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Os elementos cruciais para a 
reconstrução do setor elétrico brasileiro 

Por Ronaldo Bicalho 

O momento atual do setor elétrico brasileiro é marcado pela irreversível 
exaustão do modelo tradicional no interior do qual ele se desenvolveu. O desafio 
colocado por essa ruptura radical da trajetória elétrica brasileira impõe a 
configuração de um novo setor elétrico assentado em bases distintas daquelas 
que sustentaram materialmente o desenvolvimento da energia elétrica no País. 

Em outras palavras, é necessário reinventar o setor elétrico brasileiro a partir de 
uma nova fundação que seja capaz de sustentar uma nova trajetória evolutiva 
para essa atividade, de forma a alavancar o desenvolvimento econômico e o 
bem-estar da sociedade. 

Para isso, é preciso desenhar um esboço mínimo que reúna os elementos 
essenciais para a estruturação desse novo setor elétrico. 

A primeira grande questão colocada na elaboração desse esboço é qual será, em 
termos de recursos naturais, a base de sustentação desse novo setor. 

Essa é uma escolha fundamental que irá definir a fundação sobre a qual o novo 
setor será construído e delimitar as opções técnicas, econômicas, 
organizacionais e institucionais subsequentes. 

A base de recursos naturais 

O primeiro elemento essencial na construção de um setor elétrico é a definição 
da sua base de recursos naturais. 

Essa base é o ponto de partida do fluxo de energia que irá percorrer todo o 
sistema elétrico, da geração ao consumo, e a sua natureza – estoque ou fluxo – 
desempenha um papel determinante na configuração dessa cadeia como um 
todo, tanto em termos técnicos quanto em termos econômicos e institucionais. 

Quando essa base é constituída de um estoque, como é o caso dos combustíveis 
fósseis, ela apresenta, em termos da sua disponibilidade, uma regularidade 
elevada. 

No entanto, quando essa base é composta por fluxos intermitentes, como é o 
caso das fontes renováveis (tanto as tradicionais como a energia hidráulica, 
quanto às novas como a solar e a eólica), ela apresenta, em termos da sua 
disponibilidade, uma irregularidade significativa. 

Nesse caso, é necessário estabilizar e regularizar essa base de sustentação. 
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Essa regularização pode ser feita por intermédio das próprias fontes renováveis 
– via o recurso à sua estocagem (própria ou convertida em outra fonte) ou à sua 
diversidade/complementaridade espacial/temporal – ou das energias fósseis 
(estoques) – mediante a utilização de térmicas flexíveis para firmar essas 
energias intermitentes. 

Desse modo, a fundação de um sistema elétrico é constituída de uma Base de 
Sustentação Primária que suporta, de fato, o sistema elétrico, e de uma Base de 
Sustentação Secundária que estabiliza essa base primária quando necessário. A 
existência da base secundária será função da natureza da base primária e do 
grau de regularização exigido para firmá-la. 

A transição elétrica no mundo 

A entrada das energias renováveis na matriz elétrica dos países desenvolvidos 
representa uma mudança radical na base de sustentação do setor elétrico desses 
países 

O que caracteriza essa mudança é justamente a demanda crescente por 
regularização imposta pela ampliação da participação dessas energias – eólica e 
solar – na base de sustentação primária desses sistemas elétricos. 

A ideia inicial de utilizar o parque térmico existente para firmar essa base 
esbarrou em alguns problemas significativos. A mudança de papel das térmicas 
tradicionais de elementos de sustentação para elementos de regularização 
apresentou inadequações técnicas e econômicas que deixaram evidentes a 
fragilidade dessa troca de papeis e demandaram soluções que, em linhas gerais, 
tornaram a energia elétrica mais cara e o mercado elétrico mais complexo. 

Essas inadequações das térmicas à firmação das renováveis colocaram a 
premência do avanço da tecnologia de estocagem como condição necessária 
para a viabilização da nova base de sustentação renovável. 

Esse avanço viabilizaria a utilização de uma base de sustentação renovável em 
níveis elevados, restringindo o papel dos combustíveis fósseis – tanto nas 
térmicas tradicionais (base primária) quanto nas térmicas flexíveis (base 
secundária). Nesse contexto, a energia nuclear passa a desempenhar um papel 
estratégico na transição, mediante a redução da necessidade de regularização 
advinda da maior participação dessa fonte não emissora de CO2 na base de 
sustentação primária; reduzindo, dessa forma, a instabilidade da base de 
sustentação como um todo. 

Portanto, dentro de uma política de enfrentamento da mudança climática, na 
qual a descarbonização da matriz de geração elétrica é a estratégia principal, um 
cenário de referência apontaria para uma base de sustentação primária 
composta essencialmente pelas energias renováveis e complementada pela 
energia nuclear. Já a base secundária seria preenchida pela estocagem e pela 
diversidade geográfica. 

Nesse cenário, a participação dos combustíveis fósseis seria decrescente, 
tendendo à irrelevância. 
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A transição elétrica no Brasil 

A base de sustentação histórica do setor elétrico brasileiro foi composta 
essencialmente pela energia hidráulica, regularizada pela ação dos 
reservatórios. 

Dessa forma, a base de sustentação primária brasileira foi a energia hidráulica e 
a secundária foi a água dos reservatórios; com a energia fóssil exercendo um 
papel marginal na regularização dessa base de sustentação. 

A redução da capacidade dos reservatórios de estabilizar a base de sustentação – 
fruto da combinação do aumento das restrições (técnicas, econômicas e 
institucionais) à construção de novos reservatórios com a ampliação da carga -, 
foi acentuada pela entrada das centrais hidrelétricas a fio de água (sem 
reservatórios) e das novas renováveis – eólica e solar –, que pressionaram a 
demanda por mais regularização. 

Esse processo fragilizou estruturalmente a base de sustentação do sistema 
elétrico brasileiro, na medida em que enfraqueceu um dos elementos 
fundamentais dessa base: os reservatórios. 

A consequência natural desse enfraquecimento foi a explicitação da 
inadequação das térmicas brasileiras; concebidas como coadjuvantes foram 
obrigadas a se tornar protagonistas; protagonismo para o qual evidentemente 
não estavam preparadas. 

Aqui, como no caso das térmicas tradicionais nos países desenvolvidos, fica 
claro que é muito difícil usar elementos da base de sustentação em funções 
distintas daquelas para as quais eles foram concebidos originalmente. Isso vale 
tanto para o caso do setor elétrico no mundo quando se desloca térmicas que 
operam na base de sustentação primária para a base de sustentação secundária, 
quanto para o caso brasileiro em que térmicas são deslocadas da base de 
sustentação secundária para atuarem na base de sustentação primária. 

No entanto, se colocarmos a questão da transição da base de sustentação 
brasileira em termos da transição de base de sustentação mundial é possível 
encontrar um elemento que pode dar a nossa base um impulso imensamente 
promissor: os reservatórios. Ou seja, nós temos na nossa base de sustentação 
secundária algo que a maioria esmagadora dos sistemas elétricos no mundo não 
tem: capacidade significativa de estocagem. 

Isto significa que podemos imaginar um cenário de referência para uma forte 
política de descarbonização do sistema elétrico brasileiro no qual a nossa base 
de sustentação seja composta essencialmente por energias renováveis (base 
primária) e reservatórios (base secundária). Energias renováveis aqui são, 
fundamentalmente, energias solar e eólica. 

Cabe notar que, nesse cenário, a energia hidráulica muda completamente de 
papel na base de sustentação, saindo da base primária (insumo de geração) para 
a base secundária (estoque). 
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Nesse cenário, a energia nuclear e os combustíveis fósseis (térmicas na base) 
poderiam ocupar um espaço na base primária, desanuviando as pressões sobre a 
atividade de regularização dos reservatórios. Sendo que no caso dos 
combustíveis fósseis, esse papel seria transitório. Ou seja, eles não 
permaneceriam estruturalmente na base de sustentação do setor elétrico 
brasileiro, na medida em que as energias eólica e solar ocupassem de forma 
massiva essa base. 

Dessa maneira, a nossa base de sustentação poderia convergir para a base de 
sustentação do setor elétrico no mundo; com a presença dos reservatórios na 
base secundária do nosso sistema sendo a nossa grande especificidade (tanto 
em termos das escalas quanto da necessidade de coordenação maiores advindas 
dessa presença). 

As propostas em debate e a construção de um novo setor elétrico 

A discussão sobre a construção de uma nova base de sustentação para um novo 
setor elétrico no Brasil permite algumas considerações sobre as propostas 
colocadas na mesa para a saída da nossa crise elétrica: 

1 – O problema do setor elétrico brasileiro é estrutural e envolve a mudança da 
sua base de sustentação. Isto significa que estamos diante de um problema que 
envolve questões de política energética básica; ou seja, questões que envolvem o 
ponto inicial de qualquer agenda energética: a dotação de recursos naturais. 

O estrutural aqui se apresenta com o seu sentido pleno, daquilo que se relaciona 
com a base, com a estrutura de um conceito ou situação, e não com aspectos 
secundários ou circunstanciais. 

Não estamos tratando de eficiência alocativa/produtiva, de gestão empresarial, 
de marco regulatório, de gestão de risco, etc.. Estamos falando de questões que 
precedem a esse tipo de debate no qual, no mínimo, as bases materiais do setor 
já estão dadas. É óbvio que não é esse o caso. 

