A contratação
compulsória na
MP DA ELETROBRAS
e a Transição Energética
Junho de 2021

Apoio

A contratação
compulsória na
MP DA ELETROBRAS
e a Transição Energética
Junho de 2021

ESTUDO POR
Instituto E+ Transição Energética
Rua General Dionísio, 14 - Humaitá
Rio de Janeiro/RJ | Brasil | 22271 050
Tel: +55 21 3197 6580

Citar como
Instituto E+ Transição Energética (2021).
A contratação compulsória na MP da
Eletrobras e a Transição Energética. Rio
de Janeiro/RJ. Brasil

contato@emaisenergia.org
www.emaisenergia.org
Apoio

COORDENAÇÃO GERAL
Emílio Matsumura
REVISÃO TÉCNICA
Nathalia Paes Leme
PROJETO GRÁFICO
Débora Klippel

PUBLICAÇÃO: Junho de 2021

Introdução
Qual a relação entre o processo de capitalização
da Eletrobras e a Transição Energética
Brasileira?
Em tese, a estrutura de propriedade de uma empresa do setor elétrico guarda
pouca relação com a Transição Energética (TE). A atual TE busca transformar a
energia consumida e produzida pela sociedade de um serviço energético baseado predominantemente por fontes fósseis, com alta emissão de gases de efeito estufa (GEE), para um serviço energético de baixa emissão de GEE, eficiente,
inovador, digital e acessível.
Um dos principais desafios para a transição energética no mundo é o arcabouço regulatório do setor elétrico. Moldado por uma indústria originalmente verticalizada, o atual marco regulatório não tem respondido na mesma velocidade
das alterações que vêm ocorrendo no setor. Consequentemente, o planejamento, a operação e o próprio mercado de eletricidade precisam se adequar a
essa nova realidade, de maneira que toda a transformação oriunda da transição
energética seja uma oportunidade e não uma ameaça ao sistema elétrico.
Obviamente, um setor elétrico eficiente que oferece segurança de abastecimento com níveis adequados de confiabilidade em um contexto de mudanças sistêmicas profundas depende de empresas que sejam eficientes. Nesse
sentido, um desenho de mercado que leve as empresas atuantes a buscarem
continuamente a eficiência na produção conduz a uma matriz elétrica com
uso otimizado dos recursos energéticos da sociedade.
No Brasil, na exposição de motivos para a medida provisória de capitalização da
Eletrobras (daqui em diante, referida apenas como MP da Eletrobras), justificou-se que sua situação econômico-financeira limitava a atuação da empresa para
fazer frente à competição nos próximos anos. Em consequência, a aprovação
da medida foi defendida pelo governo como forma de reverter o processo de
perda de relevância da empresa nos segmentos de geração e transmissão.
Por outro lado, a MP da Eletrobras não se restringiu apenas ao tema da capitalização da empresa. Ao ampliar indevidamente seu escopo, acabou afetando
diretamente a perspectiva da transição energética brasileira.
Em particular, esse estudo se concentra no aspecto da contratação compulsória de fontes específicas e seus efeitos sobre a transição energética
brasileira. Outros elementos da lei (por exemplo, a descotização das usinas
de geração) com impactos potenciais são deixados para uma análise posterior.
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A Transição Energética (TE)
No mundo, a transição energética é uma resposta à urgência da
redução das emissões de GEE e a uma revolução tecnológica com
impactos significativos na forma de produzir, consumir, transportar, distribuir e comercializar energia.
As extensas e complexas modificações têm sido debatidas globalmente envolvendo a competitividade dos custos da energia disponibilizada para a sociedade, a sustentabilidade do sistema energético, a credibilidade das instituições e a governança do setor, o ambiente de negócio para inovações e a
capacidade de atração de capital e investimento. Esses aspectos, entre outros,
influenciam na capacidade dos países de se apropriarem dos benefícios da TE
para suas economias, desenvolvendo riqueza, resiliência e melhorando a qualidade de vida da sociedade.
Embora os principais fenômenos que moldam a TE sejam os mesmos no
mundo inteiro, seu progresso é função das decisões tomadas no contexto nacional, refletindo as escolhas de cada sociedade em termos de suas prioridades econômicas, sociais, ambientais e políticas. Contudo, as decisões de cada
país acabam afetando os demais, pois o contexto das mudanças climáticas e
da descarbonização mundial possui consequências sistêmicas, a nível planetário, tornando a interdependência internacional uma realidade.
Dessa maneira, cada país precisa desenvolver sua própria narrativa de TE, sob
o risco de perder protagonismo na evolução da sua TE frente as decisões dos
demais países. A narrativa da transição energética é um ativo geopolítico, podendo ser utilizado em negociações internacionais comerciais e nas relativas
ao clima.
O Brasil parte de uma posição privilegiada em termos de recursos energéticos
de baixa emissão de GEE. Seus recursos energéticos de baixo carbono são diversificados e abundantes, competitivos e apresentam complementaridades espaciais e temporais. Essas características permitiriam o país liderar e se transformar
em verdadeira potência descarbonizadora do mundo, oferecendo alternativas
de baixo custo e auxiliando os países a atingirem suas metas de neutralidade
climática de maneira mais acessível.
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Nesse sentido, a administração estratégica da abundância e diversidade de
recursos é fundamental para o país se beneficiar da TE, estabelecendo seus
próprios caminhos e garantindo um papel de liderança mundial nesse tema.
4

