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       Este trabalho objetiva analisar os condicionantes para a introdução do GNL na 

matriz elétrica brasileira. Para tal, leva em consideração o atual contexto regulatório e 

os investimentos feitos recentemente pela Petrobras para a aquisição de GNL no 

mercado internacional com vistas a abastecer usinas termelétricas existentes no país. A 

fim de avaliar a situação atual das térmicas a GNL no setor elétrico brasileiro são 

analisados fatores do ponto de vista da indústria de gás natural e da indústria de energia 

elétrica, tais como: estocagem, contratação, despacho operativo, precificação das 

térmicas a GNL nos leilões e flexibilidade operacional. Não obstante o incremento nas 

trocas internacionais de GNL e a perspectiva de uso desse energético no Brasil, alguns 

desafios ainda se colocam para a efetiva utilização de plantas a GNL pelo setor elétrico 

brasileiro, como a necessidade de revisão da metodologia de cálculo do Índice Custo 

Benefício (ICB) dessas térmicas, bem como a análise da utilização de estocagem 

subterrânea de gás e sua influência sob a forma de despacho dessas usinas.  
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      This work aims analyze the constraints to the introduction of LNG in the Brazilian 

energy matrix. Therefore, considers the current regulatory framework and the 

investments recently made by Petrobras to acquire LNG in the international market in 

order to supply power plants in the country. In order to assess the current status of the 

LNG plants in the electricity sector, factors are analyzed in terms of the natural gas 

industry and electric power industry, such as: storage, LNG contracts, operating 

dispatch, LNG plants pricing and operational flexibility. Despite the increase in LNG 

international trade and the prospect of using this product in Brazil, there are some 

challenges for the effective use of LNG plants by Brazilian electric sector. Some of the 

challenges are the need to review the methodology of calculating the Cost Benefit of 

LNG power plants. Another important challenge is to examine the use of underground 

storage and its influence in the operating dispatch of LNG plants. 
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1. Introdução 

O Gás Natural Liquefeito – GNL é o gás natural que passa para a fase líquida 

através de um processo de liquefação, com redução de temperatura para – 162oC e à 

pressão atmosférica. O gás em estado gasoso possui um volume 600 vezes maior que o 

gás liquefeito. Portanto, o gás liquefeito facilita o armazenamento e permite o transporte 

de grandes quantidades em longas distâncias, através de embarcações especialmente 

construídas (navios metaneiros) para o armazenamento e o transporte do gás em sua 

forma líquida (Lapip, 2007). Após a liquefação e o transporte, o gás é transferido para 

unidades de regaseificação onde o GNL sofre mudança para o estado gasoso.  

A opção pelo GNL é uma escolha para as situações onde os mercados e as 

reservas estão separadas por grandes distâncias e por oceanos extensos (o custo de 

transporte torna-se menor quando as distâncias superam 2.000km offshore e 3.800km 

onshore), tornando o GNL economicamente prático, sob determinadas situações, por 

empregar navios carregadores capazes de transportar o gás ao mercado (Real, 2005; 

Mathias, 2008). 

A primeira planta comercial de liquefação de gás natural foi construída nos 

Estados Unidos em 1941 (ANP(a), 2008). Em 1959, o primeiro navio-tanque de GNL, o 

Methane Pioneer, atravessou o Atlântico, transportando uma carga da Louisiana para o 

Reino Unido, marcando assim o início do transporte comercial de GNL. Na década 

seguinte, mais especificamente em 1964, a Inglaterra começou a importar GNL da 

Argélia, tornando o Reino Unido o primeiro país importador de GNL e a Argélia o 

primeiro país exportador. Após o sucesso na operacionalização deste novo conceito no 

Reino Unido, plantas marítimas de liquefação e terminais de importação passaram, 
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então, a ser construídas tanto na região do Atlântico, quanto na região do Pacífico 

(ANP(a), 2008). 

Na década de 70, os Estados Unidos construíram quatro terminais marítimos de 

importação de GNL, mas em 1980 dois deles foram desativados e os outros dois 

passaram a operar bem abaixo da sua capacidade, pois as importações de GNL foram 

reduzidas em função do aumento da produção doméstica de gás e das disputas de preço 

com a Argélia, único fornecedor para os EUA na época (ANP(a), 2008). Os Estados 

Unidos também foram exportadores de GNL para o Japão, a partir do gás natural 

extraído e liquefeito numa planta instalada no Alasca. O Japão se tornou o maior 

importador de GNL a partir da década de 70, sendo responsável por 44% da demanda 

mundial em 1979 e chegando à participação de 72% em 1984 (ANP(a), 2008).  

Durante as décadas de 1970 e 1980, o Japão investiu em projetos de importação 

de GNL a partir de diversos países, como Brunei (1972), Abu Dahbi (1977), Indonésia 

(1977), Malásia (1982) e Austrália (1989) (Mathias, 20008). A distância das principais 

fontes de suprimento, a preocupação com a segurança de suprimento de longo prazo e a 

localização isolada do Japão resultaram na escolha do transporte de gás natural sob a 

forma liquefeita, por meio de navios metaneiros (Mathias, 2008). 

No início da década de 1970, a Itália começou a receber carregamentos de GNL 

oriundos da Líbia em sua planta de regaseificação em Panigaglia, próxima a Gênova, e 

analisou a opção de importação de GNL da Argélia, mas esta se mostrou menos 

econômica que a importação via gasoduto (Mathias, 2008). A Espanha, atualmente um 

importante demandador de GNL, construiu sua primeira planta de regaseificação em 

1969. Esta planta, originalmente, deveria receber GNL da Líbia, mas em função de 

atrasos nos investimentos de liquefação daquele país, foi a Argélia a responsável pela 

entrega do primeiro carregamento de GNL para a Espanha, em 1969 (Mathias, 2008). 
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No fim da década de 70 encerrou-se o contrato de fornecimento de GNL firmado 

entre Argélia e Inglaterra. O mercado europeu de GNL parecia não crescer mais da 

maneira como se mostrou alguns anos antes, pois novos projetos de importação de gás 

por gasodutos da Rússia e da África para a Europa continental mantinham a estabilidade 

na relação entre oferta e demanda de gás nesses mercados (Real, 2005). 

Durante a década de 80 e parte da década de 90, o mercado de GNL voltou-se 

para os países da Bacia do Pacífico. Nesse sentido, destacam-se Coréia do Sul, Taiwan e 

Japão no papel de países importadores, e Austrália e Malásia como países exportadores. 

O mercado asiático de gás natural se desenvolveu por meio da importação de GNL, em 

função das elevadas distâncias entre as reservas e os mercados consumidores e da busca 

pela diminuição da dependência de derivados do petróleo após os choques de preço da 

década de 1970, em especial o segundo choque do petróleo (Lapip, 2007). O principal 

importador de GNL da região é o Japão e o segundo maior é a Coréia do Sul, que 

passou a importar GNL a partir de 1986, com o objetivo de diversificar sua matriz 

energética (Mathias, 2008).  

Apesar de possuir um tamanho inferior ao do mercado asiático, o mercado 

europeu de gás apresentou leve crescimento durante os primeiros anos da década de 90 

(devido principalmente aos crescentes volumes de gás vindos por gasodutos da Rússia, 

Oriente Médio e norte da África), enquanto o mercado norte-americano apresentou uma 

demanda relativamente pequena e inconstante (Real, 2005). No mercado europeu, 

destaca-se a participação da França e da Espanha nas importações de GNL. Argélia e 

Líbia mantiveram ao longo da década de 1970 negociações com a França e a Espanha 

para o fornecimento de gás natural sob a forma liquefeita (Lapip, 2007). A França se 

tornou o segundo maior importador na Bacia do Atlântico em 1979, com 

aproximadamente 11% da demanda, sendo substituído pela Espanha a partir de 2001, 
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que então passou a ocupar a terceira colocação entre os países importadores de GNL, 

atrás apenas do Japão e da Coréia do Sul (ANP(a), 2008). 

No início do século XXI os Estados Unidos reativaram dois terminais de 

importação de GNL desativados na década de 80. O interesse dos EUA pelo GNL se 

renovou após a construção de uma planta de liquefação de GNL em Trinidad & Tobago 

em 1999 (primeira planta do hemisfério ocidental da Bacia do Atlântico), e após o 

aumento da demanda de gás natural para a geração termelétrica e o aumento do preço 

do gás natural no mercado americano (ANP(a), 2008). A importação de GNL pelos 

EUA se acelerou na primeira metade dos anos 2000. O país importava GNL tanto de 

regiões próximas, como a América Central (Trinidad & Tobago), como de regiões 

distantes do ponto de vista geográfico, como o Oriente Médio (Catar, Omã e Emirados 

Árabes), a Ásia (Indonésia e Malásia), a África (Nigéria) e a Oceania (Austrália), estes 

últimos em menor quantidade (Mathias, 2008). 

