstein e Valimont (1982)
chamam a atenção para os problemas do calor na saúde humana: o trabalho
sublinha que nos Estados Unidos as ondas de calor tinham mais impacto na
mortalidade que as ondas de frio.
No Reino Unido, no verão de 2003, ocorreram ondas de calor que elevaram a
temperatura em cerca de 2ºC acima do nível médio, e consequentemente
aproximadamente 2000 pessoas morreram por causas relacionadas com o calor.
Estes estudos chamam a atenção, assim, para o aumento das ondas de calor
devido às alterações climáticas e os potenciais problemas que podem gerar
(Boardman, 2010). Ademais, o impacto do clima na saúde das pessoas varia de
acordo com as condições de moradia e trabalho. Na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, se identifica uma relação entre as ilhas de calor e a má
urbanização, como aponta o trabalho de Lucena (2014). Os problemas de
urbanização por sua vez tendem a se agravar nos locais de baixa renda.
Neste contexto, para manutenção de ambientes saudáveis e produtivos, as
necessidades de uso da energia para refrigeração são heterogêneas. Assim, ao
contrário do que a intuição inicial, as regiões pobres podem necessitar mais
energia do que as de alta renda. Ou seja, a necessidade de climatização é um dos
elementos principais no que se refere ao consumo de energia para a preservação
do bem-estar na presença de climas excessivamente quentes. Por outro lado, é
relevante considerar a heterogeneidade do impacto do calor nos agentes: i) o
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calor sentido pelas pessoas de uma mesma região depende das condições de
urbanização, e ii) a capacidade das pessoas lidar com excesso de calor depende
das condições físicas.
Vista a heterogeneidade do impacto do calor, aparece a necessidade de analisar
em detalhe possíveis situações de pobreza energética. Em primeiro lugar, a
grande maioria dos estudos de pobreza energética se concentra em países frios
e, portanto, dão mais importância às necessidades de aquecimento. No entanto,
visto que os extremos, tanto frio quanto calor, provocam malefícios à saúde
humana, o conceito de pobreza energética deveria incluir a necessidade de
climatização (aquecimento e refrigeração). Um dos conceitos mais utilizados
internacionalmente foi desenvolvido por Boardman (2010). Segundo esta
classificação, um domicílio está em situação de pobreza energética quando o
mesmo é incapaz de obter serviços de energia adequados com 10% da sua renda
(esta medida serve para todos os serviços de energia do domicílio). Dentro deste
conceito, a pobreza energética teria como causas o nível de renda, o preço do
combustível e a eficiência energética. Entretanto, segundo Phimister 2015 (apud
Healy and Clinch, 2004; Hills, 2012; Brunner et al., 2012) a medição da pobreza
energética baseada na despesa pode mascarar situações em que os agentes
possuem dificuldade para aquecer a casa, mas, como solução, reduzem o
consumo energético. Dentre os artifícios utilizados que promovem uma
diminuição do consumo de energia podemos destacar aquecer somente um
quarto e ficar mais tempo na cama (Phimister 2015, apud Brunner et al., 2012).
Ou seja, para evitar situações de desconforto térmico, os agentes utilizam
artifícios que promovem um subconsumo de energia, o que diminui o bem-estar
social dos mesmos.
Diante disso, se faz necessário avaliar a pobreza energética a partir de outros
mecanismos. Em Phimister (2015), há uma medida alternativa para a medição
da pobreza energética. Está medida é baseada na própria percepção do
indivíduo acerca da dificuldade de manter a casa aquecida, em pagar as contas e
das condições da própria casa. Ou seja, baseia-se em uma análise subjetiva. Esta
análise ajudaria incluir assim a heterogeneidade das necessidades dos agentes
de uma mesma região, seja heterogeneidade relativa à urbanização, seja às
condições físicas.
Portanto, neste trabalho faremos um estudo de caso da região metropolitana do
Rio de Janeiro, elaborando um questionário a fim de identificar a pobreza
energética. Faremos está análise via medição subjetiva, a partir de situações de
desconforto térmico. Foram elaboradas as seguintes situações:
Situação I: Todos os moradores do domicílio dormirem no mesmo cômodo
por conta do excesso de calor.
Situação II: Todos os moradores do domicílio dormirem no mesmo cômodo
por conta do excesso de calor, mesmo tendo ar condicionado em outros
cômodos.
Situação III: Já saiu, ou evitou ficar dentro do domicílio por conta do excesso
de calor.
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Situação IV: Teve que dormir de casaco e com várias meias, devido ao excesso
de frio.
Situação V: Usou de artifícios como colocar bolsa térmica com água quente ou
passar ferro de roupa sobre a roupa de cama para aquecer
Ademais, visamos vincular os resultados encontrados no questionário com a
heterogeneidade urbana. Em especial, estudaremos o caso das ilhas de calor da
região metropolitana do Rio de Janeiro. De Acordo com Lucena (2014), a região
metropolitana do Rio de Janeiro é caracterizada por ser “polinucleada”, ou seja,
possui diversos núcleos de calor em seu espaço geográfico, configurando assim o
que ele chama de ilha de calor metropolitana. “Estes núcleos estão concentrados
nas grandes vias rodoviárias, em áreas obsoletas ou degradados da zona
portuária e do subúrbio”. São espaços de maior desconforto em áreas com
infraestrutura urbana precária (cujo material urbano de pior qualidade e
ausentes ou distantes das amenidades da natureza) (Lucena,2014, pag.1).
Vale ressaltar que também existem as chamadas “ilhas de frescor”. As áreas
mais amenas, nomeadas de ilhas de frescor, localizaram-se nas proximidades
dos maciços costeiros com floresta, no entorno das lagoas litorâneas e nos
parques urbanos. Assim, os espaços de maior conforto, com predomínio da ilha
de frescor, estão localizados nas áreas de melhor infraestrutura urbana, com
material urbano de construção mais “limpo” e na proximidade das amenidades
do “verde” (parques e florestas) e do “azul” (o mar e a lagoa)” (Lucena,2014,
pag.1).
Ou seja, as ilhas de calor, que na região metropolitana são “polinucleadas”,
contribuem para criar situações de desconforto térmico. Estas situações podem
ser agravadas para aqueles que sofrem de pobreza energética e/ou utilizam de
artifícios e de auto racionamento para tentar diminuir o desconforto térmico,
pois isto gera um subconsumo energético e acaba limitando as liberdades
individuais dos agentes.
Numa amostra de 145 questionários respondidos, a situações V não teve um
valor expressivo, apenas 2% da amostra passou por esta situação. Em contra
partida, as outras situações tiveram valores expressivos, com as situações I e III
chegando a atingir quase 50% da amostra, cada uma.
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Fonte: Elaboração própria
Também analisamos quem não sofreu de nenhuma situação de desconforto
térmico e quem sofreu de pelo menos uma das situações.