Contudo, para o estabelecimento de um ambiente competitivo, capaz de integrar e aproveitar a complementaridade dos recursos disponíveis, com apropriação dos benefícios sistêmicos é necessário que o desenho de mercado
esteja adequado a essas transformações tecnológicas e com modelos de negócios ligados a essas fontes renováveis. Um mercado bem desenhado sinaliza de forma transparente e clara as necessidades dos sistemas a partir dos
serviços identificados pelos operadores, planejadores e agentes de mercado.
Sendo assim, a remuneração adequada desses serviços (existentes e novos)
em um contexto de fontes de energia com custo marginal nulo é um grande
desafio, mas essencial para assegurar a resiliência e eficiência do sistema elétrico em uma perspectiva de profundas transformações nos próximos anos.

É importante destacar que, no caso da geração elétrica
renovável, o Brasil já tem um modelo de contratação
de energia bem competitivo, que pode ser ampliado
para outros setores nas contratações de tecnologias
em um processo estruturado e integrado de transformação energética da economia.

A futura eletrificação de outros setores da economia, como segmentos de
transporte e da indústria, amplia também a necessidade de se fazer essa modernização em consonância com uma visão sistêmica e integrada dos energéticos de modo a possibilitar o país, a partir de critérios socioambientais bem
estabelecidos, dispor de energia a menores custos.
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Portanto, é essencial que a modernização do marco regulatório e institucional
do setor seja implementada na direção de implantação de um setor elétrico eficiente, inovador, de baixa emissão e com alocação apropriada de riscos e custos.
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O setor elétrico brasileiro
O sistema elétrico brasileiro é constituído por uma capacidade
de geração instalada de 175 GW, interligado por uma rede de
transmissão de extensões continentais, que atende 99,4% do
mercado nacional (EPE, 2021a). O restante é atendido em sistemas
isolados, a maioria localizada na região Norte.
De acordo com EPE (2021a), a participação de renováveis na geração total atingiu 84,8% em 2020, patamar elevado quando comparado com a média mundial de 23%. Boa parte dessa participação é explicada pela predominância das
usinas hidrelétricas no SIN (Sistema Interligado Nacional) que responderam
por cerca de 65% da capacidade instalada e 64% da geração em 2020. Dessa
forma, pode-se dizer que o Brasil já sai de uma posição privilegiada na descarbonização da sua matriz elétrica. Sendo fundamental, manter e ampliar essa
posição nos próximos anos.
As perspectivas atuais para os próximos anos são também de expansão dessa
participação, principalmente pela competitividade das fontes eólica e solar. No
caso da energia eólica onshore, a maior parte do recurso está concentrado na
região Nordeste, principalmente no interior da Bahia, Ceará e Rio Grande do
Norte. O Rio Grande do Sul também tem um potencial relevante, com diversos
parques eólicos instalados, principalmente no litoral. A energia solar, por sua
vez, oferece potencial de geração em todo o Brasil. De acordo com EPE/MME