Entre os anos 2000 e 2005, os projetos implementados no Oriente Médio tiveram 

como objetivo o atendimento do mercado da Bacia do Atlântico, destacando-se o papel 

do Catar de swing supplier1 nesse mercado, podendo entregar GNL tanto a oeste, quanto 

a leste do Canal de Suez (ANP(a), 2008). O Catar possui vantagens geográficas e 

importantes reservas, que fizeram do país um importante fornecedor de GNL para as 

duas principais bacias importadoras de gás (Bacia do Atlântico e Bacia do Pacífico) 

(Mathias, 2008). 

A proliferação de unidades geradoras de eletricidade a partir da combustão do 

gás natural, a partir dos anos 1990, causou uma pressão na demanda por esse energético 

(Costello, 2004). Nos anos 1970 e 1980, a maioria das novas plantas de geração de 
                                                 

1 Os países denominados “swing suppliers” são aqueles aptos a abastecer distintos mercados, com 
diferentes modalidades contratuais, sendo capazes de realizar arbitragens internacionais de preços e de 
atender demandas imprevistas, beneficiando-se, assim, do aumento recente na volatilidade dos preços do 
GNL (ANP(a), 2008). 
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energia elétrica era abastecida por carvão ou por energia nuclear; já no começo dos anos 

1990 começaram a ser construídas usinas a gás com a tecnologia do ciclo combinado, o 

que se tornou um fenômeno mundial, em função principalmente de aspectos 

econômicos e ambientais favoráveis a essa tecnologia (Costello, 2004). 

Diante do exposto, o uso do gás natural, de uma forma geral, e do GNL, em 

particular, vem crescendo nas últimas décadas. O aumento no consumo do gás natural 

foi influenciado também pela necessidade de se reduzir a dependência dos países em 

relação ao petróleo. Soma-se a isso a pressão pela utilização de combustíveis fósseis 

menos intensivos em carbono, além dos investimentos feitos na cadeia do gás natural, 

que também contribuíram para o aumento da comercialização desse combustível.  

Nesse contexto de crescente utilização do gás natural como instrumento de 

diversificação da matriz energética dos países, este trabalho tem por objetivo analisar os 

condicionantes para a introdução do GNL na matriz elétrica brasileira, diante do atual 

contexto regulatório, tendo em vista os investimentos feitos recentemente pela Petrobras 

para a aquisição desse energético no mercado internacional com vistas a abastecer 

usinas termelétricas existentes no país. A iniciativa de adquirir GNL no mercado 

internacional se justificaria pelo fato de, no setor elétrico brasileiro, as usinas 

termelétricas atuarem em regime complementar à geração hidráulica e, por essa razão, 

lidarem com a dificuldade de se comprometer com contratos rígidos de suprimento de 

gás natural, devido à incerteza em relação ao despacho futuro.  

Desta forma, a dissertação está estruturada em seis capítulos, incluindo este 

primeiro introdutório. O capítulo dois tem por objetivo apresentar uma visão da 

experiência internacional com o uso de GNL para geração termelétrica, enfatizando a 

utilização do GNL na Espanha e nos Estados Unidos, dois países que são atualmente 

referência, como importadores, no comércio internacional desse energético. O capítulo 
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três, por sua vez, contextualiza o Setor Elétrico Brasileiro e para isso apresenta uma 

perspectiva histórica desse setor, sua estrutura atual, a comercialização de energia no 

modelo vigente, bem como uma visão das atividades de planejamento da expansão, de 

planejamento da operação e da operação centralizada. Na seqüência, o capítulo quatro 

apresenta a Indústria Brasileira de Gás Natural, sua evolução histórica e o mercado atual 

de gás natural no Brasil. Além disso, analisa também a introdução do GNL nessa 

indústria, destacando os projetos em andamento no país.  

A partir dos fatos expostos nos capítulos anteriores, o capítulo cinco investiga 

como o setor elétrico está organizado para lidar com a oferta de plantas térmicas 

abastecidas por GNL, mais precisamente, como os processos de planejamento da 

expansão e de planejamento da operação do sistema elétrico se estruturaram para tratar 

as usinas que utilizarão GNL. Ainda no contexto do capítulo cinco, realizou-se uma 

análise crítica da situação atual das térmicas a GNL no Brasil, identificando aspectos, 

tanto do ponto de vista da indústria do gás natural quanto do ponto de vista da indústria 

elétrica, que ainda merecem ser mais bem avaliados e discutidos pelos órgãos 

competentes. 

Por fim, o capítulo seis apresenta as principais conclusões da dissertação e 

propostas de estudos futuros. 
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2. A experiência internacional no uso de GNL 

para geração termelétrica 

A “revolução” do gás natural começou com o advento das turbinas a gás em 

ciclo combinado, tecnologia de geração de eletricidade que utiliza os gases de exausto 

da turbina a gás para aquecer a água e produzir vapor e assim movimentar a turbina a 

vapor, gerando energia elétrica a uma eficiência de 1ª Lei de aproximadamente 50%. 

Por serem plantas que requerem menor investimento na construção e um tempo menor 

para instalação (quando comparadas com plantas a carvão, nucleares e hidráulicas), as 

mesmas vêm se difundindo rapidamente no mundo todo. Entretanto, o custo de se 

produzir energia em plantas a ciclo combinado é fortemente determinado pela flutuação 

no preço do gás natural, o que torna o preço da eletricidade maior no longo prazo 

(Reymond, 2007). 

O uso da tecnologia de turbinas a gás em ciclo combinado se intensificou, 

sobretudo, no início da década de 90, quando, após grandes descobertas de reservas de 

gás natural no mundo, EUA e União Européia decidiram romper com uma política da 

década de 70 que proibia o uso do gás natural em plantas de geração de eletricidade 

recém construídas2. Nessa mesma época, se iniciaram também os processos de 

reestruturação das indústrias de gás e eletricidade na Inglaterra3 e em seguida nos EUA4 

(Mathias, 2008).  

                                                 

2 O Powerplant and Industrial Fuel Use Act (PIFUA), de 1978, implementado pelo Governo Carter, 
proibiu a construção de novas termelétricas a gás natural ou a petróleo, bem como proibiu o uso de gás 
natural em diversas 
instalações industriais, com o objetivo de diminuir a vulnerabilidade energética do país explicitada após o 
primeiro choque de preços do petróleo (Mathias, 2008). 
3 As principais reformas introduzidas nos setores energéticos da Europa começaram a ser introduzidas na 
década de 1990 e tiveram como marcos principais a introdução da competição por meio do acesso de 
terceiros às redes de transporte e a desverticalização das atividades da cadeia gasífera (Mathias, 2008). 
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A partir disso, o gás natural passa a ser uma fonte de energia de extrema 

importância para o mundo. Na Europa, por exemplo, a produção de energia elétrica por 

usinas térmicas a carvão diminuiu de 37% em 1974 para 27% em 2004 (Reymond, 

2007). Vale destacar que essa iniciativa se deve também ao compromisso firmado pelos 

países desenvolvidos que ratificaram o Protocolo de Kyoto em reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa no período de 2008 a 2012. A saber, ao se queimar o gás natural 

as emissões de CO2 são muito menores se comparadas com as de outros combustíveis 

fósseis convencionais, pois o gás natural possui um conteúdo de carbono menor do que 

outros hidrocarbonetos fósseis5.  

Segundo projeções do Departamento de Energia Norte Americano (DOE/EIA, 

2009), o consumo de gás natural continuará crescendo nos próximos anos, devendo 

atingir 4, 3 trilhões de m3 em 2030. O gás natural continuará como uma fonte energética 

chave tanto no setor industrial quanto no setor de geração de energia elétrica. Prevê-se 

que em 2030 o setor industrial responda por 40% do consumo mundial de gás natural, 

enquanto o setor de geração de energia elétrica passará a ser responsável por 35% do 

consumo mundial desse energético (EIA, 2009). 