Fonte: Elaboração própria
Com os resultados preliminares encontrados podemos ver que a grande maioria
dos entrevistados sofre de pelo menos uma das situações de desconforto térmico
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(73%). Estas situações limitam a liberdade dos agentes, pois estes se veem
frente à necessidade de utilizar de estratégias, principalmente, como dormirem
todos os moradores no mesmo cômodo (46%) e terem que sair ou evitar ficar
em casa por causa do excesso de calor (43%).
Os resultados encontrados são ainda preliminares, visto que a amostra foi
pequena e realizada principalmente com a população universitária, cuja renda é
maior que a média nacional. Devido ao tamanho da amostra da correlação da
percepção de calor e o posicionamento nas ilhas de calor não é significativo, no
entanto mostra indicativos de que esta correlação pode ser demonstrada por
pesquisas mais amplas comparando as ilhas de calor e de frescor. Por, exemplo
a região de Maricá apresentou menor número de aparelhos de ar condicionado e
menor número de situações de desconforto.
A partir destes dados preliminares podemos inferir que existe necessidade de
pesquisa detalhada sobre as situações de pobreza energética na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro e que esta situação deve ser agravada pelas
ilhas de calor urbanas, pois estas geram desconfortos térmicos que os agentes
não conseguem escapar, mesmo com as estratégias de subconsumo de energia
promovidas pelos mesmos. Em linha com a experiência internacional, esses
casos seriam considerados de pobreza energética. As atuais políticas brasileiras,
ao contrário, não as consideram dessa forma.
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O ajuste forçado da indústria de petróleo
Por Edmar Almeida e Luciano Losekann
A situação do mercado mundial de petróleo mudou radicalmente nos últimos
meses forçando um ajuste das empresas operadoras. O preço do barril brent que
era de US$ 100 em setembro de 2014 atingiu menos de US$ 30 no início de
2016. Em função da redução de receitas, as empresas de petróleo reduziram
fortemente seus investimentos. A Agência Internacional de Energia aponta que
os investimentos das petroleiras caíram 24% em 2015 e devem reduzir mais 17%
em 2016 (IEA, 2016).
O ajuste é mais drástico na América do Norte, onde a concentração em projetos
de recursos não convencionais implica em custos mais elevados. O número de
sondas em operação caiu pela metade nos EUA a partir do final de 2014. Este
corte nos investimentos não deve ser suficiente para impedir a quebra de um
grande número de empresas americanas. A consultoria americana CreditSights
estima que cerca de 45% das empresas americanas de petróleo correm risco de
recorrer a alguma modalidade de recuperação judicial até 2017 se os preços
permanecerem no patamar atual.
O estudo World Energy Investment Outlook – WEIO da Agência Internacional
de Energia analisa os custos médios de exploração e desenvolvimento (ou seja,
exclui o custo de operação) de diferentes áreas e tipo de petróleo em produção
no mundo. Segundo o WEIO (2014), os custos de exploração e desenvolvimento
variam entre 7 e 35 dólares por barril (Figura 1). O petróleo convencional do
Oriente Médio apresenta o menor custo, enquanto o óleo não-convencional
produzido nos EUA apresenta o custo mais elevado. O óleo de reservatórios
offshore em águas profundas apresenta um custo intermediário, de cerca de 18
dólares por barril.
Figura 1 – Custos de Exploração e Desenvolvimento por Área e Tipo
de Petróleo
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FONTE: WEIO – 2014
Os níveis de custos apontados anteriormente podem parecer relativamente
baixos quando comparados aos níveis dos preços do petróleo, entretanto, estes
custos não incluem custos de operação dos campos e os custos com impostos e
encargos.
Tendo em vista a importância das participações governamentais para o
financiamento do Estado, uma forma de se avaliar os custos da produção
petrolífera é incluir como custo o volume de recursos necessários para
financiamento do orçamento estatal. Quando avaliamos os custos petrolíferos
sob esta ótica, os países do Oriente Médio, que apresentam um baixo custo sem
considerar as participações governamentais, passam a apresentar um custo total
elevado.
A empresa Deloitte estimou os custos de produção considerando a necessidade
de arrecadação pelo Estado em diferentes países da OPEP (ver Figura 2). Nesta
perspectiva, Irã, Argélia, Nigéria e Venezuela são países de custo de produção
elevado. Ou seja, com o preço de petróleo abaixo de 100 dólares, o setor
petrolífero não é capaz de sustentar a necessidade de financiamento dos
governos, com consequências políticas e macroeconômicas para estes países.
Ressalte-se ainda, que mesmo países da OPEP de com nível mais baixo de
custos têm problemas de sustentabilidade macroeconômicas nos atuais níveis
de preços do petróleo. Em 2015, o déficit do governo da Arábia Saudita atingiu o
valor de US$ 98 bilhões de dólares. Em 2016, o país implementou uma série de
reformas econômicas buscando reduzir o déficit, incluindo privatizações, corte
de subsídios e aumento de impostos.
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Figura 2 – Custos de Produção de Petróleo Incluindo a Necessidade
de Financiamento do Estado

Fonte: Deloitte (2015)
Historicamente, os custos de exploração e produção de petróleo apresentam
forte correlação com os preços de petróleo. Toews e Naumov (2015) utilizam
técnicas econométricas para apontar que um incremento (ou redução) de 10%
nos preços do petróleo aumenta (diminui) em 4% a atividade de perfuração e
em 3% os custos de perfuração, que são os custos mais representativos do
segmento de E&P, dentro de um intervalo de um ano a um ano e meio.
O período de 2000 a 2014 se caracterizou por elevação progressiva dos preços
do petróleo e, portanto, por uma inflação dos custos de E&P. Nesse período, o
índice de custos de capital da atividade de Upstream elaborado pela IHS
aumentou em 130%.
O mesmo índice (UCCI) mostra queda acentuada após a queda de preços do
petróleo. Desde o terceiro quadrimestre de 2014, os custos caíram 25%. No
entanto, como percebe-se na figura 3, a amplitude de variação do índice de
custos é bastante inferior à dos preços.
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Figura 3 – Evolução dos preços do petróleo (Brent) e do indíce de
capex de upstream da IHS (UCCI)

Fonte: IHS e EIA/DOE
Como fica o Brasil neste contexto? A disputa atual no mercado mundial é para
decidir quem vai reduzir a oferta de petróleo. Neste sentido, os investimentos do
Pré-sal representam um alvo interessante nesta disputa, já que esses podem
dobrar a produção nacional de petróleo. Entretanto, esta expansão depende da
competitividade dos custos de produção no Pré-sal.
O Pré-sal é uma nova fronteira geológica que requer tecnologias novas, com
custos ainda elevados, porém com grande potencial de redução através do
processo de inovação tecnológica. Apesar da enorme produtividade dos poços,
trata-se de uma área offshore de águas profundas que requer poços caros que
atravessam uma espessa camada de sal.
Neste contexto, é fundamental acelerar o processo de aprendizado tecnológico
de forma a trazer os custos do Pré-sal para um patamar seguro. O desafio que se
coloca é reduzir o nível de custo de produção no Pré-sal para que o breakeven dos projetos caia de um patamar de 50 dólares para cerca de 30 dólares.
Após os ajustes estruturais na Petrobras, esta redução de custo deveria ser o
principal desafio estratégico do setor petrolífero nacional. Neste patamar de
viabilidade (cerca de 30 dólares), o Brasil poderia ser atrativo para
investimentos não apenas da Petrobras, mas de operadoras privadas, mesmo no
pior cenário para evolução do mercado mundial de petróleo. Este desafio
estratégico deve ser colocado não apenas para as empresas, mas também para o
governo Brasileiro. Este último tem condições de contribuir muito para a
redução de custos sofisticando e melhorando a política de conteúdo local e a
taxação sobre o setor.
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Controle de preços da Petrobras: chegou
a hora de pagar a conta
Por Edmar de Almeida e Patricia Oliveira
Mesmo após a liberalização dos preços dos derivados em janeiro de 2003, o
governo continuou controlando os preços através da Petrobras. A partir do
argumento de que buscava-se evitar a internalização no Brasil da volatilidade
dos preços do petróleo no mercado internacional, o governo Brasileiro utilizou o
controle dos preços dos derivados nas refinarias como instrumento de política
econômica.
A partir do momento que os preços do petróleo internacional dispararam
atingindo mais de 100 dólares em 2007, esta política teve um enorme impacto
econômico na Petrobras. Uma avaliação do alinhamento dos preços dos
principais derivados (gasolina, Diesel e GLP) entre 2007 e 2015 em relação aos
preços internacionais mostra que os brasileiros pagaram gasolina, diesel e GLP
abaixo do que cobrava o mercado internacional na maioria do período. O valor
das perdas acumuladas por vender combustíveis abaixo do mercado
internacional foi muito superior ao dos ganhos dos períodos em que a empresa
vendeu produtos aqui acima do mercado internacional.
Os gráficos 1 e 2 abaixo mostram a evolução dos preços da gasolina e diesel nas
refinarias do Brasil e no mercado spot americano entre 2007 e janeiro de 2016.
Estes gráficos não deixam dúvidas de que a Petrobras não praticou um
alinhamento de preços na última década. Quando avaliamos todo o período, fica
claro que não só a duração dos períodos em que os preços ficaram abaixo do
mercado internacional foi maior, mas também que os diferenciais de preços
foram mais elevados nos períodos em que os preços praticados foram inferiores
ao mercado internacional.
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Gráfico 1 – Evolução dos Preços da gasolina nas Refinarias no Brasil
e no Mercado Spot Americano

Fonte: ANP e EIA-DOE
Gráfico 2 – Evolução dos Preços do Diesel nas Refinarias no Brasil e
no Mercado Spot Americano