(2018), mesmo as áreas de menor irradiação do Brasil possuem insolação mais
elevada do que os melhores sítios da Alemanha, um dos países com maior capacidade instalada de energia solar fotovoltaica.
A competitividade das fontes renováveis variáveis e uma eventual precificação
do carbono aumentam o risco associado a investimentos em termelétricas a
combustíveis fósseis, especialmente se dependentes de investimentos em expansão da infraestrutura, de se tornarem obsoletos antes da vida útil, ou seja,
de se tornarem ativos encalhados. Nesse sentido, encontrar um papel economicamente eficiente para o gás natural, sobretudo aquele oriundo do Pré-sal,
é fundamental para o sucesso da transição energética no Brasil.
Por outro lado, a variabilidade e baixa controlabilidade dessas fontes, aliadas
ao aumento da geração distribuída (com presença destacada da fonte solar),
tornam sua expansão um ponto de atenção para o ONS (Operador Nacional
do Sistema elétrico), já que a tendência é que a operação do sistema elétrico
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fique cada vez mais complexa. Parte do problema pode ser atendida com novas soluções, tecnologias de geração, melhores técnicas de previsão da oferta
dos recursos1 que têm se desenvolvido bastante nos últimos anos.
Mas, no Brasil, uma característica importante que tem facilitado a integração
das novas fontes renováveis é sua ampla infraestrutura existente de hidrelétricas, muitas com reservatórios. As usinas hidrelétricas têm uma elevada flexibilidade de operação e, no caso daquelas com reservatório de acumulação,
podem estocar água para gerar energia durante períodos em que a geração
renovável é reduzida pela variabilidade natural dos recursos (EPE/MME, 2018).
Embora a construção de novas hidrelétricas com reservatórios tenha restrições
socioambientais, os reservatórios existentes permitem ainda a penetração de
significativos volumes de geração renovável, acomodando sua variabilidade
de produção sem que isso acarrete custos significativos para a operação do
sistema elétrico.

Além das hidrelétricas, outro fator que tem possibilitado a inserção crescente
das fontes renováveis no Brasil é seu extenso sistema de transmissão que permite explorar as diferentes complementariedades entre a produção das fontes renováveis em diferentes pontos do país. Além disso, e mais importante,
o sistema de transmissão atua como um fator de flexibilidade ao sistema, ao
integrar a produção hidrelétrica às renováveis e aos centros de consumo.
Contudo, o aumento da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos pode aumentar a vulnerabilidade de um sistema elétrico com predominância de recursos energéticos dependentes da natureza, conectados por
complexo sistema de transmissão.
Dessa forma, o desenvolvimento de um setor elétrico mais resiliente, com melhor aproveitamento da distribuição espacial e temporal dos recursos (o chamado efeito portfólio), a descentralização dos recursos energético e o robustecimento das integrações regionais, tem sido visto com uma das adaptações
necessárias tanto para o Brasil como para outros países do mundo.