Portanto, a discussão, por exemplo, sobre qual a melhor estrutura de mercado 
(maior ou menor competição, p. ex.) em um contexto de base produtiva 
indefinida ocorre no vazio e não tem nenhum sentido. 

O mesmo acontece no debate sobre o risco hidrológico em um cenário no qual o 
papel da energia hidráulica no futuro setor está em aberto. 

Diante das questões relacionadas à segurança energética que uma mudança de 
base de sustentação de um sistema elétrico coloca no centro da mesa, até 
mesmo a discussão sobre a natureza da energia elétrica – serviço público ou 
mercadoria – não encontra um chão firme para se apoiar. 

Em suma, estamos diante de um problema grave que envolve a fundação do 
prédio. Diante disso, ficar discutindo qual melhor maneira de utilizar o salão de 
festa ou qual a melhor seguradora para os carros da garagem é subestimar a 
gravidade da situação e encomendar o desastre. 
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2 – Outra consideração importante da discussão sobre a transição da base de 
sustentação do sistema é a constatação do papel estratégico dos reservatórios. É 
evidente que o controle dos estoques será fundamental na precificação da 
energia elétrica em um mundo de energias renováveis. Este controle adquire 
uma dimensão significativa e crucial no caso brasileiro; devido a grande escala e 
a forte interconexão presentes no conjunto de reservatórios brasileiros. 

Por isso, se o Estado brasileiro não quiser perder completamente o controle 
sobre a oferta de um insumo que a sociedade considera essencial para o seu 
bem-estar, deixando esses estoques livres para a especulação do mercado, ele 
terá que manter um acesso direto a esses reservatórios. Pois quem detiver o 
controle desses estoques irá não apenas auferir uma renda hidráulica generosa, 
mas deter o controle da própria evolução do setor. 

Essa consideração explicita de forma clara a completa ausência de visão 
estratégica presente na proposta de privatização da Eletrobrás que detém, 
simplesmente, 50% da capacidade de estocagem e 44% da capacidade de 
geração hidrelétrica brasileira. Essa “genialidade” estratégica seria o maior tiro 
no pé do centenário setor elétrico brasileiro, envergonhando gerações de 
engenheiros brasileiros que construíram de forma brilhante esse patrimônio do 
nosso País. 

Só a completa falta de referência justifica a deferência com que são tratados 
aqueles que durante o naufrágio do Titanic se empenham na venda de 
camarotes para incautos na expectativa de ganhar uns trocados. 

E isto não é um recurso retórico, mas o amargo reconhecimento do mar de 
mediocridade que o setor se afundou, quando ao invés de enfrentar o grave 
problema da fissura grave na fundação do prédio, os responsáveis pela 
segurança desse prédio se propõem a vender a cobertura. 

Embora estejamos no início de uma longa caminhada no sentido da 
reestruturação real do setor elétrico brasileiro, a simples análise dos elementos 
básicos que devem estar presentes nesse processo indica a impropriedade das 
propostas colocadas no debate atual como solução da crise do setor elétrico no 
País. 

Há uma inadequação brutal entre o tamanho do problema e a estatura das 
soluções propostas. 

E, de fato, não é preciso uma análise muito sofisticada para se chegar a essa 
conclusão. Basta o mínimo de bom senso para ver que o problema é muito mais 
grave e difícil do que os agentes e as autoridades do setor afirmam. 

O que se tem hoje é a tentativa desesperada de passar o mico adiante e de 
defender o valor dos próprios ativos diante do tsunami que atingirá o setor 
elétrico brasileiro. Diante disso, as propostas de liberalização de mercado e 
privatização da Eletrobras seriam cômicas se não fossem trágicas. 

Tirante uns poucos vigaristas de ocasião, que sempre se locupletam em 
situações como essas, a grande maioria dos agentes do setor vai enfrentar 
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problemas bastante difíceis nos próximos anos. Quanto mais cedo se reconhecer 
a gravidade do momento, melhores as chances de enfrenta-lo de forma 
adequada. 

O setor elétrico é um setor no qual a complexidade torna a superação das visões 
individuais e específicas em nome de uma visão geral e coletiva muito difícil. No 
entanto, isso é fundamental para o desenvolvimento sustentável do setor. 
Somente quando consegue superar a cacofonia natural dessa verdadeira torre de 
babel e construir um discurso convergente, o setor elétrico consegue resolver os 
seus problemas e se desenvolver. Fora isso, só resta a escuridão. Literalmente… 
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A crise do setor elétrico brasileiro: a 
marcha da insensatez 

Por Roberto Pereira D’Araújo 

A crise atual do setor elétrico foi diligentemente construída ao longo do tempo. 
Entender essa sucessão de decisões equivocadas que nos trouxe até aqui é 
fundamental para reconhecer a natureza estrutural dessa crise, os enormes 
desafios que ela coloca e a absoluta inadequação das propostas governamentais 
colocadas na mesa para resolvê-la. 

Roberto Pereira D’Araújo, do Instituto Ilumina,  preparou uma série de 
artigos que conta essa verdadeira saga de falsas promessas, tolices arrogantes e 
mimetismos provincianos. 

Capítulo I 

1. Uma verdadeira novela. 

É longo, mas quem quiser realmente entender o que aconteceu com a energia 
elétrica brasileira, que já atingiu a 5a mais cara tarifa mundial, tem que ter 
paciência. A culpa não é do ILUMINA. A responsabilidade está espalhada por 
vários governos que não quiseram enfrentar os poderes que se formaram sob os 
erros e as omissões. 

Como informado nas notícias abaixo, além dos outros problemas que ainda não 
foram resolvidos como o risco hidrológico, tarifa alta, bandeiras tarifárias e 
proliferação de encargos, a comercialização de energia, mais uma vez, leva um 
susto. No bizarro mercado livre brasileiro, ele dissemina crise para todos os 
consumidores, mas só aparece nas mídias quando ele causa confusão para si 
mesmo. 

https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN1Q01YA-OBRTP 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1PQ5ST-OBRBS 

https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1Q92WG-OBRBS 

2. Raquitismo da regulação: 

Sempre é possível examinar um evento que, se ocorrer, causa prejuízos a muitas 
pessoas com análises específicas focadas em um episódio. Infelizmente esse 
parece ser o método das nossas agências reguladoras em diversas atividades. As 
análises superficiais e fiscalizações falhas fazem que a regulamentação chegue 
atrasada ao que se quer evitar. 

O raquitismo do nosso estado regulador pode ser medido pelas 
recentes “tragédias” que atingem vários setores. Tudo indica que as 

https://infopetro.wordpress.com/os-autores/
http://www.ilumina.org.br/
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN1Q01YA-OBRTP
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1PQ5ST-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN1Q92WG-OBRBS
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empresas já incorporaram essas falhas de regulação nas suas 
estratégias. 

O ILUMINA, por não estar envolvido com o dia a dia do ambiente do mercado 
de energia, é incapaz de analisar detalhes muito específicos. Contudo, o que 
podemos fazer é mostrar as deformidades estruturais desse mercado. Defeitos 
que estão na origem já provocaram uma série de conflitos. A prevalecer a 
fragmentação de responsabilidades e o alto grau de mimetismo de outra 
realidade física, uma nova onda de problemas virá por aí. 

Metaforicamente, a “barragem” do mercado, que já desmoronou 
outras vezes, dá outros sinais de instabilidade e, mesmo assim, a 
essência do problema permanece intocada. 

3. Origens do mercado de energia no Brasil 

Todos sabem que um mercado perfeito é raro, mas existe. A dinâmica básica é 
que, toda vez que há oferta insuficiente de um produto, o preço sobe. Na teoria, 
a demanda reage à elevação se reduzindo e o preço se estabiliza num novo 
patamar mais baixo de equilíbrio. O inverso ocorre quando há sobras de oferta. 
O preço cai, a demanda se aproveita, o preço sobe e se equilibra num novo nível. 
Como se sabe, não é raro ocorrer situações onde diferenças de poder econômico 
aniquilam essa teoria. Apesar disso, muitos acreditam piamente nesse sistema. 

Infelizmente, a energia elétrica não é como a batata ou a cebola, que podem ser 
substituídos. É um insumo básico em qualquer economia e, se ela fosse 
obedecer a este idealismo teórico, transformaria a vida dos consumidores num 
verdadeiro inferno. Imagine ter uma instabilidade de preços na base das 
atividades econômicas. Ou não ter energia para comprar mesmo que o preço 
seja absurdo. 

Aqui, nesse país tropical, justamente as mais importantes máquinas de produzir 
energia, as hidroelétricas, de um ano para o outro, podem receber afluências 
que dobram a energia associada. Ou seja, os mesmos equipamentos podem 
produzir o dobro de kWh do ano anterior. Evidentemente, podem também se 
reduzir pela metade! Imagine um produto cuja oferta varia desse modo sob a 
teoria do mercado perfeito. O gráfico abaixo deixa essa característica tropical 
totalmente inequívoca. 
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Série Histórica das Energias Naturais (afluências) dos 4 sistemas (sul, sudeste, 
nordeste e norte). 