Fonte: ANP e EIA-DOE
Vale ressaltar ainda que as perdas com GLP também foram expressivas. Entre
junho de 2009 e novembro de 2014 o preço do GLP residencial ficaram muito
inferior ao preço internacional. O mesmo ocorreu para o óleo combustível, que
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passou a ser vendidos no Brasil com desconto em relação ao mercado
internacional a partir de 2009.
O Gráfico 3 abaixo apresenta uma estimativa das perdas mensais de receita pela
Petrobras. Os valores positivos são perdas por vender gasolina, diesel e GLP no
Brasil a preços mais baixos que o mercado internacional. Os valores negativos
são os ganhos referentes aos períodos em que os preços destes produtos
estavam acima do mercado internacional. Como pode ser observado, o Diesel é
o produto que mais contribui para as perdas ou ganhos. Em seguida vem a
gasolina e por último o GLP.
Gráfico 3 – Evolução das Perdas de Receita da Petrobras

Fonte: ANP e EIA-DOE
Mas a melhor maneira de se analisar os efeitos da política de controle de preços
sobre a Petrobras é avaliar o valor das perdas e ganhos acumulados. O Gráfico 4
apresenta a evolução destas perdas acumuladas. Podemos observar que as
perdas acumuladas atingiram o incrível patamar de 56,5 bilhões de dólares em
outubro de 2014. Este valor equivale a mais da metade da dívida líquida da
Petrobras. Ou seja, se o governo brasileiro tivesse deixado a Petrobras praticar
preços de mercado no Brasil, a empresa certamente não teria perdido se grau
investimento pelas agendas de avaliação de risco. O tamanho dos desafios que a
empresa estaria enfrentando neste momento de crise do mercado internacional
do petróleo seria muito menor.
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Gráfico 4 – Evolução das Perdas de Receita Acumuladas da
Petrobras em Função do Controle dos Preços de Diesel, Gasolina e
GLP