1

Exemplos como sistemas de armazenamento, termelétricas de partida rápida, usinas com reservatório, a resposta pela demanda,
novos algoritmos para gerenciar a rede de distribuição considerando fluxos multidirecionais de eletricidade.
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No entanto, para que isso ocorra de forma eficiente, será necessário remunerar
a flexibilidade como um serviço, de modo que os geradores tenham incentivo
para ajustar sua infraestrutura e operação para cumprir esse novo papel. Com
esses ajustes seria possível mobilizar a flexibilidade latente do sistema e superar as preocupações com flexibilidade, pelo menos nos próximos quinze anos
(Instituto Escolhas, 2018).
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Para tanto, o Brasil precisa atrair investimentos no mercado internacional para
financiar as adaptações do setor elétrico às consequências das mudanças climáticas. No entanto, em recente avaliação do Fórum Econômico Mundial, o
Brasil, apesar da abundância de recursos energéticos a preços competitivos,
teve uma das piores notas exatamente no item “capacidade de atração de capital e investimentos” (WEF, 2019).
Outra importante evolução recente do país foi o incentivo à expansão da geração distribuída (GD), principalmente por meio da solar fotovoltaica. A GD representa um novo paradigma da operação do sistema, que passa a lidar com
recursos dentro dos centros de consumo com outras complementaridades
importantes, como a existente entre a produção de energia solar e o consumo
elétrico derivado da climatização do ar (ar-condicionado).
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A capacidade instalada de GD solar fotovoltaica saiu de quase nula em 2015
para cerca de 4,8 GW ao final de 2020 (EPE, 2021a), principalmente incentivada por regulação amplamente favorável à sua expansão, com parte dos seus
respectivos custos financiados pelas tarifas dos consumidores cativos. A diferença de preço da GD em relação à tarifa média dos consumidores é um dos
principais atrativos para a migração de consumidores para essa modalidade,
aumentando, com isso, o custo do sistema de distribuição para os consumidores cativos remanescentes. O debate dos atuais incentivos à GD no Brasil está
atualmente no Congresso Nacional.
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A MP da Eletrobras
Na madrugada do dia 20 de maio de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou a
MP 1031 de 2021, conhecida como MP da Eletrobras. Além de corroer os pilares
da concorrência e do planejamento do setor, a votação foi a oportunidade para
a retomada de propostas que já haviam sido rejeitadas anteriormente, mas
que encontraram guarida na generosa divisão dos potenciais recursos esperados com o processo de capitalização da empresa, cerne da MP. Em várias
dimensões, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados mostra-se equivocado e afronta a modernização que o MME (Ministério de Minas e Energia) tem
buscado implementar ao setor na direção de maior competitividade e alocação mais apropriada de riscos e custos entre os agentes e ao Projeto de Lei do
Senado nº 232, de 2016, aprovado pelo Senado Federal em 2021 e que tramita
na Câmara dos Deputados na forma do Projeto de Lei nº 414, de 2021.
Não há relação direta entre o objeto da MP (o processo de capitalização
da Eletrobras) e a necessidade de contratação de capacidade de geração
para suprir o mercado consumidor regulado. Com base na declaração das
concessionárias de distribuição, esta contratação é feita por meio de leilões
regulados pela Aneel, sob diretrizes do MME e apoio da EPE e CCEE. Na realidade, a capitalização da Eletrobras tem sido defendida como medida para
a empresa voltar a participar de forma competitiva nos leilões de geração e
transmissão do setor elétrico, que tem se caracterizado por intensa competição e grande número de agentes.
Além disso, ao estabelecer a contratação compulsória de fontes específicas
de geração com volumes e localidades definidos, o projeto de lei votado na
Câmara dos Deputados introduz instabilidade regulatória ao interferir diretamente no planejamento do setor, responsabilidade a cargo do MME, com
apoio de estudos conduzidos pela EPE, respeitando-se a coordenação e as diretrizes estratégicas do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).
A criação de reserva de mercado para fontes específicas por lei abre oportunidades para a discussão de outras intervenções semelhantes no futuro, deslocando, desse modo, a responsabilidade técnica de se planejar a evolução
do setor elétrico, com desafios crescentes em um ambiente de alterações
tecnológicas e ambientais significativas, para a discussão política a depender
das correlações de forças no Congresso a cada legislatura. Além disso, intervenções legais que abalam os fundamentos da competição em favor de
soluções ad hoc acabam criando desconfiança generalizada sobre o risco
regulatório de todo o setor, com impactos sobre investimentos e, em última análise, sobre a tarifa dos consumidores.
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Também são desencontradas as justificativas para a contratação de termelétricas a gás natural e PCH (pequena central hidrelétrica). Enquanto
no caso da PCH, a vantagem estaria em se contratar uma fonte de energia
não-emissora, as termelétricas aumentariam as emissões do setor elétrico.
Por outro lado, as termelétricas agregariam maior confiabilidade ao sistema
em substituição das fontes renováveis variáveis, característica das usinas do
PROINFA cujos contratos foram prorrogados, mas também das PCH. Não houve claramente um consenso de qual seria a diretriz básica para a contratação
de determinadas fontes em detrimento das demais.
A seguir, uma análise mais detalhada é feita sobre a proposta de contratação
compulsória de termelétricas e de PCH na lei.