Outra característica brasileira que atrapalha a mítica teoria mercantil é que, 
historicamente, a cada ano, a demanda de energia elétrica se eleva a ponto de 
exigir algo como duas usinas novas como a de Itumbiara com 2082 
MW. Que mecanismo teórico de mercado é capaz de se antecipar para que não 
haja um grande desequilíbrio da oferta? 

Evidentemente, deixar ao mercado a contratação dessa oferta adicional é uma 
política que assume grandes riscos, pois, na teoria, ao sentir a escassez, o preço 
sobe, mas esse sinal já seria tardio para o reequilíbrio. 
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Usina de ITUMBIARA. 

A sequência de problemas já registrados na implantação do mercado de 
eletricidade no Brasil na década de 90 chega a ser uma tragicomédia. O 
mimetismo, a fragmentação de atribuições e o ineditismo de tentar aplicar no 
Brasil uma receita que não estava totalmente testada nem na Inglaterra, 
representou assumir uma aventura arriscada. 

Como relatado pelo Dr. Luiz Eduardo Barata no livro 20 Anos do Mercado 
Brasileiro de Energia Elétrica da CCEE, o início da implantação do mercado 
atacadista na década de 90 esteve repleto de improvisos. Abaixo, alguns trechos 
referentes ao período do racionamento: 

“O MAE (Mercado Atacadista de Energia) era apenas um ambiente virtual, 
gerenciado pela chamada Administradora de Serviços do Mercado Atacadista 
de Energia. A Asmae era a empresa privada constituída pelas empresas que 
atuavam na comercialização.” 

“O sistema computacional a ser utilizado no processo de contabilização sequer 
estava concluído” 

“Para efetivar a liquidação foram estabelecidas negociações com o Itaú e o 
BNDES. O Itaú foi o banco contratado para fazer a primeira grande 
liquidação do Mercado Atacadista, enquanto o BNDES foi o ente financiador, 
emprestando para os devedores.” 

“Vale recordar o momento da liquidação em meio ao recesso de fim de ano, no 
dia 30 de dezembro, que mais uma vez se caracterizou pela alta emoção. 
Marcado para ocorrer às dez horas, identificamos no final da manhã que a 
operação não havia sido realizada. Entramos, então, em contato com o 
BNDES, que informou que os valores devidos já haviam sido enviados pelo 
banco operador, o Banco do Brasil. O problema identificado foi que, em vez de 
enviar o dinheiro da liquidação para o Itaú em contas correntes 
especificamente constituídas para essa operação, o Banco do Brasil enviou os 
valores para as contas dos credores com os quais essas empresas 
tradicionalmente trabalhavam com o BNDES.” 
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Como ficará claro posteriormente, esses fatos já são uma deformidade, pois, ao 
contrário do senso comum, o mercado livre brasileiro não se utiliza de fontes 
energéticas e nem de fios diferentes do resto. Tudo o que acontece no mercado 
atacadista “ataca” os outros consumidores. Subsídios dados ao mercado livre 
são pagos pelos que não estão nesse nicho. 

Também é possível ver que, já no seu nascimento, o “mercado” já precisava do 
BNDES, ou seja, dinheiro público. Se esse fosse o único evento nada mercantil, 
tudo estaria resolvido, mas, como veremos, o nosso mercado livre está na 
origem dos problemas. 

No próximo capítulo, vamos ver que modelo se usou para garantir um 
“equilíbrio” entre oferta e demanda e perceber que ele contém a sua própria 
destruição. 

Aguardem. 

Capítulo II 

Imaginem se a oferta crescente de energia elétrica fosse deixada ao sabor do 
mercado de energia com tanta volatilidade. Dada a singularidade do sistema 
elétrico brasileiro, qual é o critério de equilíbrio vigente hoje? 

Sempre lembrando que é preciso analisar o sistema no futuro, justamente para 
não ser influenciado por essas variações bruscas, uma configuração posterior do 
sistema é analisada sob grande número de possibilidades de afluências. 

O histórico de afluências, que só tem 80 anos, possibilitou o desenvolvimento de 
um modelo sintético de 2.000 anos, uma amostra mais extensa para uma 
grandeza física tão variável. Como ficará claro posteriormente, a série sintética 
longa resolveu problemas de significância estatística, uma vez que, com a 
variabilidade da hidrologia tropical, qualquer parâmetro estimado, para poder 
representar o universo de dados, exigiria amostras maiores do que o histórico. 

Durante as pesquisas eleitorais os brasileiros se acostumaram a ouvir o “3% 
para mais ou para menos”. Com apenas 80 janeiros, como ter certeza sobre a 
sua média, por exemplo? O modelo sintético resolveu inconsistências na base de 
dados, portanto, não se trata de uma extensão da série sem acréscimo de 
informações. Mas, como será percebido adiante, sem esse alargamento, as 
estimativas teriam ainda mais incertezas do que já têm. 

Com essa base extensa de dados, o sistema de hidroelétricas, térmicas, e outras 
fontes tem a sua operação simulada com todos os custos associados. Como 
decidir se o sistema estaria em equilíbrio de oferta e demanda? 

O critério vigente é buscar uma expansão da oferta que equilibre os custos de 
operação e de expansão. Se, com base nessa amostra expandida, operar o 
sistema fica em média, mais caro do que construir uma nova usina, é preciso 
ampliar a oferta. O ponto ideal é atingido quando o custo marginal de operação 
médio iguala o de expansão. 
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Só que, num país tropical, com 70% de oferta hidroelétrica, esse variável custo 
de operação não se comporta com a distribuição da figura abaixo, onde existe 
iguais possibilidades de custos acima e abaixo da média. 

 

Distribuição normal. 

A curva de distribuição de valores de custos de operação, sob a hipótese de 
equilíbrio, é a que está abaixo. 
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Distribuição do Custo Marginal de Operação médio anual (R$/MWh) em 
situação de equilíbrio em um plano de expansão. 

A barra amarela, por incrível que pareça, é a média que se iguala ao custo de 
expansão, no caso, R$ 120/MWh. Cerca de 70% das ocorrências são inferiores à 
média, cerca de 30% acima. 

O eixo horizontal atinge valores muito maiores do que os R$ 600/MWh. 
Justamente, por analisar uma amostra de vários anos, há ocorrência até de 
déficits de energia, que assumem valores bem acima da térmica mais cara. 
Como o evento do déficit é tudo o que se pretende evitar, a operação associa um 
alto custo a esse evento. Para compensar essa ocorrência na amostra, vários 
cenários favoráveis, de baixos custos, são necessários para que a média atinja os 
R$ 120/MWh. 

Reforçamos que a energia primária (afluências) é tão variável que podem 
ocorrer valores altos com excesso de oferta e baixos com insuficiência de oferta, 
mas sob condição de equilíbrio, a probabilidade de valores baixos é grande. 

Portanto, essa característica é uma marca registrada do sistema brasileiro. É 
uma consequência da nossa geografia. É preciso reforçar esse entendimento: 

Sob condições de equilíbrio entre oferta e demanda, o custo marginal de 
operação tem um forte viés de valores baixos. Se esse custo tiver 
influência sobre o preço de mercado, estará configurado um incentivo a 
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contratações de curto prazo e, consequentemente, pouco interesse em garantir 
a expansão da oferta. 

No próximo capítulo veremos se essa característica prevaleceu no mundo real. 
Aguardem. 

Capítulo III 

Na década de 90, para tentar imitar um sistema de base térmica, onde a energia 
vem principalmente de combustível, apesar de toda a incerteza sobre as 
afluências tropicais em um sistema de base hidroelétrica, resolveu-se adotar um 
valor fixo de energia para cada usina do sistema que se transformou num 
“certificado”. Essa foi a maneira adotada para implantar um sistema 
competitivo por quantidade de energia, como acontece nos sistemas térmicos 

Como “mimetizar” se as gerações são tão variáveis? A moda era tão dominante 
que, mesmo com as diferenças, havia uma excitação em implantar alguma coisa 
que funcionasse. Não havia outro jeito senão associar um valor fixo de energia 
para cada usina. 

Assim, inventou-se a Garantia Física (GF), que já teve outros nomes, como 
Energia Assegurada e Energia Garantida. Todas as usinas têm um valor de 
energia que representa a “importância média” da usina para o sistema 
interligado denominado “Garantia Física” (GF). Percebam que esse valor não 
depende da geração própria da usina. Ela é uma “cota parte” da garantia do 
sistema. 

Como se pode imaginar, em função da incerteza das afluências, a geração de 
todas as usinas é muito variável. Os regimes hidrológicos das regiões brasileiras 
não são exatamente iguais e, portanto, quando não chove em uma região pode 
chover em outras. 

Assim, ocorrem grandes transferências de energia entre regiões e as hidráulicas 
contabilizam o uso dessa hidrologia global num grande condomínio 
denominado MRE (Mecanismo de Realocação de Energia). Quando uma usina 
gera acima de sua GF, ela cede esse excesso para outra que gera abaixo. Como 
será mostrado, às vezes, a geração de todas das hidráulicas excede a GF total e 
às vezes fica abaixo. Como veremos, o problema ocorre justamente nesses 
extremos. 

Importante notar que usinas térmicas têm um certificado que corresponde a 
uma espécie de efeito “seguro” que elas proporcionam ao sistema. Sob a 
hipótese de um sistema equilibrado, esse certificado é bem superior à sua 
geração, pois, na maioria do tempo, as hidráulicas geram no seu lugar. 