Fonte: ANP e EIA-DOE
Se por um lado é importante tirar uma lição sobre os enormes impactos
negativos desta política sobre a Petrobras para buscas novas alternativas de
política setorial, por outro a situação econômica dramática da Petrobras neste
momento requer reflexão de todos sobre a “dívida” que os consumidores e/ou o
governo têm com a empresa.
A partir de novembro de 2014, os preços domésticos estiveram acima dos
praticados no mercado internacional. Isto permitiu reduzir o valor das perdas
acumuladas após 2007 de US$56,5 bilhões em outubro de 2014 para US$49
bilhões em dezembro de 2015. Ainda que pequena em relação ao valor total
acumulado, esta recuperação de recursos foi fundamental para evitar uma
situação econômica ainda pior da Petrobras. Ou seja, os consumidores
começaram a “pagar a dívida” com a Petrobras numa boa hora.
Numa hipótese irrealista de que os preços dos derivados e câmbio se
mantenham no patamar atual, a Petrobras levaria cerca de 10 anos para
recuperar as perdas impostas à empresa pelo controle de preços na década
passada. Certamente, a política de precificar produtos no mercado Brasileiro
acima do mercado internacional por um longo período de tempo não seria
sustentável economicamente, considerando o atual contexto de abertura do
mercado. Esta política atrairia novos importadores que colocaria em xeque a
participação da Petrobras no mercado.
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Assim, é necessária uma reflexão das autoridades energéticas e da sociedade
brasileira sobre este tema. A situação econômica da Petrobras continua muito
difícil e o governo/consumidores têm uma a “dívida” com a Petrobras. No
momento em que a empresa se debate para sair da maior crise econômica da
sua história, cabe a pergunta: como fica os US$50 bilhões que faltam?
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Os fundos de reinvestimento locais e o
desenvolvimento da indústria de gás
não-convencional
Por Marcelo Colomer
Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2013), a produção de gás
natural em terra no Brasil poderia atingir 20 bmc em 2035, considerando-se o
potencial de recursos convencionais e não convencionais. Esta estimativa se
baseia, em grande medida, na própria avaliação do governo brasileiro sobre a
vocação do país na produção de gás de folhelho. Segundo a ANP (ANP, 2012),
considerando apenas as formações geológicas não-convencionais, os recursos
recuperáveis das principais bacias terrestres nacionais podem atingir 208
trilhões de pés cúbicos (tpc).
Contudo, apesar do elevado potencial produtivo, o esforço exploratório
onshore no Brasil vem declinando nos últimos anos. Isto pode ser percebido
pela redução do número de poços perfurados em terra que passou do patamar
de 700, em 2008, para cerca de 400, em 2013. Entre outros fatores, como o
processo de concessão de blocos exploratórios inadequado para a exploração em
terra, a regulação do conteúdo local não compatível com o baixo nível de
desenvolvimento da cadeia de fornecedores onshore e a complexidade da
estrutura tributária brasileira, a reduzida aceitação social da exploração em
terra vem contribuindo decisivamente para atrasar o desenvolvimento da
indústria de gás natural não-convencional no Brasil.
A elevada resistência da sociedade brasileira à produção de gás nãoconvencional se reflete no processo de judicialização das atividades de
fraturamento hidráulico no país. Em dezembro de 2013, por exemplo, o
deputado Sarney Filho (PV-MA) apresentou um projeto de lei que decreta
moratória de cinco anos a qualquer empreendimento de exploração de gás nãoconvencional (shale gas). No fim do mesmo ano, o Ministério Público Federal
(MPF) do Piauí entrou com uma ação judicial que suspendeu a exploração de
gás não-convencional no estado. Em junho de 2014, o Ministério Público
Federal (MPF) do Paraná suspendeu na Justiça Federal o efeito da licitação de
11 áreas da 12ª Rodada de Licitações, realizada em novembro de 2013.
Os exemplos acima mostram que embora os fatores técnicos e econômicos
influenciem a penetração de novas tecnologias, a “licença social” à utilização de
novas técnicas é crítica para a difusão de novas formas de organização da
produção. No caso da indústria de gás não-convencional, a poluição
atmosférica, a contaminação de recursos hídricos, a redução da qualidade do
meio ambiente no entorno das áreas de produção, o aumento do
congestionamento causado pelo elevado fluxo de caminhões e o declínio do
valor das propriedades em áreas próximas às áreas exploratórias são fatores que
contribuem para reduzir a aceitação social à produção não-convencional.
Contudo, alguns mecanismos podem ser desenvolvidos para aumentar o suporte
político às atividades de exploração de gás natural em terra.
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Como toda a atividade de extração mineral, a produção de gás natural gera um
fluxo de renda para a sociedade. Esse fluxo se estrutura tanto pelo pagamento
de royalties quanto pelo pagamento direto e indireto de impostos. Segundo
Paydar et al. (2016), diferentes formas de alocação desse fluxo de receita
contribuem para diferentes níveis de aceitação social. Segundo os autores
acima, a utilização dessas receitas para a criação de fundos regionais
direcionados para gastos específicos e com efeitos locais possui um impacto
maior no suporte político das atividades geradoras de externalidades negativas
do que a utilização discricionária e dispersa desses recursos por parte do
governo Federal.
No caso do estado da Pennsylvania, segundo estado norte-americano com maior
número de poços de produção de gás natural, 70.400 em 2014 (EIA-DOE,
2016), por exemplo, foi criado um fundo local de reinvestimento das receitas
gasíferas a partir da cobrança de uma taxa, “Impact Fee”, sobre os poços de gás
não-convencional. Em 2014, o fundo arrecadou US$ 412 milhões utilizados
pelos governos municipais em obras de infraestrutura, educação, serviços de
saúde e serviços sociais como estacionamentos e espaços de recreação públicos
(Pennsylvania Public Utility Comission, 2014).
Segundo Paydar et al. (2016), quanto mais próximo um residente estiver de uma
atividade geradora de externalidade, mais propenso este estará de se opor
àquela, mesmo que tal atividade seja reconhecidamente importante e necessária
para a sociedade como um todo. Isto ocorre porque quanto maior a proximidade
dos agentes, maior será a percepção individual dos efeitos negativos de uma
atividade econômica. Kraft e Clary (1991) mostram que a proximidade aumenta
a sensibilidade dos agentes tanto quanto aos riscos quanto aos benefícios
trazidos por uma nova tecnologia. Nesse contexto, a aceitação social de novas
estruturas de produção depende que os agentes próximos a estas reconheçam
claramente que os benefícios locais trazidos por tais atividades compensem seus
efeitos negativos uma vez que, segundo Alhakami e Slovic (1994), os agentes
avaliam riscos e benefícios conjuntamente. Isso explica a maior efetividade de
políticas locais de compensação em relação a políticas mais abrangentes e
dispersas.
Outra questão levantada pela literatura NIMBY (not-in-may-backyard) diz
respeito às diferentes formas de compensação. Portney (1991) e Gerrard (1994)
mostram em seus estudos que as compensações não monetárias como a
construção de estacionamentos públicos e os investimentos em propostas de
mitigação de riscos são mais efetivas para o aumento do suporte político do que
transferências monetárias diretas, principalmente se a percepção dos efeitos
negativos sobre a comunidade local for clara. Isso porque, as transferências
monetárias diretas em situações de elevados impactos negativos podem ser
interpretadas como um suborno ou forma de manipulação da sociedade.
Portney (1995) mostra, por exemplo, que propostas de mitigação de risco
(inspeções de segurança e ações de prevenção da contaminação de lençóis
freáticos) são mais efetivas na mudança da opinião pública sobre aterros
sanitários do que qualquer tipo de compensação financeira direta.
As implicações da literatura NIMBY para as atividades de exploração de gás
não-convencional são, primeiramente, que o reinvestimento de parte das
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receitas da produção de gás natural em gastos compensatórios locais deve ser
visto não como um substituto, mas sim como uma ação complementar às ações
de regulação ambiental (Paydar et al. 2016). A segunda implicação é que os
agentes tendem a ter uma maior confiança nas ações dos governos locais do que
na ação do governo Federal em desenvolver políticas de mitigação de risco
(Cantril e Cantril, 1999). Paydar et al. (2016) mostra que estatisticamente as
ações locais possuem maior efetividade no aumento da aceitação social das
atividades de fraturamento hidráulico do que programas genéricos ao nível
nacional. Isso explica porque os governos do Reino Unido, Polônia e China
veem desenvolvendo programas de reinvestimentos comunitários como parte de
suas estratégias de desenvolvimento da indústria de gás não-convencional
(IRGC, 2013).
Para o caso brasileiro, a análise da literatura NIMBY mostra que o
desenvolvimento das atividades de exploração de gás-não-convencional
depende claramente de um maior apoio político das comunidades locais
diretamente afetadas pelas atividades de fraturamento hidráulico. Nesse
sentido, o desenvolvimento de fundos estaduais e municipais a partir dos
recursos gerados pela exploração não-convencional assim como a elaboração de
esquemas claros e objetivos de reinvestimentos desses recursos que atentam
para as necessidades locais são mais efetivos na obtenção de suporte políticos
do que ações dispersas e genéricas do governo Federal. Ademais, quanto maior
for a confiança dos agentes em relação aos governos locais maior vai ser a
efetividade dos programas de reinvestimentos compensatórios.
A maior responsabilidade dos governos estaduais e municipais na obtenção de
suporte político para exploração não-convencional, contudo, não reduz a
importância das ações do governo Federal, apenas muda a orientação de suas
políticas. Em outros termos, as políticas de intervenção diretas devem ser
substituídas por ações de suporte aos governos locais. Sendo assim, o apoio do
governo federal na capacitação dos órgãos ambientais e de regulação estaduais e
municipais, os investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento de
novas tecnologias mitigadoras de riscos assim como as ações de fiscalização dos
gastos dos governos estaduais e municipais são papéis que devem ser exercidos
pelo governo Federal e que auxiliam na elaboração de esquemas de
reinvestimentos compensatórios efetivos.
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Bioeconomia em construção VIII – O
potencial inovador das trajetórias
baseadas em recursos naturais: a vida
fora do high tech
Por José Vitor Bomtempo
A bioeconomia envolve o uso de recursos biológicos renováveis que são
convertidos em energia, produtos e materiais. O uso de matérias-primas
renováveis, de biomassa de diversas origens, tem para a construção dos diversos
setores da bioeconomia uma importância fundamental. É o caso por exemplo
dos segmentos de bioenergia, produtos químicos e materiais derivados da
biomassa, a chamada biobased industry.
A posição brasileira na produção desses recursos – cana de açúcar, culturas
agrícolas, florestas para papel e celulose – gera uma oportunidade de
aproveitamento desses insumos para a construção de uma forte
indústria biobased. Mas qual o potencial inovador dessa trajetória baseada em
recursos renováveis? O discurso da capacitação tecnológica e inovadora é
frequentemente reticente em relação às trajetórias baseadas em recursos
naturais. A capacitação inovadora dos países emergentes costuma ser vista
como um esforço de alcance do nível de capacitação dos países desenvolvidos
nos segmentos dinâmicos da indústria. É o famoso processo catching-up que
nas últimas décadas tem o exemplo coreano como o case exemplar. Trajetórias
baseadas em recursos naturais seriam então a princípio limitadas para a geração
de capacitação inovadora de ponta para o país.
Alguns trabalhos recentes têm se dedicado a questionar essa percepção. Talvez
esteja se abrindo uma linha interessante de pesquisa que pode contribuir muito
para o país entender o potencial da indústria biobased não só como geração de
exportações competitivas – em geral de mérito reduzido na visão de alguns
porque “não passam de commodities” como a soja – mas como fonte
privilegiada de capacitação inovadora de ponta em escala mundial.
A especificidade dos recursos naturais e dos problemas que a indústria neles
baseada enfrenta tornaria sem sentido a noção de catching-up pela inexistência
de referências a alcançar. Em vez disso, o desafio é um path-creating para a
solução de problemas novos e sem referência nos países desenvolvidos que, pela
especificidade da trajetória e de seus problemas, têm pouco ou nenhum
desenvolvimento no ponto.
O primeiro dos trabalhos é o de Wellington Pereira, na tese defendida na UFPR
em 2015: A Participação Do Estado No Fomento Ao Etanol Como Uma
Oportunidade Estratégica De Desenvolvimento Econômico: As Políticas
Federais De Estímulo Ao Etanol No Brasil E Nos EUA
O foco da pesquisa é a discussão do uso dos recursos naturais como uma forma
de estimular o desenvolvimento tecnológico e econômico. O autor destaca o
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debate sobre os resultados obtidos pelos países onde os recursos naturais são
mais abundantes, comparativamente aos países mais industrializados. Na tese,
busca-se recuperar essa discussão com o intuito de reinterpretar as trajetórias
baseadas em recursos naturais, “tradicionalmente associadas a um viés negativo
do ponto de vista do desenvolvimento econômico.” Estabelecida a discussão
sobre o potencial caráter virtuoso das trajetórias baseadas em recursos naturais,
o trabalho dedica-se ao caso do etanol e das políticas públicas voltadas para o
seu desenvolvimento tecnológico, em particular visando ao etanol de segunda
geração. O papel dessas políticas é destacado e faz-se uma detalhada
comparação dos programas e mecanismos de apoio nos casos do Brasil e dos
EUA. Chega-se à conclusão de que o potencial inovador do etanol não parece ser
efetivamente reconhecido pelas políticas públicas no Brasil na mesma medida