As reservas mundiais provadas de gás natural localizam-se principalmente na 

região oriental da Europa e no Oriente Médio. Essas reservas são mais concentradas do 

que as reservas de petróleo, quando analisamos os países com as maiores reservas de 

gás e de petróleo. Os três países com as maiores reservas provadas de gás (Rússia 

23,4%, Irã 16% e Catar 13,8%) respondem por uma fatia maior do mercado (53,2%) do 

                                                                                                                                               

4 Nos EUA, na década de 90 foi estabelecida a separação total das atividades da cadeia do gás natural em 
produção, transporte e distribuição, o que implicou na atração de novos agentes para o mercado de 
compra e venda de gás natural, aumentando a competição na comercialização do energético (Mathias, 
2008). 
5 O gás natural é considerado uma fonte de energia nobre e limpa por: ter um alto poder calorífico por 
unidade de massa; ser encontrado na natureza praticamente pronto para o consumo, se comparado às 
outras fontes de energia; quando queimado, em função da maior relação H/C (4:1), produzir baixos níveis 
de emissão de dióxido do carbono; e também de particulados (Almeida, 2008). . 
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que os três países com as maiores reservas de petróleo (Arábia Saudita 21%, Irã 11% e 

Iraque 9%) (BP, 2009). Em termos geográficos, porém, as reservas de gás são menos 

concentradas do que as de petróleo, pois duas regiões geograficamente distintas 

possuem as maiores reservas de gás.  

Ainda em termos de reservas de gás, a USGS (The United States Geological 

Survey) considera que o Oriente Médio possui as maiores reservas de gás descobertas, 

mas não desenvolvidas, enquanto a Rússia (e suas ex-províncias soviéticas) responde 

por 43% das reservas de gás não descobertas (apenas 17% estão no Oriente Médio) 

(IGU, 2006). Dessa forma, os dados da USGS além de ressaltarem a importância da 

Rússia no cenário mundial de gás natural, mostram que os países da OCDE6 

(Organization for Economic Cooperation and Development) estão de fora desse 

contexto. Quanto à participação de empresas nas reservas mundiais de gás, dez 

companhias detêm 60% das reservas provadas de gás natural, são elas: Gazprom 

(Rússia), Qatar Petroleum, National Iranian Oil Company, ExxonMobil, Saudi Aramco, 

Shell, BP, Iraqi Oil Ministry, Sonatrach (Argélia) e NNPC (Nigéria) (IGU, 2006). 

A produção mundial de gás natural em 2008 foi de aproximadamente 3 trilhões 

de m3 de gás, o que representou um aumento de 4% em relação ao ano de 2007 (BP, 

2009; Cedigaz, 2009). A produção de gás natural no mundo em 2008 teve um aumento 

em relação à média de crescimento dos últimos dez anos (de 3%) (BP, 2009), devido 

principalmente ao crescimento acima da média da produção norte americana, 

conseqüência do desenvolvimento de reservas não convencionais onshore nos estados 

do Texas, Oklahoma e Wyoming (Cedigaz, 2009). O Catar registrou o segundo maior 

                                                 

6 Os seguintes países pertencem à OCDE: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, República Tcheca, 
Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, República da Coréia, 
Luxemburgo, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Espanha, 
Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos (Fonte: 
http://www.iea.org/Textbase/country/index.asp, acesso em setembro de 2009) 
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crescimento incremental da produção em 2008, enquanto a União Européia registrou o 

primeiro aumento na produção desde o ano de 2004 (BP, 2009). Entretanto, os maiores 

crescimentos absolutos na produção de gás natural em 2008 ocorreram no Oriente 

Médio e na Ásia, como forma de atender à elevação da demanda intra-regional 

(Cedigaz, 2009).  

Segundo o Departamento de Energia Norte Americano (DOE/EIA), em seu 

relatório anual – International Energy Outlook 2009, a produção mundial de gás natural 

deverá ter um aumento de 1.359bcm7 no período de 2006 a 2030 para atender à 

demanda projetada, sendo esperado que a maior parte do crescimento da produção se dê 

nos países fora da OCDE. Com 40% das reservas provadas mundiais de gás natural, o 

Oriente Médio será responsável pelo maior aumento regional na produção de gás natural 

no período de 2006 a 2030 e os maiores produtores dessa região (Irã, Arábia Saudita, 

Catar e Emirados Árabes Unidos) já anunciaram planos para expandir sua produção de 

gás natural de maneira a atender ao aumento esperado na sua demanda interna e/ou para 

suprir outros mercados consumidores (EIA(b), 2009). Espera-se também que o segundo 

maior incremento na produção de gás natural ocorra na Rússia, e que sua produção 

passe de 656 bcm em 2006 para 886 bcm em 2030 (EIA(b), 2009). A Rússia possui 

planos para desenvolver reservas de gás da região da Península do Yamal (a Gazprom 

iniciou em 2008 a construção de um gasoduto para o maior campo da Península do 

Yamal – Bovanenkovo a uma infra-estrutura de gasodutos já existente), bem como para 

desenvolver as reservas da região da Ilha de Sakhalina e do campo de Shtokman, na 

costa oeste (EIA(b), 2009). 

Com relação à demanda por gás natural, a mesma teve um crescimento de 2,5% 

em 2008, ficando abaixo da média dos últimos 10 anos (BP, 2009). Apesar disso, o 

                                                 

7 Billion Cubic Meters (bilhões de m3) 
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consumo de gás na China em 2008 foi de 15,8%, o maior crescimento incremental no 

consumo mundial desse energético (BP, 2009). Em 2008, pela primeira vez, o consumo 

de energia primária8 pelos países não OCDE superou o consumo dos países da OCDE, 

sendo que a região Ásia-Pacífico (que inclui China, Índia, Indonésia, Malásia e 

Austrália, dentre outros países) respondeu por 87% do crescimento do consumo 

mundial de energia (BP, 2009). O crescimento do consumo de energia primária na 

China abrandou pelo quinto ano consecutivo, enquanto o consumo de energia primária 

nos Estados Unidos teve uma redução de 2,8%, o maior declínio desde 1982 (BP, 

2009).  

Segundo o DOE/EIA (2009), a demanda por gás natural deve crescer, em média, 

0,8% ao ano no período de 2006 a 2030 nos EUA, o maior consumidor de gás natural 

do mundo. No setor de eletricidade norte-americano, a demanda por gás natural cresce 

mais rapidamente no período de 2006 a 2025, em resposta à preocupação dos geradores 

com a nova legislação que limita as emissões de gases de efeito estufa (EIA(b), 2009). 

Muitos países europeus da OCDE se comprometeram a reduzir as emissões de CO2 e, 

por essa razão, o consumo de gás natural nesses países vai crescer em média 1% ao ano 

no período de 2006 a 2030, mesmo percentual de crescimento estimado para os países 

asiáticos da OCDE (no Japão, o setor de eletricidade deve continuar como o maior 

consumidor de gás natural, respondendo por 64% do consumo de gás natural do país em 

2030) (EIA(b), 2009).  

Com relação aos países fora da OCDE, destaca-se a Rússia, cujo consumo de gás 

natural deverá crescer 0,9% por ano, em média, até 2030, quando sua participação no 

consumo total de energia será de 56% (EIA(b), 2009). Os países asiáticos não 

pertencentes à OCDE, que em 2006 respondiam por 8% do consumo mundial de gás 

                                                 

8 Por energia primária entende-se petróleo, gás natural, carvão, energia nuclear e energia hidrelétrica. 
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natural, apresentaram a maior taxa de crescimento (4,1% ao ano, em média) no cenário 

de referência do DOE/EIA (2009), passando de um consumo de 266 bcmem 2006 para 

693 bcm em 2030 (o consumo de gás natural vai crescer mais rapidamente na China e 

na Índia, com taxas de crescimento de 5,2% e 4,2% ao ano, em média, 

respectivamente). 

A Rússia é o maior exportador de gás natural do mundo. Em 2008, a Rússia 

exportou 154,41 bcm de gás, por gasodutos, para diversos países europeus, dentre eles: 

Alemanha, Itália, França, Polônia e Hungria (BP, 2009). Atualmente, o maior objetivo 

da Rússia é expandir a exportação de gás para outros países, em particular para os países 

asiáticos, porém devido aos baixos investimentos feitos em suas reservas, ela deve 

enfrentar problemas em satisfazer a sua demanda interna, o que pode afetar seus planos 

de exportação (Reymond, 2007 e IGU, 2006).  

Do ponto de vista europeu, o suprimento de gás natural é uma questão 

essencialmente regional, pois a União Européia é fortemente dependente da produção de 

gás da Noruega, da Holanda e da importação de grandes volumes de gás da Rússia e de 

Argélia (Correljé, 2006). Noruega e Argélia são países essencialmente exportadores; 

aproximadamente 96% da produção norueguesa é exportada para a União Européia e 

cerca de 66% da produção de gás da Argélia é exportada (BP, 2009). Em 2008 foram 

exportados da Argélia 37,50 bcm de gás por gasoduto e 21,87 bcm por GNL (BP, 

2009).  