O gráfico abaixo demonstra isso sem sombra de dúvida. A curva superior é a GF 
das térmicas. A área vermelha é a geração das mesmas usinas térmicas. 
Portanto, a área cinza é o “certificado” térmico que corresponde a uma energia 
que foi gerada pelas hidráulicas. Reparem que, de 2004 até 2018, a geração 
térmica só se igualou à GF em poucos meses. Portanto, mesmo depois de 2013, 
ainda há certificados térmicos liquidados por geração hidráulica. 
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Garantia Física e geração das usinas térmicas. 

Portanto, uma coisa é o certificado, outra é a geração de energia de 
cada usina. Assim, criou-se uma espécie de “cartório” que 
contabiliza “certificados” e a energia gerada propriamente dita, a 
CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). 

O que ocorre no cartório de contabilidade (CCEE)? É feito um encontro de 
contas de certificados e gerações de energia. Ao contrário do que ocorre num 
mercado autêntico, o preço não é baseado exclusivamente entre ofertantes e 
demandantes. 

O PLD (Preço de Liquidação de Diferenças) é uma “referência”, 
mas, como pode ser verificado nos dados históricos, o PLD é o 
próprio CMO, que muitos argumentam também ser um preço, já 
que térmicas são ligadas quando o CMO atinge o seu custo. 

O grande problema não está nos valores altos do CMO, que, pelo menos, têm 
uma correspondência com os custos de térmicas ligados ao combustível 
utilizado. O enigma está nos valores baixos e no limite inferior (*), pois esses 
não têm uma correspondência explícita com combustível. Até hoje, esses valores 
assumiram preços irrisórios em qualquer comparação internacional. 

(*) que hoje foi definido como R$ 42/MWh, pouco mais de US$ 10, mas já valeu 
apenas R$4/MWh, pouco mais de US$ 1! 



Energia elétrica 
 

Boletim Infopetro Março/Abril 2019 Página 19 
 

Qual seria o CMO de hidráulicas quando elas estão sob hidrologia favorável? O 
custo de operação e manutenção apenas? E o papel que elas têm no estoque de 
energia? E as relações dos reservatórios com as regiões? Como definir um custo 
único para tantas situações distintas entre usinas hidroelétricas? Quem deveria 
ter o direito de adquirir essa energia? Que outros exemplos existem no mundo 
onde uma energia custe tão pouco por tanto tempo? 

Portanto, assumindo todas essas singularidades, se o sistema está 
em equilíbrio, na maioria do tempo, o PLD se situa abaixo da 
média. Em outros termos, o PLD tem uma tendência de preços 
baixos, o que é uma anomalia em qualquer sistema que se 
denomine um “mercado”. 

Nesse cartório ocorrem coisas muito estranhas. Por exemplo: 

1 - Usinas térmicas podem ficar desligadas por longo tempo e vender energia, 
pois, na realidade, vendem o “certificado”. Em períodos de sobra ou de 
hidrologia muito acima da média, as térmicas ficam desligadas, mas têm o 
direito de “liquidar” a sua geração zero com seu certificado pagando PLD, com 
viés de baixa. 

2 – Usinas hidráulicas, se gerarem abaixo da sua GF, têm que comprar energia 
térmica, mas quando geram acima, “vendem” por um valor muito abaixo dessa 
situação simétrica. 

3 – Oscilações de 7.000 % já ocorreram nesse sistema, o que demonstra a 
bizarrice do mecanismo. 

Portanto, observada a situação de equilíbrio, o mercado de certificados 
precificados a PLD induz um comportamento especulativo de curto prazo. Há 
um natural incentivo a não realizar contratos de mais longo prazo que levem a 
uma garantia de expansão da oferta, ainda mais nas proporções que o Brasil 
necessita. O agente que adotasse totalmente essa estratégia, perderia a 
oportunidade estrutural de comprar energia barata. 

Evidentemente, essa formatação abriga a semente do desequilíbrio 
entre oferta e demanda, pois, historicamente, a demanda cresce 
2.200 MW médios/ano ou duas usinas de Itumbiara. Em outras 
palavras, esse sistema tem uma característica de autodestruição e, 
como vamos mostrar, a bizarra construção enviesada sequenciou 
os eventos seguintes. 

Aguardem. 

Capítulo IV 

Entendido que o PLD (referência no mercado) praticamente repete o CMO 
(custo marginal de operação) definido pelo operador e que tem um viés de 
preços baixos, vejam que o mundo real não desmentiu a característica técnica. 
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O gráfico abaixo mostra os valores assumidos pelo PLD desde 2001 na curva 
vermelha. Para se ter uma referência, a curva azul é o valor médio do MWh para 
o setor residencial (só a energia). 

 

 

 

Evolução do PLD (R$/MWh) e o preço do MWh para o setor 
residencial. 

Como se pode constatar, depois do racionamento, de 2003 até o final de 2012, o 
PLD esteve muito abaixo do preço para o residencial. A exceção foi o pico do 
final de 2008 causado pela ameaça de corte do gás da Bolívia. Nesta elevação de 
preços também foram registrados problemas entre comercializadoras e 
consumidores, uma vez que o padrão de liquidação era o de curto prazo sem 
previsão de mudanças bruscas. 

Na realidade os certificados comercializados não eram de uma usina específica, 
mas de um conjunto diversificado de “sobras” de certificado, a maioria de 
térmicas, que podiam liquidar pelo PLD baixo, podendo repassar esse direito 
por PLD + x%, ainda um valor muito abaixo do preço do residencial. 
Evidentemente, em 2008, a súbita elevação de PLD pegou comercializadoras de 
surpresa, pois estavam liquidando certificados na base mensal. 
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A origem desse viés de preço baixo também pode ser visualizada no gráfico 
seguinte, onde se pode ver a participação percentual das hidráulicas na 
capacidade instalada (curva preta) e na geração de energia (curva vermelha). 

 

Participação das hidráulicas na capacidade instalada e na geração de 
energia. 

Como se pode perceber, de 2006 até o final de 2012, as hidráulicas sempre 
geraram muito acima da sua participação na capacidade instalada, em média 
90% das necessidades de consumo de todo o sistema. Isso significa que, durante 
todo esse tempo, elas geraram no lugar de usinas térmicas, uma decisão 
coerente em termos de custo. Mas, sob o modelo vigente, o resultado foi um 
PLD muito reduzido que foi “capturado” apenas no mercado livre. É de se notar 
que, mesmo em 2012, representando 75% da capacidade, as hidráulicas geraram 
quase 95% das necessidades energéticas (!). 

Mesmo um leigo, analisando as figuras anteriores, indagaria se a política de 
operação adotada não teria sido um “abuso” da capacidade de gerar energia das 
hidráulicas. Como vamos mostrar isso é verdade, mas baseado numa intrincada 
mudança estrutural que, ironicamente, leva a essa situação, induzindo inclusive 
esse diagnóstico. 

A figura abaixo, que mostra a geração e a garantia física associada às 
hidráulicas, reforça essa percepção e mostra o outro lado da moeda dos preços 
altos depois de 2013. 
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Geração (azul) e garantia física (vermelho) de todas as hidráulicas 
do sistema em MW médios. 

Como se pode constatar, tudo se passou como se as hidráulicas 
tivessem “levado um calote” do modelo, pois geraram acima da sua 
garantia, “venderam” esse “extra” de energia por quase nada, e, 
agora, com enormes déficits, precisam comprar energia cara das 
térmicas. 

Esse déficit de geração tem um nome em inglês Generating Scaling Factor (GSF) 
estando associado a um “risco hidrológico”. Atualmente é um dos conflitos 
totalmente previsíveis que irá despencar na conta de luz dos consumidores. 

Por mais inacreditável que pareça, o modelo não tem nenhum 
mecanismo de compensação de saldos e déficits. 

Apenas para dar uma ideia aproximada desses saldos que acabaram por causar 
esses déficits bilionários, de 2004 até 2013, as hidráulicas geraram 260 GW 
médios acima da sua garantia (aproximadamente 180 TWh, 1/3 de todo o 
consumo de um ano). O déficit observado depois de 2013 alcança 370 GW 
médios e é crescente. Esses 260 GW médios, se formassem um fundo ao custo 
de apenas R$ 70/MWh, acumulariam R$ 12 bilhões, certamente um alívio para 
os R$ 4 bilhões mensais de déficit desde 2014. 

Sem essa óbvia compensação, adivinhem onde vai parar esse 
prejuízo? 

Capítulo V 
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À primeira vista, independente do destino da energia barata, quem olha o 
gráfico de preços do mercado livre da figura abaixo, poderia dizer que houve 
uma sobra de energia que durou 10 anos. 

 

Nada mais equivocado. Na realidade, essa sobra existiu por apenas 3 anos como 
consequência do racionamento de 2001, quando a demanda se retraiu cerca de 
15%. Entretanto, como deixa evidente a figura abaixo, o consumo tangenciou a 
garantia de todas as usinas por um longo período. 
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Geração e Garantia Física total. 

Como se pode perceber, de 2009 até 2014, a geração de todas as usinas chegou 
ao limite da garantia física do sistema. 