que nos EUA.
O segundo trabalho, o artigo de Paulo Figueiredo: Discontinuous Innovation
capability Accumulation in Latecomer Natural Resource-Processing
Firms, publicado na revista Technological Forecasting and Social Change, em
2010, adota uma abordagem diferente. A pesquisa se dedica a caracterizar
detalhadamente como a indústria florestal, de papel e celulose no Brasil
desenvolveu caminhos de construção de capacitações que se afastam da lógica
do catching-up e que poderiam ser próprios das indústrias de processamento
de recursos naturais. O trabalho extrai suas conclusões do estudo de 13
empresas dos segmentos florestal, papel e celulose. As trajetórias de
desenvolvimento tecnológico e inovador dessa s empresas foram estudados no
período 1950 a 2007. Vale a pena reproduzir a amplitude dos resultados obtidos
na forma que nos é apresentada por Paulo Figueiredo:
“ (1) in contrast with the majority of case studies reported in the literature, the
pathways followed by firms in their accumulation of innovation capability
involved aqualitative departure from the established technological trajectory
at an early stage in the development of their capability;
(2) the pathways of firms along the new technological trajectories were
nevertheless characterised by a high degree of variability (from intermediate
to world leading innovators) in terms of the levels and speeds of the
accumulation of innovation capability;
(3) firms that have attained progressively higher levels of innovative
performance have more rapidly developed a combination of internal and
external research-based arrangements in order to undertake increasingly
complex, but firm-centred innovation efforts.”
Além da contribuição metodológica para uma linha de pesquisa que estude o
processo de construção de capacitações inovadoras nas indústrias baseadas em
recursos naturais, o trabalho identifica que algumas empresas foram capazes de
criar uma posição de liderança mundial a partir do desenvolvimento de
capacitações que seguiram caminhos próprios e inovadores para resolver
problemas que não tinham referência em outros países, como no caso do cultivo
do eucalipto que se tornou mais produtivo no Brasil do que no seu país de
origem, a Austrália.
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Para ilustrar o potencial do segmento de papel e celulose analisado na pesquisa
de Paulo Figueiredo do ponto de vista da construção de capacitação inovadora
de nível mundial, pode-se lembrar o artigo recente publicado na revista
Economist –Pulp producers in Brazil: Money that grows on trees – no qual a
competitividade das empresas brasileiras na produção e exploração de recursos
florestais é destacada e elogiada de forma entusiasmada. Mais interessante para
a perspectiva da construção da bioeconomia é a conclusão do artigo que aponta
a busca de novas oportunidades para o uso do eucalipto na produção de
biocombustíveis, bioprodutos e bioplásticos. Citam-se iniciativas de algumas
empresas nessa direção e o dirigente de uma delas afirma entusiasmado:
“Money can grow on trees. “It just takes time.”
Um terceiro trabalho que merece ser destacado é a tese de doutorado de Rafael
Gonzalez, sob orientação do prof. Paulo Figueiredo, defendida recentemente na
EBAPE/FGV: Processo Alternativo De Catch-Up Em Indústrias Intensivas Em
Recursos Naturais: Uma Análise Empírica Da Trajetória Tecnológica Da
Indústria De Bioetanol De Cana-De-Açúcar No Brasil.
A tese continua a exploração do processo de desenvolvimento tecnológico e
inovação em indústrias intensivas em recursos naturais no contexto de
economias emergentes que Paulo Figueiredo tinha iniciado. A tese explora como
a acumulação de capacidades tecnológicas e os mecanismos de aprendizagem
influenciaram a trajetória tecnológica na indústria de bioetanol de cana-deaçúcar no Brasil, durante o período de meados da década de 1970 a 2014. O
ponto de partida novamente é a tendência dos estudos de capacitação
tecnológica e inovadora de tomarem o catching-up como um processo tendo em
vista as atividades industriais normalmente reconhecidas como de elevado
conteúdo tecnológico. Os estudos não costumam reconhecer que o
desenvolvimento de capacitações inovadores de primeiro nível poderia ocorrer
em indústrias intensivas em recursos naturais. Essas indústrias intensivas em
recursos naturais são geralmente identificadas como commodities e low-tech,
caracterizadas por uma limitada oportunidade de aprendizagem tecnológica e
acumulação de capacidades tecnológicas.
Baseando-se em evidências da indústria de bioetanol do Brasil, Rafael Gonzalez
faz um riquíssimo levantamento do processo de aprendizagem tecnológica e
acumulação de capacidades tecnológicas no bioetanol brasileiro, incluindo as
trajetórias agrícola e industrial. Foram exploradas 20 organizações envolvidas
com o etanol junto às quais foram colhidas evidências empíricas do processo de
capacitação inovadora em longo prazo.
As principais conclusões apontam que: (1) a evolução da trajetória tecnológica
da indústria de bioetanol no Brasil caracterizou-se pela abertura de uma direção
distinta daquela mapeada por líderes tecnológicos existentes. Esse processo de
desvio qualitativo da trajetória tecnológica dominante iniciou-se durante os
primeiros estágios de desenvolvimento tecnológico. A indústria percorreu uma
trajetória que seria melhor designada como path-creating e não como o
tradicional catching-up; (2) a evolução dessa trajetória tecnológica não foi
homogênea. Identificaram-se três padrões relativamente distintos de
acumulação de capacidades em áreas tecnológicas específicas: feedstock,
processos agrícolas e processos industriais. Em feedstock (produtividade da
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cana de açúcar) e processos industriais, houve acumulação de capacidades
tecnológicas de liderança mundial, enquanto na função processos agrícolas a
acumulação de capacidades tecnológicas ficou apenas em nível intermediário;
(3) essas capacidades foram acumuladas de forma dispersa entre os atores da
indústria (empresas produtoras, institutos de pesquisa, universidades,
fornecedores, empresas de biotecnologia etc.) e possibilitaram a abertura de
oportunidades de exploração de novos negócios, ainda que modestamente
aproveitadas; e (4) a sutil heterogeneidade encontrada nos padrões de
acumulação de capacidades tecnológicas foi influenciada pela combinação de
mecanismos de aprendizagem tecnológica utilizados pela indústria ao longo do
tempo.
Uma conclusão importante do trabalho é que, a exemplo do caso das empresas
da indústria florestal, papel e celulose, posições tecnológicas relevantes,
especialmente por indústrias de economias emergentes, podem ser alcançadas
por meio de trajetórias tecnológicas que não se baseiam, necessariamente, em
tecnologias dominantes, já exploradas por líderes mundiais, de economias
avançadas. Estabelece-se assim um processo alternativo de catching-up que
pelo sua originalidade e ponto de partida parece ser melhor designado como um
processo de path-creating.
Reunindo de certa forma as contribuições dos três trabalhos, forma-se uma
visão de que no debate sobre desenvolvimento industrial e econômico, as
trajetórias tecnológicas alternativas, como aquelas das indústrias intensivas em
recursos naturais, deveriam receber uma atenção especial das políticas públicas
e das estratégias empresariais.
Os trabalhos sugerem portanto que as trajetórias baseadas em recursos naturais
teriam características próprias de construção de capacitação inovadora com
nível de liderança mundial porque se estabelecem numa perspectiva de path
creating e não no clássicocathching-up. A busca de uma trajetória competitiva
que pudesse rivalizar com o domínio chinês nos diversos ramos industriais foi
um tema que esteve presente nos últimos artigos e entrevistas do saudoso
professor Antônio de Barros Castro. Uma interessante coletânea desses
trabalhos está na publicação O inconformista: homenagem do IPEA ao mestre.
Castro chega a identificar o etanol como base de uma possível trajetória. As
oportunidades e a evolução da bioeconomia, e em particular do segmento
da biobased industry, utilizando os recursos da biomassa brasileira para a
produção de bioenergia, produtos químicos e materiais seriam hoje certamente
um tema que iria sensibilizar e mobilizar a inteligência do professor Castro. Por
isso, modestamente, me atrevo a deixar essa postagem como uma pequena
homenagem ao mestre.
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As contradições entre a expansão
renovável e a flexibilidade térmica no
Brasil
Por Diogo Lisbona Romeiro
A maior flexibilidade dos sistemas elétricos exigida pelo protagonismo das
Novas Energias Renováveis (NER) intermitentes, como eólica e solar, constituise em um dos principais desafios dentre as inúmeras transformações em curso
desencadeadas pela transição elétrica rumo a uma matriz de geração renovável.
Os impactos da maior participação intermitente das NER na geração de
eletricidade são específicos às particularidades de cada sistema. Neste sentido,
diferentes sistemas enfrentam desafios distintos e vislumbram oportunidades
diversas, muitas vezes negligenciadas.
Enquanto que sistemas elétricos “estáveis”, com expectativa de baixo
crescimento da demanda e reduzido investimento em descomissionamento de
plantas em operação ou em infraestrutura de rede, tendem a enfrentar elevados
custos de adaptação à penetração (incentivada) das NER; sistemas “dinâmicos”,
com perspectiva de novos e significativos investimentos, têm a oportunidade de
direcionar a expansão em consonância com a maior flexibilidade exigida pelas
NER (IEA, 2014).
Neste contexto, com uma matriz elétrica renovável e um sistema ainda em
expansão, o Brasil desfruta de uma posição privilegiada. A penetração das NER
no país, estruturada de forma competitiva em leilões de longo prazo, sucede em
harmonia com o sistema hidroelétrico predominante, que já provê elevada
flexibilidade com seus significativos reservatórios hídricos interconectados por
um amplo Sistema Interligado Nacional.
Entretanto, embora o sistema elétrico brasileiro já disponha de elevada
“flexibilidade intrínseca”, favorecendo a penetração da geração intermitente das
NER, a expansão da matriz persiste em adicionar flexibilidade térmica
“extrínseca” ao sistema, como fonte deback-up para momentos hidrológicos
críticos. Considerando um horizonte futuro com geração significativa das NER e
menor importância relativa do estoque hídrico, pode-se apontar contradição
entre a flexibilidade térmica e o protagonismo das NER em um sistema já
dotado com ampla flexibilidade hídrica.[[i]]
O Protagonismo das NER e a Necessidade de Maior Flexibilidade
A geração das NER é caracterizada por alta variabilidade, baixa previsibilidade,
custo marginal de operação praticamente nulo e reduzido fator de capacidade
(geram, na média, abaixo de 50% da potência instalada), além de seu
aproveitamento estar sujeito a restrições geográficas. Com escala de produção
reduzida, a modularização das NER incentiva a geração distribuída, abrindo
espaço para que decisões descentralizadas, em um setor marcado por arranjos
centralizados, influenciem o grau e o ritmo de penetração dessas fontes.
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Embora variabilidade e imprevisibilidade estivessem desde sempre presentes
nos sistemas elétricos – por variações da demanda, indisponibilidade
inesperada dos geradores ou interrupções imprevistas no transporte – o
desenvolvimento em larga escala das NER introduz dimensão inédita desses
atributos à oferta de energia. Consequentemente, incorre-se em novos e
elevados custos para manter os níveis pré-estabelecidos de qualidade (tensão e
frequência) e confiabilidade do suprimento (CRASSOU e ROQUES, 2015).
Entretanto, Glachant e Henriot (2013) enfatizam que as barreiras a serem
superadas para maior integração das NER não são principalmente de natureza
técnica, mas econômica.
Como discute Bicalho (2015a, 2015b), a imprevisibilidade inerente aos sistemas
elétricos, que permeia a interdependência sistêmica entre fluxos de produção e
consumo, foi manejada, historicamente, por flexibilidade e coordenação, de
modo a prover energia onde, quando e quanto desejado pelo consumidor. Esta
flexibilidade, ou liquidez no termo de Bicalho, definiu a noção de acesso
irrestrito e ilimitado como o padrão vigente de consumo. No entanto, o novo
protagonismo das NER intermitentes compromete “as possibilidades de injetar
liquidez no sistema nos moldes tradicionais”. Neste contexto, “o problema não
se resume ao custo da geração em si, mas o custo da manutenção da liquidez
do sistema como um todo”.
A partir do momento em que a geração das NER passa a atender uma proporção
expressiva da carga, as demais fontes que compõem o parque gerador são
frequentemente deslocadas, enfrentando elevada variabilidade em seus
despachos. Neste novo contexto, a intermitência das NER impõe alto grau de
flexibilidade ao parque residual, responsável por atender a demanda (residual)
não suprida pelas NER.
Historicamente, a capacidade instalada dos sistemas elétricos foi dimensionada
para atender o pico da demanda com uma margem de reserva de segurança,
sobrepondo plantas despacháveis voltadas para atender a base da carga
(baseload), variações previstas (mid-merit) e picos esporádicos (peaking
plants). Com o protagonismo das NER, uma parte significativa da capacidade
instalada – mais capital-intensiva e com menor custo de operação – torna-se
incontrolável e recorrentemente indisponível. Gottestein e Skillings (2012)
identificam nessa mudança um novo paradigma para a confiabilidade do
sistema, no qual a capacidade de resposta da geração residual à brusca variação
da disponibilidade das fontes intermitentes é tão importante para a garantia de
suprimento quanto à capacidade instalada necessária para atender os picos de
demanda. Consequentemente, a questão primordial da adequação dos portfólios
de geração à curva de carga passa a ser qualitativa. O dimensionamento ótimo
do parque gerador depende, cada vez mais, das características do sistema
elétrico e, em especial, dos atributos das capacidades instaladas (ROMEIRO e
FERRAZ, 2015).
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Figura 1 – “Efeito equilíbrio”: variação da demanda residual para
diferentes níveis de geração das NER