Trinidad & Tobago exporta aproximadamente 44% da sua produção, o que 

correspondeu, em 2008, a 17,36 bcm de gás exportado via GNL, sendo 7,47 bcm para 

os EUA e 4,32 bcm para a Espanha (BP, 2009), porém sua razão reserva/produção é 

muito baixa, aproximadamente 19 anos (Reymond, 2007) o que certamente 

comprometerá sua posição no cenário mundial nos próximos anos. O Catar, por sua vez, 
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é o país que exporta a maior quantidade de gás natural por GNL do mundo. Em 2008, 

foram 39,68 bcm de gás exportados principalmente para Japão, Coréia do Sul, Índia e 

Espanha (BP, 2009).  

Dos países asiáticos, o Japão é o maior importador de gás natural, sendo 100% 

do seu consumo de gás importado via GNL (Reymond, 2007). Em 2008, o Japão 

importou 92,13 bcm de gás, via GNL, de países como Qatar, Emirados Árabes Unidos, 

Austrália, Brunei, Indonésia e Malásia (BP, 2009). Os Estados Unidos são outro país 

fortemente dependente de gás natural importado. Em 2008, os Estados Unidos 

importaram 104,41 bcm de gás por gasodutos vindos do Canadá e do México e 9,94 

bcm de GNL vindo principalmente de Trinidad & Tobago (BP, 2009). Devido ao 

mercado apertado de gás nos EUA e às questões ambientais que impedem a exploração 

em algumas áreas, a expectativa é que as importações americanas de GNL cresçam 

substancialmente nos próximos anos atingindo um total de 123 bcm em 2030 (IGU, 

2006).   

 

2.1. O Mercado Mundial de GNL 

O GNL é uma das opções de transporte de gás natural no mundo, sendo a mais 

utilizada em países como o Japão que não possui interconexão via gasoduto com outros 

países. Em 2007, a liquefação mundial de GNL foi de 233 bcm 9, o que representou um 

aumento de 9% (IEA, 2008). Em 2008, cerca de 30,7% da produção mundial de gás 

natural foi comercializada entre os países, sendo que 23,3% do volume total produzido 

foi vendido por meio de gasodutos e 7,4% da produção total foi transacionada via GNL 

(Cedigaz, 2009).  

                                                 

9 Billion Cubic Metres (bilhões de metros cúbicos) 
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O ano de 2008 foi marcado por uma inversão na lógica de evolução recente da 

comercialização internacional de gás natural, pois o aumento do comércio internacional 

de gás via gasodutos suplantou consideravelmente o comércio via GNL. O comércio via 

gasodutos aumentou 4,2% em 2008, enquanto o comércio via GNL declinou 0,5% no 

mesmo ano, devido basicamente ao “colapso” na importação de GNL pelos Estados 

Unidos – a importação norte-americana de GNL em 2008 (9,94 bcm) declinou 54,4% 

em relação a 2007, sendo o menor volume importado desde 2002 (Cedigaz, 2009).  

Apesar disso, Chabrelie e Cornot-Gandolphe (2005) afirmam que a necessidade 

cada vez maior de transportar gás através de longas distâncias beneficiará a opção do 

GNL e promoverá o aumento do fluxo de GNL comercializado no mundo (estima-se 

que o GNL represente 38% do gás transacionado no mundo em 2020). Os custos de 

instalação de uma planta de GNL e de transporte do gás ao mercado consumidor ainda 

são muito elevados, porém, nos últimos anos, devido a avanços tecnológicos e ganhos 

de escala (aumento da capacidade e da velocidade dos navios), os custos de construção 

de uma planta de GNL e de transporte em grandes distâncias diminuíram (Real, 2005; 

Reymond, 2007), aumentando assim a atratividade dessa modalidade de transporte de 

gás. Além disso, o que também contribui para o aumento de transações de GNL é o fato 

de ele permitir que os países importadores diversifiquem suas fontes e rotas de 

suprimento (Reymond, 2007), obtendo, conseqüentemente, maior segurança em termos 

de abastecimento.  

Em 2008, 16 países foram exportadores de GNL e 18 países importadores, sendo 

que os países com as maiores exportações de GNL foram: Qatar (39,68 bcm), Malásia 

(29,40 bcm), Indonésia (26,85 bcm), Argélia (21,87 bcm), Nigéria (20,54 bcm), 

Austrália (20,24 bcm), e Trinidad & Tobago (17,36 bcm) (BP, 2009).  
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De acordo com IGU (2006), cerca de metade da capacidade atual de liquefação 

está localizada na região Ásia – Pacífico (do restante, 30% está na região do Atlântico e 

20% no Oriente Médio), porém projetos em andamento sugerem que esse cenário se 

alterará completamente nos próximos anos, fazendo com que a região do Atlântico e do 

Oriente Médio passem a deter, juntas, mais da metade da capacidade mundial de 

liquefação.  

As exportações atuais de GNL abastecem principalmente o mercado Asiático e o 

Europeu e no ano de 2008 totalizaram 226,51 bcm, o que representou uma leve queda 

no crescimento devido principalmente a restrições no suprimento (BP, 2009).  

Com relação às importações de GNL, as mesmas cresceram 5% em 2008 na 

Ásia, sendo que as maiores taxas de crescimento foram registradas na China (15%) e em 

Taiwan (10%), o que é explicado basicamente pelo custo unitário mais competitivo do 

GNL em comparação com os combustíveis alternativos derivados do petróleo, bem 

como por fatores específicos de cada país (tais como: inverno mais rigoroso na Coréia 

do Sul e jogos olímpicos na China) (Cedigaz, 2009).  

As importações européias de GNL cresceram 4,1% em 2008, devido ao aumento 

no consumo de GNL pela Espanha, função de um inverno extremamente seco que 

reduziu a capacidade de geração hidrelétrica do país no início do ano, e dos preços mais 

elevados do carvão, que tornaram o gás natural mais competitivo (Cedigaz, 2009). Na 

América Latina, a Argentina importou em 2008 seu primeiro carregamento de GNL 

(410 milhões de m3), vindo de Trinidad & Tobago (Cedigaz, 2009).  

A Figura 1 apresenta a evolução das transações de GNL no mundo nos últimos 

48 anos. 
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Europa Coréia do Sul Taiwan Japão Índia America do Norte China América Latina 

anos

 

Figura 1 – Evolução do comércio internacional de GNL  

Fonte: Cedigaz, 2009 

 

O mercado mundial de GNL está dividido basicamente em duas partes: na Bacia 

do Atlântico e na Bacia do Pacífico. Os países importadores da Bacia do Pacífico são 

totalmente dependentes do GNL, enquanto os países da Bacia do Atlântico utilizam 

ofertas internas de gás, importações via gasodutos, assim como o GNL para suprir sua 

demanda interna. A Bacia do Atlântico é composta por países exportadores de GNL da 

África e da América Central (Argélia, Líbia, Egito, Nigéria, Oman, Qatar, e Trinidad & 

Tobago) e por países importadores de GNL da América do Norte e da Europa (EUA, 

México, Espanha, França. Itália, Turquia, Grécia, Portugal, Reino Unido e Bélgica) 

(Snodgrass, 2006). Recentemente, Brasil e Argentina10 se juntaram ao grupo de países 

que importam GNL na Bacia do Atlântico.  

A Tabela 1 apresenta os principais países envolvidos na comercialização de 

GNL na Bacia do Atlântico e na Bacia do Pacífico, desde a década de 60. Os países 

                                                 

10 A Argentina recebeu sua primeira carga de GNL em maio de 2008 no terminal de Bahía Blanca (IEA, 
2008).  
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considerados “híbridos” são aqueles que podem se posicionar de forma a fornecer GNL 

tanto para os países da Bacia do Atlântico quanto para os países da Bacia do Pacífico. 