Como há evidências de que esse limite da GF está superestimado, 
passamos por um período de 5 anos de déficit estrutural de oferta e, 
consequentemente, de aumento de risco. Por que nada aconteceu? 
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Energias naturais (afluências traduzidas em energia) do histórico. 

Simplesmente porque a série de hidrologia da sequência de anos 2007 até 2011 
foram extremamente favoráveis, pois nenhum desses anos apresentou 
afluências abaixo da média. Os anos 2009 e 2011 apresentaram energias 
naturais 25% acima da média. Esse detalhe é de extrema importância. 

No Brasil, pelo critério vigente, mesmo quando a oferta de energia 
é insuficiente, a hidrologia tropical exuberante é capaz de distorcer 
os preços no sentido inverso. Portanto, o sistema de preços 
indexados ao PLD, além de sinalizarem o inverso do equilíbrio 
insuficiente, permite que apenas o mercado livre se aproveite dessa 
anomalia. 

Talvez por isso se possa entender porque parte dos agentes do mercado não 
querem eliminar o PLD (que emula o Custo Marginal de Operação) como 
“referência” na formação de preços. 

Aos poucos é possível perceber os erros sequenciados. 

Tem mais! 

Capítulo VI 

Investir em novas fontes? Para que? 
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Como era previsível, apesar do mercado livre já representar mais de 30% do 
consumo total, nenhuma expansão da oferta foi contratada a partir de 
contratos com agentes desse mercado. É importante não confundir as 
contratações de energias incentivadas com o compromisso de expansão. Afinal, 
o mercado recebe incentivos pagos pelos outros consumidores para essa 
contratação. 

Na realidade, toda a expansão da oferta sempre esteve ligada ao mercado 
“cativo” das distribuidoras. Os leilões previam um percentual de 25 a 30% da GF 
dos projetos para serem oferecidos ao mercado livre, porém, com o viés de 
preços baixos no curto prazo, essa estratégia nunca funcionou adequadamente. 

Por exemplo, a usina de Belo Monte, ao não atrair contratos no mercado livre 
dessa parcela da energia no longo prazo, deixou uma herança para a Eletrobrás, 
que, obrigada pelo governo, assumiria a compra do excedente. Acordo assinado 
em abril de 2011 “obrigou” a estatal (minoritária) a “comprar” a energia não 
vendida no leilão por R$ 180/MWh a preços de 2016. Felizmente, essa 
obrigação foi derrubada por uma liminar, mas é um exemplo do efeito sistêmico 
desse bizarro mercado livre brasileiro. 

As Sociedades de Propósito Específico (SPE’) da Eletrobrás com o setor privado, 
onde a estatal é minoritária, também foi um expediente incentivador de 
investimentos, já que, deixado ao sabor do mercado atacadista, pouca expansão 
seria garantida. 

Assim, como exemplo, as usinas Jirau, Santo Antônio, Dardanelos, Sinop, Peixe 
Angical, Baguari, Retiro Baixo, Serra do Facão, Teles Pires e a própria Belo 
Monte foram construídas sob esse regime. Linhas de transmissão como Colinas 
– Serra da Mesa, Teresina – Fortaleza, P. Velho – Araraquara, Itutinga – J. Fora 
e muitas outras constam das SPE’s. Eólicas como Chapada Piauí, Vamcruz, 
Serra das Vacas, Santo Sé e Pindaí são algumas delas. Em números 
aproximados essa responsabilidade representou investimentos de R$ 3 
bilhões/ano. 

Como é que estamos com sobra de garantia??? 

Basta voltar a examinar a figura Geração e Garantia Física Total no capítulo 
anterior para perceber que, a partir de 2015, a oferta de garantia física cresce 
enquanto a geração de todas as usinas parece estagnada. Isso causa uma “sobra” 
de garantia. Ou seja, depois de um aperto de garantia, agora, uma sobra 
significativa? 

Para entender essa estranha situação, basta examinar o que ocorreu com a 
capacidade térmica desde 2006 na figura abaixo. 
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 Evolução da capacidade térmica de 2006 até 2018 

Pode-se perceber que a capacidade de geração térmica mais do que 
triplica em 10 anos. Portanto, parte desse aumento de garantia física, está 
associada a essas usinas que, evidentemente, são bem mais caras do que as 
hidráulicas. Ou seja, temos uma sobra de oferta de energia caríssima. 

Essa explosão “térmica” foi resultado principalmente do leilão de 2008, também 
baseado num modelo matemático que define um “Índice Custo Benefício” para 
decidir quem vence o certame. Mais um “mimetismo” onde o vencedor não é o 
que tem o menor custo, mas sim o que tem o maior “benefício” ao sistema. Com 
a ausência de projetos hidroelétricos e com as eólicas ainda engatinhando, 
tivemos a grande contratação de térmicas a óleo e diesel, certamente a oferta 
cara que se evita usar. 

Ao mesmo tempo, percebe-se que a evolução da reserva do sistema integrado 
não consegue mais recuperar índices que alcançavam o equivalente a quase 5 
meses de consumo. Isso pode ser visto na figura abaixo. 
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Evolução da reserva integrada em comparação ao número de meses de 
consumo. 

Percebe-se que desde 2015, apesar de uma evolução do consumo quase 
estagnada, a reserva oscilou entre 1 e 2,5 meses de consumo. Evidentemente, 
com a variabilidade da nossa hidrologia, essa baixa “poupança energética” é um 
risco, pois afluências desfavoráveis podem levar a surpresas. Talvez não ocorra 
um racionamento como tivemos em 2001, pois hoje temos outras fontes de 
energia, mas a bandeira tarifária irá tremular muitas vezes. 

Entretanto, racionamento não se faz apenas por corte de 
fornecimento. Nos níveis tarifários hoje vigentes, aumentos 
adicionais levam famílias da classe baixa a ter que “racionar” 
ainda mais seus kWh. O que são as bandeiras tarifárias senão um 
“sinal de preço” para reduzir o consumo? 

Como se chegou a essa situação? 

1. Menor índice de afluências (S. Pedro acusado). 
2. Alternativas caras de geração na expansão. 
3. Tentativa de reduzir o déficit hidrológico para evitar GSFs 

bilionários. 

O motivo 1 é fácil de apontar o dedo, pois, se as chuvas são fracas, como 
gerar energia? 
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O motivo 2 pode ser entendido com uma metáfora: Quem só tem cheque 
especial que cobra juros mais caros, não tem outra saída senão usar 
a poupança. 

O motivo 3 é uma especulação, pois, com os déficits bilionários das 
hidráulicas, imagine ter que reduzir ainda mais a geração? 

Aguardem o próximo capítulo com as conclusões e a explicação do 
dominó em fila. 

Capítulo VII – Final….por enquanto. 

Conclusões. 

Certamente, quem não é especialista e conseguiu ler até aqui, dada a 
complexidade, ou ainda não compreendeu tudo ou está espantado com a 
quantidade de informações que não são veiculadas apesar de estarem na base do 
aumento tarifário. 

 

Evolução da Tarifa Residencial e Industrial (mercado cativo) desde 1995. 

O que o ILUMINA pode mostrar é que, tanto a alta tarifa brasileira, 
como o conturbado ambiente do mercado, como a derrocada da 
estatal Eletrobrás, como os baixos níveis de reservatórios e como o 
risco hidrológico bilionário tem uma origem estrutural explícita e 
conhecida dos técnicos do setor. 

Metaforicamente, a sequência de eventos negativos evolui como se fosse peças 
de dominó, onde eventos anteriores definem os seguintes. A sequencia abaixo 
começa em 1995 e evolui até a data de hoje. 

1. Uma privatização pela metade e um modelo mercantil mimetizado e 
repleto de indefinições. 

2. Distribuidoras rejeitadas empurradas para a Eletrobrás. 
3. Investimentos das estatais interrompidos. 
4. Racionamento. 
5. Preço de curto prazo explode. 
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6. Contabilização no mercado interrompida, inadimplência e necessidade 
de intervenção do estado, inclusive com financiamento BNDES. 

7. Aumento tarifário para recompor receita das distribuidoras com a queda 
do consumo. 

8. Manutenção da descontratação (principalmente da Eletrobrás) apesar da 
queda da demanda. 

9. PLD assume valores mínimos e causa prejuízo às usinas hidroelétricas da 
Eletrobrás descontratadas, gerando e proibidas de atuar no mercado. 

10. Proliferação de encargos antes inexistentes. 
11. Crescimento acelerado do número de agentes no mercado livre atraídos 

pelos preços baixos. 
12. Contratos de curto prazo prevalecem em função dos preços formados 

com base no custo marginal de operação. 
13. Mercado livre não participa da sustentação da expansão com contratos de 

longo prazo. 
14. Mercado cativo assume sozinho o papel de contratante de longo prazo. 
15. Subsídios para consumidores especiais no mercado livre transpõem 

custos para o mercado cativo e para outros. 
16. Garantias físicas dão sinais de estarem superestimadas. Revisões apenas 

pontuais. 
17. Leilões de energia de reserva (encargo). 
18. Contratação de grande quantidade de térmicas. 
19. Implantação das parcerias com a Eletrobrás para sustentar a expansão. 
20. Tarifas continuam subindo. 
21. Adoção da MP 579 para reduzir tarifas às custas de ativos amortizados. 
22. Custos de O&M são definidos de forma exógena aos dados das usinas. 