Fonte: IEA (2014)
A Agência Internacional de Energia (IEA, 2014) distingue dois efeitos distintos
da introdução das NER nos sistemas elétricos: o “efeito equilíbrio”, que captura
a maior variação da demanda residual, em quantidade e tempo de resposta; e o
“efeito utilização”, que captura o impacto da geração das NER no fator de
capacidade do parque gerador residual. O efeito equilíbrio requer maior
flexibilidade do parque gerador residual, em termos de retirar ou recolar a sua
disponibilidade em curto espaço de tempo (Figura 1); ao passo que o efeito
utilização diz respeito à adequação do parque gerador residual à nova
flexibilidade requerida (Figura 2).
Figura 2 – “Efeito utilização”: adequação do parque gerador residual
para diferentes níveis de geração das NER

Fonte: IEA (2014)
Em sistemas estáveis, a penetração das NER em um curto período de tempo
provoca “efeitos de utilização transitórios” elevados. Com a maior geração
intermitente, o parque gerador residual passa a ser deslocado recorrentemente,
impactando na operação e remuneração da capacidade anteriormente instalada,
desenhada para operar com menor variabilidade e maior previsibilidade. Neste
cenário, o fator de capacidade de plantas voltadas para base (baseload) e para
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variações frequentes (mid-merit) é reduzido, tornando o parque gerador
residual inadequado para o novo sistema.[[ii]]
Neste contexto, em mercados de energia (energy-only markets), a penetração
massiva das renováveis deprime significativamente o preço spot,
comprometendo a remuneração de todas as centrais. Frente aos desafios da
maior flexibilidade requerida e aos elevados custos transitórios, Keay (2016)
advoga que os mercados de eletricidade estão “quebrados”, na medida em que
os preços não mais incentivam os investimentos necessários, não remuneram
adequadamente os ativos existentes e não conferem sinais adequados aos
consumidores.
Os efeitos de utilização transitórios permanecem presentes até a readequação do
parque gerador residual à nova realidade, com a redução das plantas inflexíveis
voltadas para base da geração e o reequilíbrio das centrais aos respectivos
fatores de capacidade mais adequados. Esta mudança estrutural no parque
gerador residual indica o “efeito de utilização persistente”, que decorre
inevitavelmente da nova configuração ótima da matriz elétrica (Figura 2).
Ao contrário dos sistemas elétricos estáveis, que estão sujeitos aos custos
transitórios do efeito de utilização, os sistemas dinâmicos se defrontam com
uma janela de oportunidade: se os investimentos necessários forem
direcionados no sentido de conferir a flexibilidade mais adequada ao
protagonismo das NER (efeito de utilização persistente), os sistemas dinâmicos
podem evitar os custos transitórios.
Desta forma, a introdução das NER, tal como de qualquer outra tecnologia, está
sujeita a “custos de integração”, determinados pelas especificidades de cada
sistema e, em geral agrupados em custos relacionados: ao (re)equilíbrio estático
do sistema (efeito equilíbrio); ao (re)equilíbrio dinâmico, isto é, à adequação do
parque gerador (efeito utilização); e a investimentos adicionais em expansão e
reforços da rede.
No entanto, como observa a IEA (2014), a análise desintegrada e restrita a
custos de integração incorre em equívocos metodológicos, já que os custos não
são independentes entre si e as alternativas aportam benefícios distintos ao
sistema. Ao invés de apenas investigar custos adicionais pela integração das
NER, deve-se contrastá-los com custos evitados, isto é, benefícios ao sistema,
orientado a análise para uma comparação global de custo-benefício.[[iii]]
Conclui-se, assim, que a magnitude dos custos e benefícios depende das
características de cada sistema, mais especificamente, do grau de flexibilidade
disponível, proveniente de quatro fontes principais de recursos de flexibilidade:
plantas de geração despacháveis; interconexão de regiões e mercados;
mecanismos de resposta da demanda; e estocagem. Neste sentido, como discute
Ferraz (2015), mais do que garantir a presença de elementos de flexibilidade,
deve-se estabelecer remuneração apropriada para as diversas fontes de
flexibilidade.