 

Tabela 1 – Países envolvidos na comercialização de GNL 

Importadores Bacia do Atlântico Bacia do Pacífico

1964 - 2000

Reino Unido (1964-1994), França (1964), 
Espanha (1969), Itália (1969), EUA (1971), 
Bélgica (1987), Turquia (1994), Grécia 
(2000), Porto Rico (2000)

Japão (1969), Coréia (1986)

2000 - 2007 República Dominicana (2003), Portugal 
(2004), Reino Unido (2005), México (2006) India (2004), China (2006)

2008 -
Canada (2008), Argentina (2008), Brasil 
(2008), Holanda (2012), Alemanha (2011), 
Polônia (2011)

México (2008), Kuait (2009), Chile (2009), 
Dubai (2010), Tailandia (2012), Singapura 
(2012), Indonesia (2011+)

Exportadores Bacia do Atlântico Híbridos (Oriente 
Médio) Bacia do Pacífico

1964 - 2000 Argélia (1964), Líbia (1970), Trinidad 
(1999), Nigéria (1999)

Abu Dhabi (1977), 
Catar (1997), Omã 
(2000)

Alasca (1969), Brunei (1972), Indonesia 
(1977), Malásia (1982), Austrália (1989)

2000 - 2007 Egito (2005), Guiné Equatorial (2007), 
Noruega (2007)

Futuro Yemen (2009), Irã 
(2014+)

Rússia - Sakhalin (2008), Peru (2010), 
Papua Nova Guiné (2013+)  

Fonte: Elaboração própria a partir de IEA, 200811 

 

Durante os anos 80 e no começo dos anos 90, a oferta interna de gás natural para 

a maioria dos países da Bacia do Atlântico era abundante, o que dificultava a entrada do 

GNL nesse mercado. Como resultado, nessa época, as importações de GNL na Bacia do 

Atlântico eram muito pequenas. Em contrapartida, os países da Bacia do Pacífico 

(Japão, Coréia do Sul e Taiwan) tinham uma produção interna de gás pequena ou nula e 

também não possuíam infra-estrutura para importar gás por gasodutos, o que fez com 

que esses países começassem a importar GNL para garantir o atendimento a sua 

demanda interna.   

                                                 

11 As datas destacadas na Tabela 1 referem-se ao início da importação ou da exportação de GNL ou ao 
período em que foi realizada a atividade (de importação ou exportação). 
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A demanda por GNL da região da Bacia do Atlântico vem crescendo 

substancialmente nos últimos anos e pode, no futuro, ultrapassar a demanda da região 

da Bacia do Pacífico.  

Através da Figura 2 tem-se uma visão dos países pertencentes à Bacia do 

Atlântico. 

 

 

Capacidade Liquefação

Capacidade de Regaseificação

 

Figura 2 - Capacidade de Regaseificação e Liquefação na Bacia do Atlântico 

Fonte: 24th World Gas Conference, Argentina 2009 

 

Segundo Real (2005), o crescimento da demanda por gás natural nos Estados 

Unidos se deu principalmente devido ao aumento da utilização do gás na geração de 

energia elétrica e ao crescimento do consumo industrial, em função das pressões 

ambientalistas pela utilização de combustíveis menos poluentes.  

Recentes descobertas de gás não convencional nos EUA podem alterar o quadro 

de desequilíbrio entre oferta e demanda de gás naquele país. Segundo informações do 

DOE (EIA(c), 2009), cada vez mais a aplicação de novas tecnologias permite converter 

recursos não econômicos em reservas provadas. Um exemplo disso foi o aumento nas 

reservas provadas de gás de xisto. Em 2008, as reservas provadas de gás natural seco 
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atribuídas a reservatórios de xisto tiveram um elevado crescimento, passando a 

representar 13% do total das reservas provadas de gás natural seco no ano de 2008 (ou 

seja, aproximadamente 934 bilhões de m3) (EIA(c), 2009). Outro exemplo, nesse 

contexto, diz respeito ao aumento na produção de metano a partir da camada de carvão 

(coalbed methane), que em 2008 representou 8,5% do total das reservas provadas de gás 

natural seco (aproximadamente 594 bilhões de m3). 

No mercado europeu, o GNL tem um papel importante em termos de 

diversificação das fontes de suprimento e de reequilíbrio de alguns mercados, incluindo 

Espanha  e França  (Chabrelie e Cornot Gandolphe, 2005). A importância do GNL na 

matriz energética, em especial na matriz elétrica, espanhola justifica, portanto, uma 

análise mais detalhada desse país, como poderá ser visto no decorrer deste capítulo. 

Até o final da presente década, devem ser implementados 4 projetos de GNL na 

Espanha, 3 na Inglaterra, 1 na França e 1 na Bélgica, totalizando uma capacidade de 50 

Gm3 / ano (Reymond, 2007).  

A Rússia, já entrou no mercado de GNL, e o Oriente Médio já exporta 

quantidades significativas de GNL para consumidores tanto na Bacia do Atlântico 

quanto na Bacia do Pacífico.  

Os mercados a Leste do Canal de Suez (Japão, Coréia do Sul e Taiwan) foram 

responsáveis pela expansão do mercado asiático de GNL nos últimos anos, apesar de 

serem cogitadas alternativas para a diversificação do abastecimento de alguns países 

dessa região (como a implementação de um gasoduto vindo da Rússia ou do Irã para 

diversificar o suprimento da Coréia do Sul e da Índia) (Chabrelie e Cornot Gandolphe, 

2005).  

Segundo informações da EIA/DOE (2009), a América do Norte possuía em 2006 

seis terminais de regaseificação de GNL em operação (um no México e cinco nos EUA) 
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cuja importação era equivalente a 2% do total de gás natural consumido. Três novos 

terminais de regaseificação se tornaram operacionais nos anos de 2007 e 2008, 

incluindo o primeiro terminal norte-americano da Costa do Pacífico; e seis outros 

terminais estão em fase de comissionamento ou em construção no ano de 2009, 

incluindo o primeiro terminal de regaseificação do Canadá (EIA(b), 2009). 

Estudos indicam que existem em operação 57 terminais de regaseificação em 18 

países do mundo, sendo que Japão, Estados Unidos, Espanha e Coréia do Sul detêm 

aproximadamente 70% dessas instalações (ANP(a), 2008). Considerando as instalações 

em construção e as aprovadas, esse número pode chegar a 97 num horizonte próximo, 

com o ingresso no mercado consumidor de países como Indonésia, Paquistão, Jamaica, 

Canadá e Chile (ANP(a), 2008). Destaca-se que a China também está investindo em 

terminais de regaseificação de GNL, o que revela a intenção do país de diversificar suas 

fontes energéticas, principalmente por questões de segurança do abastecimento 

(ANP(a), 2008). 

Ainda segundo relatório da ANP (ANP(a), 2008), a maioria das novas 

instalações de regaseificação se localiza na Bacia do Atlântico (principalmente no 

Brasil, Jamaica, México, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido), o que indica uma 

tendência ainda maior de flexibilização do mercado mundial de GNL, aumentando com 

isso sua liquidez e favorecendo, dessa forma, a realização de negócios com prazos cada 

vez menores. 

 

 

2.1.1. Negociação no mercado de GNL 

Inicialmente, os projetos de liquefação tiveram como fator de estabilidade 

contratos de fornecimento de longo prazo, através dos quais a rentabilidade da planta 
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estaria de certo modo assegurada (Real, 2005). O compartilhamento de risco, no início 

da indústria do GNL, se baseava na premissa de que os compradores suportariam os 

riscos de volume, enquanto os vendedores arcariam com os riscos de preço; por isso a 

maioria dos contratos continha cláusulas do tipo take or pay 12(garante retirada mínima 

pelo comprador) e regras de escalonamento de preços (eventuais flutuações no preço 

são transferidas para o vendedor) (ANP(a), 2008) 

Essa rigidez contratual começou a ser “quebrada” na década de 90 com o avanço 

do GNL e, por conseqüência, das negociações de curto-prazo. Devido às reduções de 

custo obtidas em diversas partes da cadeia do GNL, os projetos se tornaram  viáveis 

mesmo se apenas parte da capacidade estiver assegurada por meio de vendas de longo 

prazo e o restante for vendido de uma forma mais flexível ou numa base spot (Conort-

Gandolphe, 2005).  

Dessa forma, cresce a importância das vendas de GNL no curto-prazo e no 

mercado spot tanto como mecanismo de ajuste de excedente, pelo lado do produtor, 

quanto para um eventual complemento dos contratos de longo-prazo, pelo lado do 

comprador. No período de 1992 a 2002, as transações de GNL no mercado spot 

aumentaram de 1,3% para 7,6%, devido principalmente à crise financeira na Ásia 

(1997-98) que gerou excedentes no Oriente Médio; à estratégia adotada pela Espanha e 

Coréia de suprir suas demandas de ponta (no inverno) com carregamentos de gás 

negociados no mercado spot; bem como ao ressurgimento do mercado americano 

durante a alta dos preços de 2000/2001, o que levou ao redirecionamento de 

                                                 

12 O take or pay é uma cláusula comum em contratos de longo prazo. Nesse tipo de cláusula o comprador 
assume a obrigação de pagar por uma quantidade mínima de gás contratada, independente do volume 
efetivamente retirado, ou seja, o comprador assume parte do risco do investimento na infraestrutura de 
transporte, uma vez que ele garante ao transportador receita ao longo da vigência do contrato, mesmo que 
não consuma os volumes contratados de gás natural (Mathias, 2008). 
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carregamentos de GNL da Europa para os EUA, além de compras no mercado spot 

(Conort-Gandolphe, 2005).  