4.1

A lei aprovada pelo Congresso Nacional determina a contratação de, no
mínimo 50% da demanda declarada das distribuidoras de pequenas centrais hidrelétricas (PCH) (ou seja, centrais hidrelétricas com capacidade
instalada de até 50 MW), no montante de até 2.000 MW nos leilões A-5 e
A-6 de 2021. Nos leilões A-5 e A-6 em diante, até 2026, o percentual a ser
contratado de PCH será reduzido para 40% da demanda declarada pelas
distribuidoras em cada leilão. Os contratos terão duração de 20 anos com
preço máximo da contratação equivalente ao preço-teto estabelecido
para a tecnologia no leilão A-6 de 2019 com atualização monetária. Adicionalmente, os leilões deverão priorizar, preferencialmente, os estados com
maior número de projetos habilitados, não podendo nenhum estado ter
mais de 25% da capacidade total contratada. Por fim, a lei estabelece que
os empreendimentos contratados de PCH nos referidos leilões não farão
jus ao desconto de 50% na TUST (tarifa de uso de transmissão).
Como mencionado, a definição de montantes mínimos de contratação
de qualquer tecnologia por meio de lei constitui reserva de mercado e
introduz significativa incerteza regulatória, desmontando um arcabouço
normativo e de governança institucional que permitiu a contratação de
mais de 90 mil MW relativos a mais de 1.200 novos empreendimentos de
geração e mais de 95 mil km de novas linhas de transmissão.
Importante destacar que já se vislumbravam no PDE 2030 o potencial
existente e os benefícios proporcionados pelas PCH, tais como a sinergia
com outras fontes renováveis. Ademais, as mudanças regulatórias que
vêm sendo empreendidas (ou sendo discutidas) no setor no âmbito da
iniciativa de Modernização do Setor Elétrico caminhavam na direção de
se valorizar a flexibilidade operativa e de armazenamento no sistema,
como a implantação do preço horário e os mecanismos de remuneração de capacidade, o que aumentaria a atratividade de investimentos
em PCH nos próximos anos.
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Em outras palavras, o setor reconhece que serviços que as PCH podem
prestar têm ganhado importância crescente e, as mudanças propostas
no âmbito da iniciativa do governo, acabariam por torná-la um investimento mais atrativo. Uma expansão compulsória, por meio de lei, acaba
piorando o ambiente de investimento de todo o setor, com consequências negativas sobre o ritmo de investimentos e, em última análise, sobre
as tarifas pagas pelos consumidores do mercado regulado.