Valores insuficientes para manutenção. Eletrobrás atingida. 
23. Risco hidrológico apresenta déficits bilionários nas usinas hidroelétricas. 

Cerca de R$ 20 bilhões dependentes de ações judiciais. 
24. Autofinanciamento do setor reduzido praticamente a zero. 
25. Tarifas continuam subindo. 

Como é de se esperar, nem todos perderam no setor elétrico. Na realidade, 
durante muito tempo, por incrível que seja para uma atividade que está na base 
da economia, o setor só perdeu para os bancos no que tange o pagamento de 
dividendos. 
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Em resumo, o que foi exposto não deveria nos surpreender. Afinal, no que tange 
às tomadas, nós poderíamos ser conhecidos como a república dos benjamins. 

Como a imensa maioria das residências e até estabelecimentos comerciais não 
têm aterramento, conseguimos implantar um formato de tomada que, além de 
criar o 3º pino que liga nada a coisa nenhuma pode exigir criativos adaptadores 
para ligar um simples aparelho. 

Dá para perceber que a metáfora não é tão absurda. O nosso modelo de mercado 
é simplesmente uma forma “algébrica” desses confusos adaptadores. 

Portanto, a nosso ver, o Brasil adota “jeitinhos” desde as usinas até as tomadas. 
Solução existe, o ILUMINA já apresentou sua opinião, mas, até hoje só 
percebemos visões parciais e fragmentadas por interesses setoriais. Debate? 
Zero! 

Obs: Os textos que compõem este artigo foram publicados 
originalmente no site do Instituto Ilumina. 

 

http://ilumina.org.br/
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Balanço do programa gás para crescer: 
avanços obtidos e o que ainda precisa ser 

feito 

Por Edmar de Almeida 

O programa Gás para Crescer iniciado em 2016 representou o mais importante 
esforço político realizado pelo Governo Federal até hoje para reformar e 
introduzir a competição na indústria de gás natural no Brasil. Através deste 
programa o Governo Federal convocou os principais stakeholders do setor para, 
a partir de diretrizes claras para a criação de um mercado competitivo de gás, 
discutir e propor mudanças regulatórias para a abertura do setor à competição. 
Após mais de um ano de debates, um Projeto de Lei (substitutivo do PL 
6407/2013) com propostas para reforma do setor foi elaborado. Entretanto, a 
falta de um consenso setorial sobre as propostas, por um lado, e o 
enfraquecimento político do governo Temer, por outro lado, inviabilizaram a 
aprovação do Projeto de Lei. 

Os debates ao longo do Programa Gás para Crescer e durante a fase da 
negociação do projeto de lei na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos 
Deputados mostraram que existe um impasse político que precisa ser 
enfrentado pelo Governo. Enquanto a maioria dos agentes acredita que a ANP 
deve ter um papel central na criação do Mercado Organizado do Gás natural, 
regulando a comercialização do gás no atacado, isto é, venda de gás para as 
distribuidoras e para os consumidores livres, a ABEGAS e as empresas de 
distribuição não concordam com o papel da ANP para regular questões relativas 
à comercialização de gás. Esta parcela dos stakeholders acredita que a 
comercialização do gás deve ser tema de regulação exclusivamente estadual. 

Dada a impossibilidade de se atingir um consenso para votar o Projeto de Lei, o 
governo Michel Temer tentou “salvar” o esforço do programa Gás para Crescer 
através do Decreto Presidencial No. 9.616 de dezembro 2018. Este Decreto 
altera o Decreto nº 7.382, de 2 de dezembro de 2010 que regulamenta a Lei nº 
11.909, de 4 de março de 2009. Ou seja, na impossibilidade de se aprovar uma 
nova Lei, buscou-se mudar a interpretação de aspectos da lei atual para 
implementar agenda regulatória do programa Gás para Crescer que não exige 
aprovação de nova Lei. Principais mudanças introduzidas pelo decreto foram: 

 Criação do conceito de Sistema de Transporte de Gás Natural. Este novo 
conceito abre espaço para uma nova regulação do transporte, permitindo 
inclusive que as tarifas sejam fixadas para o Sistema de Transporte e não 
por gasodutos. 

 Introdução do modelo tarifário de entrada-saída para no Sistema de 
transporte. 

 Preservação dos contratos de serviço de transporte atuais, com permissão 
para que ANP crie incentivos para adaptação dos contratos atuais à nova 
forma de tarifação por entrada-saída. 
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 Fim do PEMAT. Planos de expansão continuam a ser realizados pela 
EPE, mas passam a ser baseados nos planos de investimentos das 
transportadoras. 

 Criação do acesso negociado de terceiros à infraestrutura essencial 
(gasodutos de escoamento, unidades de processamento de gás natural e 
instalações de regaseificação), com regulação da ANP, que deve 
estabelecer diretrizes para o acesso. 

 Comando para que o Governo Federal, através da ANP e MME, negocie 
com os Estados para promover a harmonização da regulação estadual, 
em particular o que se refere ao tratamento para os consumidores livres. 

Na prática o Decreto 9.616 deu poderes para a ANP implementar mudanças 
regulatórias que haviam sido propostas no Projeto de Lei para o segmento de 
transporte e das infraestruturas essenciais. São aspectos regulatórios sobre os 
quais já havia um consenso entre os stakeholders. 

Paralelamente, a ANP iniciou um processo de revisão de vários aspectos da 
regulação setorial. Para isto a Agência realizou o processo de Tomada Pública de 
Contribuições Nº 6/2018 visando a promoção da concorrência e 
desverticalização na indústria de gás natural, assim como o aumento da oferta 
de gás natural ao mercado. Este processo abordou os seguintes tópicos: 

1. Aplicação dos modelos de independência (separação completa de 
propriedade [OU], transportador independente [ITO] e operador 
independente de sistema [ISO]) – com período para contribuições entre 
05/10/2018 a 04/12/2018; 

2. Regras e diretrizes para a formalização do acesso a gasodutos de 
escoamento, unidades de tratamento de gás natural e terminais de 
regaseificação de GNL – com período para contribuições entre 
05/10/2018 a 04/12/2018; 

3. Medidas para dar transparência às transações comerciais entre partes 
relacionadas, a fim de atender ao mercado cativo de gás natural, de forma 
a criar incentivos para a não ocorrência de self-dealing entre supridores e 
distribuidoras locais de gás canalizado – com período para contribuições 
entre 03/12/2018 a 17/01/2019; 

4. “Pacto Nacional” entre a União e os Estados, para harmonização das 
regras de regulação do gás natural, inclusive no que tange ao escopo das 
regras a serem abrangidas, como critérios tarifários e a separação entre 
as atividades de comercialização e movimentação do gás natural – com 
período para contribuições entre 03/12/2018 a 17/01/2019; 

5. Regras a serem adotadas pela ANP, em conjunto com o CADE/MJ 
(Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência) e a SEFEL/MF 
(Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria), acerca de um 
programa de liberação de gás natural (Gas Release) envolvendo leilões 
periódicos de volumes de gás – com período para contribuições entre 
17/01/2019 a 03/03/2019. 

Fica claro pela iniciativa da tomada de contribuições que a ANP tem intenção de 
avançar em questões que vão muito além do Decreto 9.616, incluindo aspectos 
da comercialização do gás natural. Nesta linha, a ANP realizou a Audiência 
Pública nº 20/2018 propondo uma Resolução da ANP sobre Transparência no 
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Mercado de Gás. A minuta de resolução submetida à audiência pública cria o 
mercado organizado de gás e fixa requisitos de divulgação de informações para 
dar transparência ao mercado. Entre outras coisas a minuta propõe que: i) a 
ANP deve padronizar contratos de compra e venda de gás, com participação dos 
players do mercado através de consultas públicas e audiências públicas; ii) ANP 
deve realizar acordos de cooperação com entidades de gerenciamento de 
mercado para implementar o mercado organizado de gás; iii) Comercializadores 
serão obrigados a informar à ANP os preços do gás natural, sendo os mesmos 
divulgados mensalmente; iv) os contratos celebrados entre produtor e 
distribuidor serão objeto de homologação pela ANP, no prazo máximo de 
sessenta dias. Assim, se aprovada, a resolução sobre transparência de preços de 
gás natural dará à ANP instrumentos regulatórios para promover a criação de 
um mercado competitivo de gás. 

Em 2018, a ANP publicou ainda três notas técnicas que deixam claro a visão da 
Agência sobre o caminho para o desenvolvimento do mercado competitivo de 
gás natural. Em junho foi publicada a nota técnica n.4 sobre desverticalização 
da indústria de gás (ver ANP, 2018a), onde a ANP apresenta os modelos de 
independência do segmento de transporte em relação ao restante da cadeia que 
seriam aceitáveis para um mercado competitivo. A Nota Técnica 4 propõe: i) a 
separação total para novos transportadores, isto é, empresa transportadora não 
pode atuar ou ter participação na comercialização do gás natural; ii) e para 
transportadores existentes a opções de: separação completa de propriedade ( 
separação total); Operador Independente de Sistema – ISO (1) ou 
Transportador Independente – ITO (2). 