As negociações de GNL no mercado de curto prazo trazem consigo uma série de 

benefícios para seus participantes, dentre eles: um menor risco de volume, uma 

redistribuição do risco de preço, e novas oportunidades de negócios (ANP(a), 2008). 

Nos últimos anos, volumes de GNL não vendidos no âmbito de contratos de longo 

prazo, possuem como destino alternativo os Estados Unidos e, em menor proporção, a 

Espanha e o Reino Unido (ANP(a), 2008). Uma desvantagem óbvia dessa modalidade 

contratual é o aumento na volatilidade de preços do GNL (ANP(a), 2008). 

O excedente de capacidade em infra-estrutura (liquefação, transporte e 

regaseificação) e a diversidade de atores no mercado de GNL são pré-requisitos para 

negociações no mercado spot. Apesar do crescimento do mercado spot (motivado pelo 

excesso de oferta, pelo aumento da demanda e pelo rápido desenvolvimento da 

capacidade de transporte), ele continuará sendo uma parcela pequena do volume total de 

negociações e os contratos de longo-prazo continuarão como a principal forma de 

negociação entre compradores e vendedores de GNL, devido à natureza capital-

intensiva e aos riscos financeiros inerentes ao projeto de GNL (Jensen, 2004, Conort-

Gandolphe, 2005 e ANP(a), 2008). Dados mais recentes mostram que as contratações 

de GNL no curto prazo, em milhões de toneladas, passaram de 1,4% em 1992 para 

11,6% em 2004, porém essa participação ainda é pequena em relação aos contratos 

tradicionais de compra e venda de GNL (ANP(a), 2008). 

Com a abertura dos mercados de eletricidade e de gás e com o uso crescente do 

gás na geração de energia elétrica, novos atores (principalmente empresas de 

eletricidade) estão entrando no mercado de GNL, contratando sua demanda diretamente 

do fornecedor, com requisitos distintos dos requeridos pelos compradores tradicionais, 
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tais como: flexibilidade e preço, conduzindo, portanto a contratos de longo-prazo com 

duração menor (15 anos ao invés de 20-25 anos) e a uma maior freqüência de contratos 

de médio-prazo (Conort-Gandolphe, 2005). No caso espanhol, por exemplo, empresas 

como IBERDROLA, ENDESA e UNION FENOSA, típicas do setor elétrico, passaram 

a atuar também na indústria gasífera (CNE, 2008). 

A clássica combinação dos contratos (acordo take-or-pay e preços indexados ao 

petróleo) está, segundo Jensen (2004), “sob o fogo” desde antes da liberalização do 

mercado, com os compradores demandando maior flexibilidade nos contratos. Ainda 

segundo o autor, os preços indexados ao petróleo continuam em muitos casos porque as 

partes não chegam a um acordo sobre uma melhor forma de precificação.  

Nesse contexto, pode-se dizer que no mercado norte-americano o preço é 

baseado na competição gás-gás, de maneira que a relação entre a oferta e a demanda do 

combustível é fundamental para a determinação do preço de mercado; no mercado 

europeu, os contratos de gás natural são, de maneira geral, indexados aos preços de 

combustíveis alternativos ao gás, ou seja, os preços são determinados por meio da 

utilização do mecanismo de netback, o que faz com que eventuais flutuações nos preços 

do óleo impactem os preços do gás; e no mercado asiático o preço do gás natural 

também é indexado ao mercado de óleo, mais especificamente a uma cesta de óleos, a 

Japanese Crude Cocktail (Mathias, 2006).  

Ainda no que diz respeito a preços na indústria de GNL, está surgindo uma 

abordagem mais flexível, com fornecedores adotando diferentes políticas de preços de 

acordo com o mercado comprador, levando a um mercado internacional com arbitragem 

de preços, onde, por exemplo, carregamentos de GNL vindos de Trinidad ou da Nigéria 

têm sido direcionados ora para os EUA ora para a Espanha a depender do preço do gás 

nesses mercados (Jensen, 2004, Conort-Gandolphe, 2005). Outro tipo de arbitragem tem 
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se desenvolvido entre o mercado Asiático e a Base do Atlântico, via carregamentos do 

Oriente Médio, onde o Catar tem se tornado um produtor swing que fornece gás, a 

preços distintos, para os mercados da Ásia, dos EUA, do Reino Unido e da Europa 

continental (Jensen, 2004, e Conort-Gandolphe, 2005).  

A arbitragem faz com que as empresas direcionem as cargas para os mercados 

que proporcionarão os maiores netbacks, mas essa capacidade de arbitrar depende de 

excesso de capacidade nos tanques de armazenamento e nos terminais de recebimento, 

para que seja possível aproveitar a oportunidade quando ela surgir (Jensen, 2004). A 

arbitragem de preços, em especial na Bacia do Atlântico, nos quais os navios metaneiros 

podem ser facilmente deslocados, dependerá, fundamentalmente, das vantagens que 

podem ser obtidas do diferencial de preços nos mercados e das distâncias a serem 

percorridas pelos navios (Mathias, 2006). 

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2008), os preços do GNL no 

longo prazo não devem continuar em ascensão, caso novos produtores surjam no 

mercado internacional nos próximos anos. Apesar disso, o percentual de negociações 

feitas no curto prazo deve subir de 10%, no início dessa década, para 30% na próxima 

década (IEA, 2008). 

 

 

2.2. O GNL e a Geração de Energia Elétrica 

O uso do gás natural vem crescendo substancialmente nas últimas décadas, em 

função basicamente da necessidade de se reduzir a dependência dos países em relação 

ao petróleo (principalmente após os choques do petróleo da década de 1970 que 

elevaram consideravelmente o preço desse produto), da disseminação do gás natural 

como fonte primária de energia, de pressões pela utilização de combustíveis fósseis 
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menos intensivos em carbono, bem como dos investimentos na cadeia do gás natural13 

(que contribuíram para o aumento da comercialização desse combustível). Nesse 

contexto, o gás natural vem sendo utilizado principalmente na diversificação da matriz 

energética dos países, tanto para a geração de eletricidade, como para o uso no setor 

industrial e na calefação de ambientes.  

O gás natural e, numa menor escala, a energia eólica são as únicas fontes que 

continuamente contribuíram para o aumento da geração de eletricidade desde o ano 

2000 (IEA, 2008). A demanda por gás para a geração de energia elétrica na primeira 

metade dessa década cresceu aproximadamente 30 bcm na América do Norte e 37 bcm 

na Europa (IEA, 2009). No ano de 2007, especificamente, a demanda de gás natural 

para o setor de eletricidade dos EUA teve um aumento de 10%; no Japão esse aumento 

foi de 13%, enquanto na Inglaterra a parcela de geração de energia a partir do gás 

natural foi de 41,5% (o que correspondeu a 34 bcm) (IEA, 2008) 

A Figura 3 apresenta, para alguns países da OCDE, o percentual de geração de 

eletricidade a gás natural e a demanda de gás (em bcm) para a geração de energia para 

os anos de 2005 e 2006, bem como uma estimativa para o ano de 2020. 

 

                                                 

13 Plantas térmicas baseadas em turbinas a gás natural têm apresentado um custo de geração decrescente 
nas últimas duas décadas, em função principalmente, do aumento da eficiência nominal dos equipamentos 
de geração, que deve ser atribuído, particularmente, ao emprego de materiais mais resistentes a altas 
temperaturas e ao resfriamento das palhetas, que permitiram elevar a temperatura de entrada dos gases de 
combustão de 900ºC, em média em 1967, para 1.425ºC, em média, em 1998 (Tolmasquim et al, 2003). 
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Figura 3 - Percentual de geração de energia elétrica a partir do gás natural e demanda de 

gás para a geração de energia elétrica14 

Fonte: IEA, 2008  

 

O aumento da participação do gás natural na geração de energia elétrica é mais 

marcante na Europa, onde alguns países têm políticas rígidas sobre, por exemplo, a 

desativação de usinas nucleares (Espanha e Alemanha), sobre a redução das emissões de 

CO2, bem como sobre o aumento da participação de fontes renováveis de energia (IEA, 

2008). Mudar uma planta de geração de energia a base de carvão para uma a gás natural 

é uma das formas mais econômicas de reduzir as emissões de CO2, dependendo dos 

preços do gás e do carvão no mercado. Nota-se, entretanto, um aumento na quantidade 

de usinas a carvão em construção no mundo (enquanto no período de 2005 a 2007 

houve uma redução na construção de plantas a gás, de 57% para 46% de todas as 

plantas em construção no mundo), porém países como a Alemanha e os Estados Unidos, 

                                                 

14 Os valores expressos no topo das barras estão na unidade bcm (billion cubic meters). 

EUA Inglaterra Espanha Japão Canadá França Itália Alemanha 
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durante os anos de 2007 e 2008, também anunciaram o cancelamento de várias plantas a 

carvão que estavam planejadas para serem construídas (IEA, 2008). 