4.2
A contratação compulsória de usinas
termelétricas a gás natural
A lei prevê a contratação, por meio de leilão de reserva de capacidade,
de 6.000 MW de usinas termelétricas a gás natural com fator de capacidade de no mínimo 70% por 15 anos. Adicionalmente, foram incluídas
especificações da contratação tanto em termos de repartição temporal
(entrega de 1.000 MW em 2026, 2 mil MW em 2027 e 3 mil MW em 2028)
e espacial (contratação de 1.000 MW no Nordeste em estado onde não
haja ponto de suprimento de gás natural na data da promulgação da
lei, 2.500 MW na região Norte e 2.500 MW na região Centro-Oeste). Os
contratos terão preço máximo igual ao teto para geração a gás natural,
atualizado monetariamente do leilão de energia A-6 de 2019.

1.

Já havia previsão de contratação desse tipo de usina pelo governo
no Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) em substituição
às usinas termelétricas (UTE) a óleo diesel e óleo combustível, mais
caras e poluentes, cujos contratos vão vencer nos próximos anos;

2.

Garantir a segurança energética do país a menores custos e com
diversidade regional; e

3.

Permitir a integração entre os setores de gás natural e eletricidade.

De fato, até 2025, terminam os contratos de 3.650 MW de UTE a óleo
diesel e a óleo combustível e de 1.100 MW de UTE a gás natural (GN).
Como parte da substituição dessas usinas de geração, cerca de 30% da
expansão centralizada contratada nos leilões de energia nova dos últimos 5 anos ocorreu por meio de UTE a GN (por exemplo: GNA I, Marlim
Azul, Porto Açu, Barcarena e Parnaíba), sendo 1.500 MW de UTE com
inflexibilidade.
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As justificativas para essa contratação estão centradas em 3
pontos principais:

11

Além disso, o PDE2 2030 indica, em sua trajetória de referência, 3 usinas
termelétricas com “operação totalmente flexível (sem compulsoriedade
de despacho), com baixos fatores de capacidade, atuando desta maneira em uma combinação ótima com as demais fontes renováveis variáveis para atendimento aos requisitos do sistema”.
Em outras palavras, a expansão da trajetória de referência mais econômica não ocorre por meio de substituição de usinas termelétricas
a óleo diesel com contratos vincendos por usinas termelétricas com
alto nível de inflexibilidade, mas sim por uma combinação de fontes
renováveis com usinas termelétricas (ou alternativas) flexíveis.

Por outro lado, soluções mais caras podem ser consideradas desde
que ofereçam mais segurança energética. A lógica é a da compra de
um seguro contra infortúnios futuros, no caso, condições hidrológicas
extremamente adversas. O argumento da segurança energética estaria
centrado no fato de que ao contratar usinas termelétricas a gás natural
com alta inflexibilidade haveria um aumento da confiabilidade ao sistema elétrico, ao mesmo tempo que permitiria a utilização mais eficiente
da diversidade da matriz energética.
Sem entrar na discussão do preço do seguro em relação ao grau de aversão ao risco da sociedade, o argumento da confiabilidade deve ser analisado à luz dos estudos também conduzidos no âmbito do PDE 2030.
De fato, a trajetória de referência do PDE 2030 mostra-se adequada em
relação aos critérios de energia e potência (p. 82 e 83), ou seja, é uma
solução que apresenta segurança energética dentro dos critérios de
confiabilidade estabelecidos.
Nessa trajetória, com crescente participação de recursos de geração renovável variável, a flexibilidade operativa das usinas hidrelétricas é mais
exigida. As usinas termelétricas também têm o papel de fornecer flexibilidade operativa ao SIN, mas a tendência é que sua participação na
operação ocorra com pouca frequência (p. 84).

2

O PDE é um documento publicado anualmente pelo MME e pela EPE que apresenta a visão do governo. Uma de suas atribuições
mais relevantes é funcionar como mecanismo de coordenação de expectativas dos diversos agentes para a expansão do setor.