Boletim Infopetro

Março/Abril 2016

Página 42

Energia Elétrica

A Expansão Renovável do Brasil e as Contradições com a
Flexibilidade Térmica
Nos termos da discussão anterior, o sistema elétrico brasileiro pode ser
classificado como dinâmico e extremamente flexível.[[iv]] Por um lado, esperase uma elevação de 3,5% ao ano do consumo per capita para os próximos dez
anos (EPE, 2015). Por outro, a predominância hidráulica, a significativa
estocagem hídrica e a interconexão continental de suas diversas regiões
geográficas posicionam o Brasil em posição privilegiada face ao protagonismo
das NER.
O parque gerador brasileiro, em dezembro de 2015, contava com 144 GW de
capacidade instalada (Figura 3), dos quais 84% proveniente de fontes
renováveis: 70% hídrica, 8% biomassa e 6% eólica. A participação térmica
responde por 24% da matriz – os combustíveis fósseis (gás natural, óleo, diesel e
carvão) contribuem com 14% da potência instalada e o nuclear com pouco mais
de 1%.
Em 2015, a participação média da geração hídrica no atendimento da carga
oscilou em torno de 70%, enquanto que a complementação térmica média
oscilou em torno de 25% (alcançando 30% em junho). Verifica-se uma maior
contribuição das térmicas na geração desde fins de 2012, ante a uma
participação histórica média inferior a 10%. Dentre a contribuição térmica em
2015, os combustíveis fósseis responderam, em média, por cerca de 20%,
biomassa alcançou 7% no período da safra e nuclear oscilou em torno de 2,5%.
Em média a eólica contribui com 4% da geração de energia, oscilando entre
2,2% em abril e 5,6% em agosto. Em um dia específico de novembro, a geração
eólica chegou a atender cerca de 10% da geração total de energia do Sistema
Interligado Nacional (SIN), registrando elevado fator de capacidade superior a
80%.
Nota-se no gráfico de geração a significativa complementaridade sazonal entre a
geração hidráulica e a geração de biomassa e eólica. A safra da cana de açúcar
(maior disponibilidade de biomassa) e a maior incidência de vento coincidem
com o período hidrológico mais seco (menor disponibilidade hídrica), entre
abril e outubro. Ao mesmo tempo, a maior geração eólica no período noturno
contribui para melhor integração com a geração solar.
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Figura 3 – Capacidade Instalada (dez/2015) e Participação das
Fontes na Geração em 2015

Fonte: Elaboração própria com dados da CCEE.
No sistema elétrico brasileiro, a elevada estocagem hídrica em reservatórios de
armazenagem (mais de 200 TWh) permite não apenas a regularização da
variabilidade das afluências tropicais, como a “captura” da geração proveniente
das outras fontes através da geração hidráulica evitada. Ou seja, o deslocamento
da geração hídrica permite a reserva da água não turbinada nos reservatórios,
contribuindo para elevada complementação energética.
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Neste contexto, a complementação térmica foi concebida como back-up da
geração predominante hidráulica, para atuar esporádica e pontualmente em
momentos hidrológicos adversos. Para tanto, a disponibilidade térmica latente e
preferencialmente evitada, por resultar em consumo custoso de combustíveis
fósseis, foi estruturada para ser flexível, de modo a não restringir a otimização
do despacho intertemporal realizada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).
A decisão de quanta água utilizar ou guardar pressupõe a flexibilidade entre
acionar ou não a disponibilidade térmica. Desta forma, na matriz hidro-térmica,
a abundância hídrica, a sua disponibilidade (liquidez) provida pelos
reservatórios interligados no SIN e a complementação térmica flexível
constituem “flexibilidades intrínsecas”, essenciais ao sistema.
Entretanto, o sistema dinâmico brasileiro encontra-se em plena transformação.
Por um lado, a expansão hídrica remanescente será aproveitada basicamente
por usinas a fio d’água, sem expandir a reserva hídrica disponível. Por outro, a
maior variabilidade e imprevisibilidade da oferta de energia tende a aumentar
significativamente com a maior participação das NER (principalmente eólica) e
das hidrelétricas a fio d’água. Nesta direção, a geração distribuída pode acelerar
ainda mais a penetração das NER com a instalação de painéis fotovoltaicos,
demandando maior flexibilidade do parque residual.
Neste contexto, a importância relativa dos reservatórios hídricos, em relação à
carga, tende a se reduzir gradativamente. Consequentemente, o
deplecionamento anual dos reservatórios tende a ser cada vez mais acentuado,
comprometendo a garantia de suprimento. Para recuperar o armazenamento
hídrico, a complementação térmica tende a ser cada vez mais frequente e
duradoura, mesmo em períodos hidrológicos normais. Observando estas
tendências, o ONS (2014) constata “a necessidade de mudança de paradigma
no planejamento e na programação da operação do SIN”.
Na matriz em transformação, a configuração “hidro-térmica-NER” requer
elevada flexibilidade do parque gerador residual. A “flexibilidade intrínseca”
provida pelos reservatórios já existentes é o recurso mais adequado para prover
os serviços de flexibilidade requeridos pelo novo sistema. Nesta configuração,
grande parte da complementação térmica deve ser deslocada para a base da
geração, recompondo o grau de regularização dos reservatórios.
Entretanto, o planejamento da expansão persiste em privilegiar a contratação de
térmicas flexíveis, preferindo térmicas movidas a gás natural para mitigar os
impactos na matriz renovável (EPE, 2015). Como a produção de gás natural no
Brasil é preponderantemente offshore e associada ao petróleo, portanto
inflexível e com elevados custos de escoamento, a flexibilidade térmica
requerida passou a ser coberta pela importação variável de GNL.
Como discute Losekann (2015), desde 2008 o GNL foi introduzido na matriz
energética brasileira como alternativa mais apropriada à flexibilidade exigida
pelo despacho térmico. A partir de então, três terminais de regaseificação (Rio
de Janeiro, Bahia e Ceará) com capacidade de 41 milhões m³/d foram
construídos e interligados a rede de gasodutos, complementando a oferta em
momentos de pleno despacho. Esta tendência foi reforçada nos dois últimos
leilões de energia A-5 realizados em 2014 e 2015, quando foram contratadas três
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térmicas flexíveis movidas a GNL, a serem construídas conjuntamente com
novos terminais de regaseificação (Rio Grande do Sul, Sergipe e Pernambuco),
que adicionarão 4 GW de capacidade instalada. Em quatro anos, a capacidade
de regaseificação deve dobrar, alcançando 88,5 milhões m³/d (Figura 4).
Figura 4 – Capacidade de Regaseificação Existente e Expansão
Prevista