Em agosto de 2018 a ANP publicou a Nota Técnica n. 9 intitulada 
“Regulamentação da Transparência da Formação de Preços: Mercados de Gás 
Natural” (ver ANP, 2018b). Esta nota técnica fez um diagnóstico das principais 
barreiras à concorrência no mercado de gás e buscou dar sustentação às 
propostas da minuta de Resolução sobre Transparência de preços submetida à 
consulta pública. 

Em setembro 2018, a ANP publicou a Nota Técnica nº 14/2018-SIM abordando 
a Promoção da competição na indústria do gás (ver ANP, 2018c). Esta nota 
técnica propõe que: i) entrada de novos ofertantes no mercado requer uma 
atuação dos órgãos de defesa da concorrência em conjunto com a regulação 
setorial; ii) necessário medidas adicionais para desverticalizar os elos do 
transporte e da distribuição; iii) em relação ao elo da distribuição, há que se 
distinguir a atividade de movimentação do gás da atividade de comercialização 
de natureza concorrencial; iv) um programa de liberação de gás (Gas Release) 
se faz necessário. 

A Nota Técnica 14 foi enviada para o CADE com o objetivo de se buscar um 
posicionamento do mesmo sobre as barreiras estruturais à competição na 
indústria do gás. Assim, o CADE entrou no jogo da reforma. Atualmente, o 
CADE está formalmente investigando a Petrobras por comportamento 
anticompetitivo na oferta de gás para térmicas a gás. Além disto, a ANP está 
cooperando com o CADE para promover a desconcentração da oferta de gás. 
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Além das iniciativas da ANP e do CADE, vale ressaltar que o Brasil solicitou à 
Agência Internacional da Energia que realizasse um estudo com recomendações 
para Reforma da Indústria de Gás no Brasil. Este pedido se deu no bojo do 
processo de entrada do Brasil na AIE como país associado. O estudo “Towards a 
Competitive Gas Market in Brazil” foi publicado em setembro de 2018 e tem 
como principais recomendações para criação de um mercado competitivo de gás 
no Brasil através das seguintes medidas estruturantes: 

  
 Introdução de um Network Code para todo sistema de transporte; 
 Adoção do Sistema Entrada-Saída; 
 Adoção de mecanismos de alocação de capacidade e gestão de 

congestão; 
 Criação “Virtual trading point 

Visando implementar as medidas acima, a AIE propõe que os próximos passos 
da reforma devem ser: 

1. Adaptação dos contratos de transporte existentes para o sistema 
Entrada-Saída 

1. Transportadoras e Petrobras devem avaliar formas de converter 
todos os atuais contratos para o sistema entrada e saída 

2. Petrobras e Distribuidoras devem rever contratos de distribuição 
para separar parcela de transporte da parcela da commodity. 
Idealmente, o ponto de entrega de da commodity deveria ser o 
ponto virtual de comercialização. 

3. Implementação de um programa de Capacity Release pela 
Petrobras. 

4. Desenvolvimento pela ANP de uma metodologia de tarifação por 
entrada-saída. 

2. Transportadoras devem requerer certificação de independência de 
acordo com modelos de separação estabelecidos pela ANP. 

3. ANP, com apoio dos transportadores, devem desenvolver diretrizes para 
“network codes”, incluindo: 

1. Regras para alocação de capacidade. 
2. Regras de balanceamento dos fluxos de gás para aplicação do 

sistema entrada e saída. 

O Estudo da AIE não trouxe grandes novidades em relação ao que já havia sido 
proposto pelo programa Gás para Crescer. Entretanto, a AIE conseguiu detalhar 
os passos da reforma a partir da experiência da Agência com o processo de 
reforma da indústria de gás na Europa. 

Finalmente, vale ressaltar que em março de 2019, a TBG lançou o edital para o 
Concurso público de alocação de capacidade para o gasoduto Bolívia-Brasil. A 
TBG vai ofertar uma capacidade de 18 MMm³/dia de um total de 30 
MMm³/dia. O Edital que foi avaliado pela ANP já traz novidades importantes 
que incorpora mudanças regulatórias propostas pelo programa Gás para 
Crescer, incluindo i) tarifação por entrada-saída.; ii) diferentes tipos de serviços 
de transporte e tipos de contratos em termos de duração. As regras do edital da 
TBG foram submetidas à consulta pública e a versão final deve ser aprovada 
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pela ANP em junho de 2019. Assim, em breve a regras definitivas para a 
tarifação por entrada e saída serão conhecidas, o que vai permitir que outras 
transportadoras (NTS e TAG), adote a mesma metodologia. 

Pelo exposto acima, fica claro que apesar do programa Gás para Crescer não ter 
resultado na aprovação de uma nova Lei do Gás, o processo de reforma do setor 
vem avançando por outros meios. A ANP vem ganhando protagonismo no 
processo e novas instâncias institucionais como o CADE, e Governos Estaduais e 
a AIE foram envolvidas no processo. Ainda em março de 2019, o Ministro Paulo 
Guedes anunciou à imprensa que o Ministério da Economia vai se somar ao 
esforço institucional para promover a reforma da indústria do gás. Apesar de 
não ter detalhado qual será a contribuição do Ministério da Economia, ficou 
claro que o novo governo pretende avançar com a reforma da indústria do gás. 

O avanço da reforma da indústria do gás vai exigir um grande empenho político 
e institucional do governo envolvendo várias instâncias governamentais. É 
importante ficar claro que a reforma deve abarcar questões estruturais e que o 
processo será longo. A agenda de curto prazo já está bem estabelecida. A ANP 
deve se empenhar na elaboração e implementação do novo arcabouço 
regulatório do segmento de transporte, incluindo: 

 Metodologia tarifária com modelo entrada-saída 
 Elaboração de um código de rede para todos os sistemas de transporte 
 Elaboração de regras para acordos de interconexão dos gasodutos de 

transporte 
 Incentivos para migração dos contratos existentes para o modelo 

entrada-saída 
 Desenvolvimento de um sistema de certificação de independência 

Além disto, o mais brevemente possível a ANP deve elaborar e implementar um 
novo arcabouço regulatório para acesso ao às infraestruturas essenciais 
(Gasodutos de escoamento, UPGNs e Unidades de regaseificação. Outras 
questões regulatórias exigirão maior coordenação interinstitucional e estudos 
mais detalhados que vão requerer mais tempo. Neste sentido, a médio prazo 
seguinte agenda de reformas deve ser enfrentada: 

Agenda para ANP: 

 Padronização de contratos de oferta de gás para o mercado atacadista 
 Criação do mercado organizado de gás 

Agenda para o CADE em cooperação com a ANP: 

 Medidas de promoção da concorrência para oferta de gás ao mercado 
final (Programa de gas release e capacity release) 

 Medidas para evitar o Self-dealing na venda de gás para térmicas e 
distribuidoras 

Agenda para o MME em cooperação com a ANP: 
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 Criação de um programa para promoção da harmonização da regulação 
da distribuição 

 Avaliação de um novo projeto de lei para avançar nos pontos que 
requerem mudança na lei 11.909/09 

O avanço da agenda acima mencionada irá requerer mudanças infralegais e 
também legais. Algumas questões regulatórias que dependem de uma nova Lei. 
Por exemplo: 

 Adoção da autorização como regime de outorga para novos gasodutos e 
estocagem subterrânea 

 Definições mais claras para gasodutos de transporte e de distribuição 
 Conflito entre regulação federal e estadual sobre comercialização de gás 

distribuidoras e consumidores livres 
 Conflito entre regulação federal e estadual sobre regras tarifárias para 

auto-produtores e auto-importadores 

Assim, podemos concluir que considerando a complexidade da agenda exposta 
acima o caminho para a construção de um mercado competitivo de gás não será 
fácil nem curto. É muito importante que os que o Governo Federal cumpra seu 
papel de coordenação interinstitucional preservando o diálogo com 
os stakeholders, que devem se manter mobilizados. O programa Gás para 
Crescer foi uma demonstração clara de que a mobilização dos stakeholders num 
contexto de diálogo com o governo é o caminho para o alinhamento de 
interesses conflitantes. Por fim, é importante que o governo também cumpra 
seu papel de arbitragem política quando o consenso não for obtido. Uma 
reforma da envergadura que se está buscando no setor de gás não se viabiliza 
sem o investimento de um capital político considerável por parte do governo. 
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Notas: 

1 – No caso do ISO os ativos de transporte podem permanecer sobre 
propriedade de uma empresa integrada, mas deve ser criada uma entidade 
independente para operá-los (caso similar ao ONS no setor elétrico brasileiro). 

2 – No caso do ITO os ativos de transporte podem permanecer sobre 
propriedade de uma empresa integrada e são introduzidas regras para que seja 
garantida a independência da operação pelo transportador. 
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Bioeconomia em construção 17 – 
Dilemas nas inovações em bioprodutos: 
o papel estratégico das aplicações 

Por José Vitor Bomtempo, Fábio Oroski e Maurício Maturana 

No artigo anterior dessa série exploramos os desafios que se colocam para a 
difusão dos bioplásticos. Essa questão pode ser estendida para os bioprodutos 
em geral. Uma pesquisa recente para uma dissertação defendida na Escola de 
Química intitulada “Dilemas Estratégicos na Difusão de Inovações em 
Bioprodutos” explorou os desafios que se colocam para a difusão das 
inovações de produto na bioeconomia. A conclusão principal da pesquisa é que 
esses dilemas se resolvem pela compreensão das aplicações a que se destinam os 
bioprodutos e não pelas características da molécula em si. 