3

A trajetória de referência do PDE representa a expansão da geração centralizada de menor custo de atendimento, levando-se em
conta as políticas energéticas definidas pelo MME e os critérios de confiabilidade estabelecidos.
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Dessa forma, a opção por usinas termelétricas com alto nível de inflexibilidade levaria a uma solução mais cara. Estudo publicado pelo
Instituto E+ Transição Energética (Panorama e Perspectiva do Gás Natural no Brasil) mostra que, a menos que o gás natural chegue à porta da
usina termelétrica a um valor inferior à faixa de US$ 4 por milhão de Btu,
não seria econômico para o sistema a compra de energia elétrica a partir
de usinas termelétricas. Em outras palavras, a entrada de UTE com alto
nível de inflexibilidade pode ocorrer, desde que econômica em comparação com fontes renováveis e precificação do carbono. Caso contrário,
será uma solução mais cara pressionando ainda mais as tarifas dos consumidores por um longo período.
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1.

As regiões Norte e Nordeste são exportadoras líquidas de energia
elétrica. Em particular a região Nordeste, com enorme potencial
de renováveis variáveis competitivas nos próximos 10 anos deve
consolidar esse papel. De acordo com o PDE 2030 (p. 85), somente
em 10% dos cenários hidrológicos haveria importação de outras
regiões e, em termos médios, não haveria restrição de escoamento
de energia para outras regiões. Ou seja, diferentemente da
racionalidade econômica de se construir usinas de geração mais
próximas dos centros de carga, a lei incentiva a construção em
áreas mais longe com possíveis impactos sobre construção de
novas linhas de transmissão entre essas usinas e os centros de
maior consumo.

2.

Ao ditar a localização das usinas termelétricas em Estados onde
não haja suprimento de gás natural, a lei condiciona também
investimentos em novos gasodutos. A construção de gasodutos
para interiorização é um investimento de longo prazo que, em
contexto de transição energética e mudanças climáticas, corre
grande risco de virar um ativo encalhado, ou seja, se tornar
obsoleto antes do fim de sua vida útil, conforme salientado
no estudo “Panorama e Perspectiva do Gás Natural no Brasil”
(Instituto E+ Transição Energética (2020b)). Investimentos em nova
infraestrutura devem ser avaliados com cuidado, já que o gás
natural, na condição de possível combustível de transição, pode
vir a ser substituído ou sobretaxado no futuro próximo. Nesse
contexto, e sempre que possível, a alternativa mais econômica para
a sociedade é maximizar o uso da rede de gasodutos existentes,
aumentando a produtividade da economia e minimizando a
necessidade de novos investimentos na infraestrutura de gás.

Um último ponto levantado para justificar a contratação de usinas termelétricas de acordo com o projeto aprovado na Câmara dos Deputados está relacionado com as perspectivas de problemas de suprimento,
com despacho corrente de todas as usinas termelétricas. No entanto, as
soluções apontadas pelo projeto tampouco terão efeito sobre a situação
atual, já que serão contratadas para início a partir de 2026. Pior, serão
contratadas por 20 anos, com custos mais elevados para a sociedade.