Com relação ao gás natural na forma liquefeita, este vem sendo comercializado 

mais expressivamente desde o fim da década de 1990, quando a redução nos custos dos 

segmentos de liquefação, transporte e regaseificação proporcionou o aumento no 

comércio desse produto entre regiões distantes umas das outras e não conectadas por 

meio de gasodutos.  

No segmento de liquefação, que corresponde de 30 a 45% dos custos totais da 

cadeia, a redução de custos ocorreu em função de avanços tecnológicos, aumento na 

escala (maior capacidade dos trens15 e navios) e aumento na eficiência dos processos 

termodinâmicos de liquefação (Mathias, 2008). A competição entre os fornecedores 

também contribuiu para a redução nos custos de capital para as plantas de liquefação, de 

US$ 600 por tonelada de capacidade no final dos anos 1980 para US$ 200 por tonelada 

no ano de 2001 (Mathias, 2008)16. Segundo informações da Agência Internacional de 

Energia (IEA, 2008), a capacidade mundial de liquefação seria de aproximadamente 

330 bcm / ano.  

Com relação ao segmento de transporte, os custos de construção de navios 

também se reduziram (de US$ 280 milhões em 1995, para um navio de 138.000 m3 de 

capacidade, para US$ 150 a US$ 160 milhões no ano de 2005), assim como houve 

aumento da capacidade dos navios (de 25.000 m3, em média, em 1970, para 265.000 m3 

                                                 

15 O tamanho padrão de um trem de liquefação era de aproximadamente 1 milhão de toneladas por ano 
(mtpa) na década de 1970; 2 milhões de toneladas por ano na década seguinte; e em 2006 essa capacidade 
atingiu 4 mtpa; porém ainda existem planos para a ampliação dos trens de liquefação, chegando a 8 mtpa 
no Catar (Mathias, 2008).  
16 A tendência na redução de custos das plantas de liquefação tem se revertido nos últimos 6 anos. De 
2003 a 2007 esses custos aumentaram de 30 a 40%, devido principalmente ao aumento do custo do aço 
(necessário à construção dos trens de liquefação) e ao aquecimento do mercado de construção de novas 
plantas (que levou ao aumento da procura por equipamentos específicos a esta atividade, como bombas 
criogênicas, compressores e turbinas, que resultou no aumento do preço desses equipamentos) (Mathias, 
2008). 
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em 2007), o que possibilitou ganhos de escala (Mathias, 2008)17. O crescimento na frota 

de navios metaneiros nos últimos anos decorre de três fatores principais: redução no 

custo de construção dos navios, estratégia de companhias exportadoras e importadoras 

de GNL, que buscam ter sua frota própria, e compra de navios por parte de companhias 

independentes que vêem oportunidades de ganho na atividade de transporte de GNL 

(Mathias, 2008). 

Quanto ao segmento de regaseificação, a redução de custos na construção desses 

terminais (com o desenvolvimento, por exemplo, de navios com regaseificação 

embarcada) contribuiu para o aumento da capacidade de regaseificação na primeira 

metade dos anos 2000 (Mathias, 2008). De acordo com informações da Agência 

Internacional de Energia (IEA(b), 2009), a capacidade mundial de regaseificação é 

quase duas vezes superior à capacidade de mundial liquefação.  

Essa desigualdade na relação entre capacidade de liquefação e capacidade de 

regaseificação gera uma grande ociosidade de regaseificação, ou seja, “muitas” plantas 

de regaseificação (compradores) para serem abastecidas por “poucos” vendedores, o 

que, por sua vez, facilita a arbitragem entre regiões (fornecedores adotando diferentes 

políticas de preços de acordo com o mercado comprador). Como conseqüência, os 

preços do GNL no mercado internacional tendem a ficar mais voláteis, aumentando-se 

assim o risco para quem compra esse energético no mercado spot. Nesse sentido, 

investimentos em estocagem ou num mercado secundário de gás seriam formas de atuar 

                                                 

17 Essa tendência de redução de custos também tem se revertido, assim como no segmento de liquefação. 
Em 2006, um navio metaneiro com 145.000 metros cúbicos de capacidade custou aproximadamente US$ 
210 milhões, devido ao excesso de demanda por novos projetos, ao aumento do preço do aço no mercado 
internacional e a falta de mão de obra especializada para a construção e operação desses navios (Mathias, 
2008). 
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tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, de forma a flexibilizar a cadeia 

do gás.18 

Ainda no contexto da indústria de gás natural, de modo geral, e do GNL, em 

particular, ressalta-se a entrada de novos agentes, tanto aqueles que possuem atividades 

correlatas à indústria do gás natural como também aqueles que identificaram no negócio 

do GNL uma possibilidade de auferir lucros e retorno para seus investimentos (Mathias, 

2008). Ainda segundo a autora, dentro desse grupo de novos atores destacam-se as 

companhias de eletricidade (principalmente as do Japão, como a TEPCO – pela 

dependência da geração a gás natural – e as da Europa, como a Endesa e Iberdrola na 

Espanha e a Enel na Itália – pela crescente liberalização do setor elétrico nesse 

continente e pela necessidade de substituir o carvão por gás, em função das emissões de 

gases de efeito estufa), que têm se inserido na cadeia do GNL na busca por 

aproveitamentos que supram as suas necessidades de combustível. Para esses atores 

(geradores de eletricidade), a estratégia é entrar no negócio de GNL por meio da 

aquisição de terminais de regaseificação e da compra de cargas desse hidrocarboneto no 

mercado (Mathias, 2008). 

 

 

2.2.1. O GNL na Europa 

Diversas previsões apontam para o crescimento do consumo de gás natural na 

Europa. As restrições na emissão de CO2, o descomissionamento de algumas usinas 

nucleares, as elevadas emissões provocadas pela geração de energia à base de carvão e a 

lenta penetração de fontes de energia renovável na matriz energética européia são 

                                                 

18 Estes pontos deverão ser ainda mais bem detalhados no capítulo 5 desta dissertação. 
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fatores que fazem a União Européia depender fortemente do gás natural (Kjärstad e 

Johnsson, 2007).  

O crescimento do consumo de gás natural na Europa advém principalmente do 

setor elétrico, em função da substituição das usinas termelétricas a carvão por 

termelétricas a gás natural, dadas as crescentes restrições à emissão de gases de efeito 

estufa, impostas pela União Européia (Mathias, 2008). No setor elétrico, o papel do gás 

natural vem aumentando nos últimos anos. Em 1990, o gás natural era a fonte de 

energia responsável por 7% da energia elétrica gerada na União Européia; no ano 2000 

esse percentual subiu para 16% e, em 2005, para 20% (IEA, 2008). Segundo previsões 

do WEO – World Energy Outlook19 (2009), será necessária uma adição de capacidade 

de produção de gás natural da ordem de 2.700 bcm até 2030 para atender ao 

crescimento da demanda por esse energético, bem como ao declínio da produção dos 

campos existentes.  

Em 2005, a União Européia importou 57% do gás consumido, sendo que as mais 

importantes fontes de suprimento foram Rússia (24%) e Noruega (15%), ambos por 

gasodutos, e Argélia (11%), por gasoduto e via GNL (IEA, 2008). As importações de 

GNL representam cerca de 13% da necessidade total de gás, sendo que os maiores 

supridores de GNL são Argélia, Líbia, Catar e Nigéria (IEA, 2008).  