Tem sido frequente na construção da bioeconomia a discussão sobre quais serão 
os bioprodutos vencedores, aqueles que se colocam como as apostas certas para 
os inovadores e os formuladores de políticas públicas. Desde o relatório clássico 
do Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) de 2004 que 
identificou 12 biomoléculas promissoras, o tema tem sido objeto de artigos 
como o de Bozell e Petersen,2010, revisitando a lista de moléculas proposta pelo 
DOE. Relatórios como o Sugar Platform 2015 e mais recentemente Insighs into 
the European Market for bio-based chemicals, têm colocado o problema do 
ponto de vista das iniciativas da Comunidade Europeia. Vale ressaltar que ao 
longo do tempo, diante do aprendizado no desenvolvimento de algumas dessas 
oportunidades, a abordagem sobre os desafios nas inovações em bioprodutos 
tem se tornado mais elaborada, levando em consideração aspectos mais 
relacionados a sua inserção nos mercados. Afinal, como os inovadores devem 
organizar suas estratégias para viabilizar as inovações em bioprodutos? 

Nossa pesquisa começa identificando os dilemas bem conhecidos que se 
colocam para os inovadores à medida que avançam no desenvolvimento dos 
bioprodutos. São três os mais importantes: Drop in ou não drop in? 
Intermediário ou final? Commodity ou especialidade? As múltiplas 
combinações que podem ser consideradas a partir desses dilemas representam 
desafios que deverão ser tratados nas trajetórias de desenvolvimento e difusão 
das inovações. 

Casos explorados: biobutanol, bioácido succínico e PEF 

Para entender como esses dilemas desafiam as inovações em bioprodutos e, 
principalmente, como os inovadores deveriam tratá-los em suas estratégias, 
foram explorados três casos de bioprodutos: biobutanol, bioácido succínico e 
PEF (polietileno-furanoato). Esses produtos são representativos das diversas 
famílias de bioprodutos em desenvolvimento. O biobutanol é um produto com 
mercado expressivo em sua produção petroquímica, da ordem de 3 milhões de 
toneladas/ano. Possui, portanto, um conjunto de aplicações já estabelecidas. 
Entretanto, o desenvolvimento do biobutanol aponta que este além de poder 

https://infopetro.files.wordpress.com/2019/02/infopetro11122018.pdf
https://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35523.pdf
https://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35523.pdf
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2010/gc/b922014c#!divAbstract
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EC%20Sugar%20Platform%20final%20report.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/insights-european-market-bio-based-chemicals
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/insights-european-market-bio-based-chemicals
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substituir o produto de base fóssil também poderia buscar novas aplicações que 
as condições de biobased e sustentável lhe abririam. Ao contrário do biobutanol, 
o bioácido succínico tem uma pequena produção de base petroquímica, cerca de 
40.000 t/a, e teria, por conta da competitividade da versão biobased, potencial 
para desenvolver uma árvore de novas moléculas e usos hoje inacessíveis ao 
ácido succínico petroquímico. O PEF, por sua vez, é um novo polímero que 
nunca foi produzido pela rota petroquímica e que é visto como um possível 
substituto do PET nas embalagens de bebidas carbonatadas e água mineral. 

Para cada um desses produtos foi explorada a forma como os dilemas se 
encadeavam e geravam decisões que os inovadores deveriam tomar para 
viabilizar tais inovações. As respostas das empresas envolvidas nessas inovações 
foram também discutidas. No dilema drop in ou não drop in foi possível 
caracterizar que este não deve ser tratado como dois polos extremos, 
usualmente definidos pela molécula: drop in se já existente a versão fóssil no 
mercado; não drop in se não existente. Identificou-se que o caráter drop 
in poderia variar entre os extremos, o que chamamos de “grau de dropinidade”. 
Percebe-se que mesmo moléculas diferentes podem compartilhar ou requerer 
pequenos ajustes nos ativos complementares na produção e na infraestrutura de 
transformação, utilização e reciclagem. Isso daria ao produto uma posição de 
alguma forma intermediária na escala absoluta, comumente utilizada, drop 
in ou não drop in. O PEF, por exemplo, um novo plástico, potencial substituto 
do PET nas embalagens de refrigerantes e águas ilustraria bem esse caso. 

O segundo dilema commodity x especialidade tem implicações importantes nas 
chamadas competências relacionais que o inovador deve reunir. No caso das 
especialidades, o produto é vendido não pela molécula em si, mas pelas funções 
e desempenhos que ela oferece. Isso quer dizer que o inovador não pode se 
limitar a desenvolver competências ligadas à produção. Será crucial a 
capacidade do inovador para compreender as condições de utilização do 
produto e a partir dessa compreensão desenvolver propostas de aplicações a 
serem oferecidas aos potenciais clientes. Configura-se, portanto, uma clara 
estratégia de diferenciação entre os inovadores. No caso de uma commodity, o 
comprador detém o know-how de utilização e não necessita do suporte do 
inovador para adotar o bioproduto. A estratégia aqui é de eficiência na produção 
e foco na redução de custos. Importante notar que o commodity x especialidade 
não está relacionado necessariamente à escala de produção, mas à natureza das 
competências que o inovador deve agregar à oferta dos bioprodutos. 

O terceiro dilema intermediário x final também tem implicações na amplitude 
das competências que o inovador deve construir, dependendo das suas escolhas 
de oferta. Os produtos finais foram considerados no estudo como aqueles que 
não serão submetidos a novas transformações químicas para serem utilizados. 
Serão apenas transformados em artefatos ou incorporados em formulações e 
preparações antes de chegarem aos consumidores finais. É o caso do PEF, por 
exemplo. Mas os intermediários, como o bioácido succínico, deverão sofrer 
ainda transformações químicas antes de se apresentarem como prontos para 
serem incorporados em produtos de consumo. Nesse caso, o inovador é 
desafiado a compreender e participar da estruturação de uma cadeia que vai do 
seu produto intermediário ao produto final. Os desafios para a difusão dos 
bioprodutos intermediários se acumulam àqueles para os seus produtos 



Biocombustíveis 

Boletim Infopetro Março/Abril 2019 Página 41 
 

derivados. A não compreensão dos desafios de desenvolvimento envolvidos 
nessas etapas adicionais pode tornar o inovador um simples fornecedor de 
moléculas de base, limitando fortemente a possibilidade de partilhar o valor 
gerado ao longo da cadeia. Além disso, a empresa desenvolvedora do produto 
intermediário pode se tornar fortemente dependente do desenvolvimento dos 
produtos derivados por outras empresas para que possa constituir uma 
demanda para o seu bioproduto. 

Uma árvore de decisão para estruturar os dilemas 

O tratamento conjunto desses dilemas pode ser apresentado na forma de uma 
árvore de decisão que busca mostrar como eles estão inter-relacionados na 
construção das trajetórias de desenvolvimento. A árvore de decisão proposta 
tem o formato abaixo e apresenta nove caminhos possíveis que são as 
combinações dos três dilemas apresentados drop in x não drop in, commodity x 
especialidade e intermediário x final: 

  

 

Na dissertação, a árvore foi construída para os casos dos três produtos 
estudados (biobutanol, bioácido succínico e PEF). Como ilustração, 
apresentamos abaixo a conformação da árvore de decisão aplicada ao caso do 
biobutanol. 
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Identificam-se ao percorrer a árvore de decisão os diferentes caminhos que 
devem ser percorridos para as quatro aplicações consideradas para o 
biobutanol: substituição do butanol petroquímico (percurso em vermelho), 
produção do p-xileno como intermediário do PET verde (percurso em verde), 
uso como combustível automotivo (percurso em azul) e intermediário para a 
produção de biocombustível de aviação (percurso em amarelo). Nos casos em 
que o biobutanol se apresenta como molécula de partida para a obtenção de 
intermediários, como na produção do p-xileno para obtenção do PET verde, a 
árvore de decisão deve ser retomada a partir do intermediário e novamente 
percorrida até a obtenção da aplicação final. 

Observando os diferentes caminhos que o biobutanol deve percorrer para 
alcançar os mercados finais e se estabelecer como novo bioproduto, é possível a 
partir da árvore de decisão identificar os diferentes desafios que são colocados 
para os produtores. Esses desafios são fortemente dependentes da natureza de 
cada aplicação. Ou seja, cada produtor ao decidir as aplicações que deseja 
introduzir o bioproduto estará com isso determinando um conjunto de desafios 
específicos. 

Assim como no caso do biobutanol, nos casos do bioácido succínico e do PEF as 
definições dos desafios a serem enfrentados para difusão das inovações são 
fortemente dependentes das aplicações a que se destinam os bioprodutos. 
Assim, os inovadores devem estruturar as suas estratégias de desenvolvimento 
considerando como central a escolha das aplicações que desejam atingir. 
Inovadores que estejam na mesma arena de desenvolvimento de um bioproduto 
específico poderão ter desafios distintos. Isso reforça que a tradicional 
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abordagem sobre os produtos potenciais na bioeconomia não deve se limitar a 
uma análise simplificada sobre a molécula, mas ser expandida para a 
compreensão das aplicações em que se deseja introduzir o novo bioproduto. 