A contratação compulsória na MP DA ELETROBRAS
e a Transição Energética

O argumento de confiabilidade se junta ao do desenvolvimento regional
para defender a “interiorização” das usinas termelétricas a gás natural,
base para a divisão regional proposta no projeto aprovado, a despeito da
sua competitividade econômica. Ao representar uma âncora de consumo de gás energético, as usinas termelétricas com alto grau de inflexibilidade incentivariam a construção de malha de gasodutos, permitindo
que o gás natural do Pré-sal chegue ao interior do país. Contudo, dois
pontos de atenção surgem nessa interiorização da malha de gasodutos:
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Conclusão
A transição energética é uma mudança estrutural de longo prazo, complexa e
multifacetada. Para enfrentar as inúmeras incertezas associadas, é necessário
estabelecer uma narrativa que contemple princípios norteadores que balizem
o caminho rumo a uma alteração de matriz energética de baixo carbono e que
responda às necessidades de desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental e social.
É nesse sentido que o Brasil precisa fortalecer sua posição na transição energética, migrando o foco das discussões, hoje baseado nas potencialidades da
matriz energética atual, para um olhar estratégico sobre a matriz energética
do futuro. A estratégia de transição energética precisa envolver as questões
prioritárias do país na atualidade, com foco em soluções de mercado frente
a modelos decisórios centralizados, com isonomia entre agentes e busca de
soluções eficientes e acessíveis a toda população.
Um dos principais desafios para a transição energética no Brasil e no mundo
é o arcabouço regulatório do setor elétrico. As alterações tecnológicas e comportamentais observadas no setor não têm sido respondidas na velocidade
necessária de adequação desse arcabouço, impedindo que a transição energética seja percebida como oportunidade e não ameaça ao sistema elétrico.
Adicionalmente, a demanda de energia elétrica no Brasil tem a perspectiva
de crescimento nos próximos anos, pelo crescimento populacional, expansão
da renda e maior eletrificação da economia, ainda que haja um aumento da
eficiência no uso da energia. Nesse contexto, é esperado que a TE seja um
processo que promova o fornecimento da energia com qualidade e a preços
acessíveis e, com isso, melhore a qualidade de vida, amplie as oportunidades
de novos negócios e aumente a competitividade da indústria.
Contudo, a MP da Eletrobras, ao ampliar seu escopo para além da proposta de capitalização da empresa com a introdução de contratação
compulsória de fontes específicas e extensão dos contratos do PROINFA
(matérias sem relação com o processo de capitalização da Eletrobras),
representa um aumento do risco regulatório do setor e um retrocesso em
termos de transição energética, ao nos desviar do caminho de um setor
elétrico confiável, inovador e competitivo.
Mais ainda, a criação de reserva de mercado para fontes específicas por lei
gera expectativas de intervenções semelhantes no futuro. Dessa maneira, a
discussão do planejamento da expansão do setor elétrico, em um contexto de
desafios crescentes em um ambiente de alterações tecnológicas e ambientais

A contratação compulsória na MP DA ELETROBRAS
e a Transição Energética
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significativas, deixa de ser uma responsabilidade técnica guiada por diretrizes
emanadas de governança institucional liderada pelo Conselho Nacional de Política Energética para ser resultado também da correlação de forças do Congresso Nacional em favor de soluções ad hoc.
O aumento do risco regulatório neste momento é preocupante visto que a
TE implica investimentos vultosos na transformação da matriz energética. Os
possíveis efeitos sobre os investimentos podem pressionar os preços de eletricidade no futuro, aumentando as tarifas dos consumidores cativos e, com isso,
incentivando maior migração para o mercado livre ou para a geração distribuída. Como consequência, apenas aqueles consumidores com menos alternativas de migrar serão os que arcarão com os custos remanescentes dos ativos de
distribuição existentes, impedindo que uma TE justa possa ocorrer.

A contratação compulsória tampouco responde aos problemas de suprimento no curto prazo, já que os projetos têm previsão de entrega a partir de 2026.
Sendo projetos definidos por lei de forma impositiva e não por meio de concorrência nos leilões públicos de energia com outras fontes, resultarão em custos mais elevados para a sociedade durante pelo menos 20 anos.

A contratação compulsória na MP DA ELETROBRAS
e a Transição Energética

A definição da localização das usinas termelétricas em Estados onde não
haja suprimento de gás natural é outro aspecto que merece atenção. Em
contexto de transição energética e mudanças climáticas, investimentos em
novos gasodutos correm o sério risco de virar ativos encalhados, ou seja, se
tornar obsoleto antes do fim da sua vida útil. O mais recomendável é a otimização do uso da rede de gasodutos existentes, aumentando a produtividade
da economia e minimizando a necessidade de novos investimentos na infraestrutura de gás natural.
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