Fonte: Elaboração própria com estimativas do Instituto Acende Brasil (2016).
Deve-se observar que a flexibilidade exigida atualmente pelo sistema elétrico
direciona a contratação para o gás importado, em detrimento de possível
aproveitamento de recursos domésticos, como o gás proveniente do pré-sal, que
demandam consumo ininterrupto (inflexível) por estarem associados à extração
de petróleo. Não apenas induz à importação de GNL, aumentando a
dependência a recursos externos, como restringe os contratos ao mercado spot,
expondo o sistema a riscos elevados pela alta volatilidade dos preços.
A opção por flexibilidade térmica é tão persistente no sistema brasileiro, que
mesmo estudo recente do Instituto Acende Brasil (2016), sobre políticas para
maior integração entre o mercado de gás natural e a geração de eletricidade, não
relaciona a tendência de longo prazo de maior despacho térmico com a possível
conveniência de contratação de térmicas inflexíveis a gás, desconsiderando a
inflexibilidade como elo integrador das duas indústrias.
Com cenários de despacho térmico cada vez mais recorrente, a custosa
flexibilidade térmica contratada é onerosamente desperdiçada. Por um lado, a
flexibilidade não será tão proveitosa, já que a geração será bem menos variável e
esporádica. Por outro, incorre-se nos elevados custos da flexibilidade, uma vez
que os preços verificados nos contratos de curto prazo tendem a ser superiores
aos registrados nos contratos de longo prazo.
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Sob estas perspectivas, pode-se indicar contradição entre a expansão renovável
intermitente e a flexibilidade térmica no Brasil. Privilegia-se a contratação de
térmicas flexíveis sob uma lógica em plena transformação. Ao invés de
flexibilidade térmica em função da geração hidráulica, o protagonismo das NER
requer flexibilidade do parque gerador residual que confira rápida capacidade
de resposta para garantir o suprimento. Estes serviços de flexibilidade podem
ser adequadamente providos pela disponibilidade hídrica já existente, enquanto
que a manutenção de níveis de reserva elevados pode garantir alta penetração
das NER.
Assim, a flexibilidade térmica torna-se “extrínseca” ao sistema, já que a maior
geração térmica na base garante a preservação do estoque hídrico e o liberta
para desempenhar a sua flexibilidade “intrínseca” – antes direcionado
prioritariamente para a geração de energia e modicidade tarifária, agora
reorientado para a provisão de flexibilidade.
Trata-se, portanto, de um “novo papel para os reservatórios hídricos”, como já
discutido amplamente em inúmeros artigos no Infopetro – D’Araújo (2012),
Losekann (2013), Hallack e Vazquez (2013), Bicalho (2014), Ferraz (2015), entre
outros.[[v]]
Como observa Bicalho (2014), “a solução dos nossos problemas continua nas
águas que estão nos nossos reservatórios. A diferença é que elas podem valer
muito mais do que nós as valorizamos correntemente. E não pelas razões
costumeiras de serem as mais baratas fontes de energia elétrica, mas por
serem estratégicas no contexto da transição energética em marcha no mudo”.
Neste contexto, a geração hidráulica tende a ser menor, já que a água contida
nos reservatórios passa a ser mais valorizada. Porém, ao invés de se estabelecer
mecanismos de remuneração do estoque hídrico preservado, como apontado
por Losekann (2013) e Ferraz (2015), pode-se pensar em remuneração da
flexibilidade da oferta provida ao sistema pelo bloco hidráulico.[[vi]] Do mesmo
modo que a água preservada no reservatório possui maior valor para o sistema,
a rápida capacidade de resposta da geração hidráulica também possui maior
valor diante da variabilidade e imprevisibilidade da geração das NER. Desta
forma, ao invés de compensar a perda de receita das centrais hídricas pela
remuneração do estoque, pode-se remunerar adequadamente o valor da
flexibilidade aportada ao sistema.
A maior vantagem de se remunerar a flexibilidade e não o estoque diretamente,
que se mantém preservado pelo deslocamento da geração hídrica pelas NER e
pela inflexibilidade térmica, é estruturar mecanismos (ou mercados) de
flexibilidade que induzam a remuneração de outros recursos essenciais de
flexibilidade, como a resposta mais sensível da demanda às oscilações do valor
da energia. Ao se valorizar adequadamente o valor instantâneo da oferta,
obtêm-se, paralelamente, sinais apropriados para a demanda.
No horizonte de expansão renovável da matriz elétrica brasileira, a remuneração
adequada da flexibilidade hídrica já existente é a janela de oportunidade para
mitigar os custos de integração decorrentes da maior variabilidade e
imprevisibilidade da oferta de energia.
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Notas:
(*) Doutorando do Instituto de Economia da UFRJ
[[i]] O conceito de “contradição” refere-se menos à ideia de conflito e mais à
noção de inadequação entre soluções ótimas de curto e longo prazo. Neste
sentido, as contradições surgem quando soluções (ótimas) de curto prazo criam
problemas para o longo prazo.
[[ii]] Impor frequente variabilidade ao despacho de usinas de grande porte
voltadas para a base da carga resulta em efeitos econômicos negativos – como
elevação dos custos de operação e manutenção, redução do ciclo de vida,
distanciamento do ponto de operação de máxima eficiência e elevação
significativa dos custos de reinício (MIT, 2011).
[[iii]] Para uma discussão mais aprofundada, conferir Losekann et ali (2014).
[[iv]] Em estudo sobre os impactos das NER em diferentes sistemas elétricos, a
Agência Internacional de Energia (IEA, 2014) classifica o Brasil como o país
com maior flexibilidade dentre os quinze países analisados, agrupados em sete
regiões distintas: Índia, Itália, Ibéria, Nordeste Europeu, Japão e Texas.
[[v]] Hallack e Vazquez (2013) apresentam um contraponto para esta discussão.
Ao considerarem que o protagonismo das NER não confere mudanças
estruturais no sistema brasileiro, já afeito aos problemas da intermitência,
apontam para maior necessidade de coordenação entre os sistemas de
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eletricidade e de gás natural. A solução apresentada não passa pela maior
inflexibilidade térmica, mas pela introdução na otimização intertemporal do
despacho hidro-térmico de informações sobre os preços futuros de gás,
ampliando o trade-off do operador para sensibilidade do custo de oportunidade
entre consumo de água e de gás natural.
[[vi]] Para uma discussão aprofundada sobre remuneração da flexibilidade da
oferta, conferir Glachant e Henriot (2013) e Finon (2015).
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O incerto mundo elétrico
Por Ronaldo Bicalho
O que caracteriza a transição elétrica é a incerteza associada ao processo de
mudança da matriz elétrica em direção às novas energias renováveis. Essa
incerteza é intrínseca a transformações radicais como a vivida pelo setor elétrico
em seu atual momento evolutivo.
Em duas artigos anteriores (Bicalho, 2015 a e b) aforam abordados os aspectos
fundamentais dessa transição. Nesta postagem, o objetivo é discutir as
consequências dessa incerteza.
No Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa escreve que: “viver é muito
perigoso porque ainda não se sabe”. Em outra passagem, o escritor mineiro
afirma: “o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no
meio da travessia”.
Portanto, ao invés de analisar a saída e a chegada, vale a pena se concentrar na
travessia como ensina o velho Rosa. Porque é dela que se trata a discussão em
tela.
A palavra transição dá uma ideia de passagem de um ponto a outro, de mudança
de um estado a outro; de caminho e trajeto. Findo o processo, são conhecidos
perfeitamente o início e o final, assim como o caminho percorrido entre um e
outro. Porém, esse conhecimento no início e durante o processo depende, em
muito, da radicalidade da mudança nele envolvida. Quanto mais profunda a
mudança, maior a incerteza gerada por ela.
A introdução das novas energias renováveis, na proporção colocada pelas
necessidades impostas pela mudança climática, representa uma ruptura radical
na trajetória de evolução do setor elétrico desde o seu nascimento no final do
século XIX. Nesse sentido, a transição elétrica é um processo que pode-se
identificar o ponto de partida, mas o ponto de chegada e a trajetória para
alcançá-lo são efetivamente desconhecidos. Em outras palavras, a transição
elétrica é um processo em aberto; um projeto em evolução.
Isto significa que não estão definidos: 1) a maneira como o setor elétrico
escolherá as suas tecnologias e definirá a sua base técnica; 2) a maneira como
ele organizará a sua cadeia produtiva e as suas empresas; 3) a maneira como ele
determinará os preços dos seus serviços e financiará a sua expansão; 4) a
maneira como serão definidas as intervenções do Estado, tanto no âmbito
regulatório quanto na esfera própria às políticas públicas.
Dessa maneira, o que marca a transição elétrica é a inexistência de padrões
técnico, organizacional, econômico e político-institucional; com todas as
implicações sobre a operação e a expansão do setor que advêm dessa ausência
de padrões.
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Reconhecer a falta de referências sólidas que permitam ancorar de alguma
maneira a transição e, acima de tudo, as expectativas sobre essa transição, é
necessário ao enfrentamento real dos desafios impostos pelas mudanças
radicais em curso.
Dada a radicalidade da mudança, o recurso ao passado é de pouca serventia. A
ideia do pendulo que vai ad infinitum de um polo a outro é uma simplificação
interpretativa simplória da complexidade real imposta pelo inexorável
transcorrer do tempo.
Nesse contexto, o revival noventista com seu apelo à liberalização dos mercados
elétricos, acompanhada em alguns casos de privatizações, soa mais como
oportunismo político/intelectual do que contribuição efetiva para a construção
de uma agenda de enfrentamento dos problemas reais do setor. Enfim, é a velha
nostalgia do fracasso das viúvas dos anos noventa – acadêmicas, regulatórias
e políticas.
Se a experiência noventista, baseada em conceitos desenvolvidos nos anos 1980,
portanto respondendo, na melhor das hipóteses, a um contexto evolutivo de
mais de trinta anos atrás, serve para algo é para reforçar as palavras de
Norberto Bobbio sobre os labirintos; como o que nos encontramos na atual
quadra do setor.
“Acreditamos saber que existe uma saída, mas não sabemos onde está. Não
havendo ninguém do lado de fora que nos possa indicá-la, devemos procurá-la
nós mesmos. O que o labirinto ensina não é onde está a saída, mas quais são os
caminhos que não levam a lugar algum.”
Em função disso, ao se defrontar com os desafios da transição elétrica brasileira,
que tem uma radicalidade própria advinda da exaustão do modelo baseado nos
grandes reservatórios, há que ser ter clareza sobre o tamanho desse desafio e
sobre qual é o papel das referências colocadas na mesa tanto em temos de
experiências externas quanto pretéritas.
Nesse sentido, é bom não subestimar nem a estatura desse desafio, nem
superestimar a valia dessas experiências. Aqui o relevante é valorizar a nossa
própria experiência, a nossa travessia; dando às experiências internacionais em
curso a sua real dimensão. Sem aggiornamentos fora de propósito. Como
aqueles observados nos anos 1990.
Para terminar, cabe lembrar o velho Rosa para definir esse mundo elétrico em
dramática transformação: “É, é o mundo à revelia!” Pode ser desconfortável não
sabermos as respostas, porém reconhecer essa ignorância é fundamental para
definir as estratégias de sobrevivência e as possibilidades de
avanço nesses tempos incertos nos quais estamos metidos.
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