O setor elétrico europeu está se tornando cada vez mais dependente do 

suprimento de gás de diversas regiões produtoras (Rússia, Norte da Europa, Norte da 

África, Oriente Médio). O aumento do uso do gás como combustível para a geração de 

energia elétrica, nos últimos anos, pode ser observado na Figura 4 por meio da 

capacidade em GW das usinas térmicas existentes e em construção ou planejadas na 

União Européia. Dos 105 GW referentes às usinas térmicas em construção ou 
                                                 

19 Vide World Energy Outlook 2009 – Presentation to the Press, disponível em 
http://www.worldenergyoutlook.org/. Acesso feito em 04 de dezembro de 2009. 
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planejadas, 88 GW referem-se a usinas abastecidas por gás natural20 (Kjärstad e 

Johnsson, 2007). 
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Figura 4 - Capacidade das usinas térmicas européias, distribuída por tipo de combustível 

Fonte: Kjärstad e Johnsson, 2007 

 

A tendência é que se intensifique, cada vez mais, a interação entre a indústria de 

gás e o setor elétrico na Europa. O preço do gás quase que certamente determinará o 

preço da energia elétrica, sendo que os aumentos no preço do gás têm contribuído para 

os consideráveis aumentos no preço da energia elétrica em vários países da OCDE (vide 

Figura 5 na qual esta situação está exemplificada para o caso da Inglaterra) (IEA, 2008). 

Outro importante fator que contribui para o aumento no preço da energia elétrica é a 

necessidade de novos investimentos para substituir usinas antigas, para atender ao 

                                                 

20 As usinas térmicas em construção / planejadas na Itália encontram-se separadas das usinas dos demais 
países da União Européia, pois grande parte dessas usinas jamais será comissionada, devido ao grande 
risco de desaprovação desses projetos pelas autoridades locais (Kjärstad e Johnsson, 2007). 
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crescimento da demanda, bem como para alterar a matriz energética dos países para 

uma matriz com menor impacto ambiental (IEA, 2008). 
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Figura 5 - Relação entre o preço do gás e da energia elétrica na Inglaterra 

Fonte: IEA, 2008 

 

A Figura 5 além de mostrar a forte relação entre o preço do gás natural e da 

eletricidade, também ilustra como esses preços também apresentam forte correlação 

com o preço das emissões de CO2 (USD/tonelada) na União Européia (expresso na 

curva do mercado de carbono ETS). 

O crescimento da demanda por gás natural após 2010 será influenciado 

principalmente pela decisão da União Européia de restringir a emissão de gases de 

efeito estufa. Na sessão de 2005, o Conselho Europeu indicou a necessidade de uma 

redução de 15 a 30% na emissão desses gases até o ano de 2020, em relação às emissões 

de 1990, para assim evitar que a temperatura da Terra não aumente mais que 2oC acima 

dos níveis verificados antes da Revolução Industrial (Kjärstad e Johnsson, 2007). 

Além disso, o descomissionamento de usinas nucleares (fonte de energia com 

baixa emissão de gases de efeito estufa) nos próximos anos na Bélgica, Alemanha, 
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Espanha, Suécia e Inglaterra também afetará a demanda futura de gás natural nesses 

países. De acordo com Kjärstad e Johnsson, (2007), cerca de 16,8 GW de energia 

nuclear será desativada na Alemanha e Inglaterra até 2015 e, na Espanha, o mesmo 

deverá acontecer com suas usinas nucleares a partir de 2020, aumentando também a 

demanda desse país por gás natural.  

Durante o inverno de 2004 e 2005, Espanha e França enfrentaram interrupções 

no fornecimento de gás natural, que culminaram com cortes no suprimento de gás para 

usinas elétricas desses países, que não impactaram, porém, a geração de eletricidade na 

França, já que as usinas desse país puderam trocar o combustível utilizado na geração 

de energia elétrica por óleo combustível (Kjärstad e Johnsson, 2007). Esses 

acontecimentos demonstraram a vulnerabilidade da infra-estrutura de gás natural desses 

países.  

Apesar de a Espanha possuir, em 2004, uma capacidade de importação quase 

duas vezes superior à importação real, outros fatores contribuíram para que o país não 

fosse capaz de atender aos picos de demanda por gás daquele inverno, a saber: a 

limitação na capacidade de importação por gasodutos e a baixa capacidade de 

estocagem de gás (Kjärstad e Johnsson, 2007; CNE, 2008). Ainda segundo os mesmos 

autores, a França, diferentemente da Espanha, possui uma grande capacidade de 

estocagem de gás, com 15 sítios de estocagem subterrânea de gás com capacidade para 

armazenar 11 bcm de gás, o que equivale a 85 dias, em média, de suprimento. Isto é 

fundamental para a França, visto que o consumo deste país é caracterizado por uma 

forte sazonalidade da demanda, com a demanda no inverno sendo até seis vezes a 

demanda no verão. Entretanto, essa situação de “aperto” na relação oferta/demanda 

desses países deve mudar nos próximos anos com a entrada em operação de novos 
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terminais de regaseificação de GNL e com a construção do gasoduto vindo da Argélia 

(Kjärstad e Johnsson, 2007). 

Com relação à demanda futura de gás para a geração de energia elétrica, em 

função das oscilações no preço do gás natural21, existe uma incerteza quanto à evolução 

da mesma. No sentido de garantir a segurança do suprimento e reduzir a dependência 

energética de países como a Rússia, diversos países da Europa têm investido no 

desenvolvimento de infra-estrutura que permita a importação de gás natural liquefeito 

(Mathias, 2008).  

Segundo Dorigoni e Portatadino (2008), existiam até 2008 na Europa 12 

terminais de regaseificação em operação e 12 terminais em construção, sendo que a 

Espanha lidera a lista dos países que possuem mais terminais em operação, seguida pela 

França. Ainda de acordo com os autores, Itália, Inglaterra e Espanha são os países onde 

há o maior número de terminais de regaseificação planejados para entrar em operação. 

Entretanto, é importante considerar a possibilidade de nem todos os terminais serem 

efetivamente construídos, dadas as dificuldades de autorização e aos atrasos comuns na 

cadeia do GNL.  

A Tabela 2 apresenta os projetos de terminais de regaseificação para diversos 

países da Europa. 

                                                 

21A partir de 2005 houve um movimento de elevação nos preços do gás natural no Brasil e entre meados 
de 2007 e 2008 esse movimento se intensificou tanto para o gás natural de origem nacional quanto 
importado. Porém, ao final de 2008 as curvas de preço do gás começaram a apresentar inflexão resultante 
das condições mercadológicas. Nesse período, o preço da cesta de óleos utilizada como referência para 
precificar o gás de origem nacional foi impactado pelos baixos preços do barril de óleo cru praticados no 
mercado internacional no decorrer de 2008, comparativamente aos preços praticados em 2007 (ANP(d), 
2009). 
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Tabela 2 - Projetos de terminais de regaseificação na Europa 

País Existentes Em construção Propostos Total
Bélgica 1 1 0 2
França 2 1 3 6
Alemanha 0 0 1 1
Grécia 1 1 2 4
Irlanda 0 0 1 1
Itália 1 2 13 16
Holanda 0 0 3 3
Polônia 0 0 1 1
Portugal 1 0 1 2
Espanha 5 4 5 14
Suécia 0 0 1 1
Reino Unido 1 3 6 10
Total 12 12 37  

Fonte: Elaboração própria a partir de Dorigoni e Portatadino (2008) 

 

Vale relembrar que o mercado atual de GNL se caracteriza pelo excedente de 

capacidade de regaseificação, uma vez que a construção de um terminal de 

regaseificação é muitas vezes a única maneira de se entrar num mercado (dadas as 

dificuldades para acesso a gasodutos) e também pelo fato de o segmento de 

regaseificação ser o mais “econômico” de toda a cadeia do GNL (Dorigoni e 

Portatadino, 2008), o que reforça o “poder” dos vendedores. 

Com relação à estocagem de gás na União Européia, esta é relativamente alta 

(cobrindo cerca de 1/7 da demanda anual) em países como Alemanha, Itália e França, 

enquanto em países como Espanha, Reino Unido e Bélgica os níveis de estocagem são 

ainda bem baixos (IEA, 2008). Essa questão reflete a falta de uma geologia apropriada, 

além da grande variação no tipo de estocagem, existente entre os países (que vai desde 

campos deplecionados de óleo e gás a cavernas de sal) (IEA, 2008). 

Muitos países da União Européia vêm investindo lentamente em estocagem e em 

muitas áreas a estocagem de gás ainda é muito inadequada, por conta de uma 

combinação de fatores ambientais ou de planejamento, além da falta de geologia 
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apropriada ou de sinais de mercado que indiquem a sua necessidade (como variações no 

preço do gás) (IEA, 2008). Cada vez mais, torna-se necessário que a União Européia 

invista em estocagem, pois essa é uma forma que os países dessa região têm de lidar 

com o fato de a produção interna de gás natural estar em declínio e, por isso, não ser 

capaz de atender a variações bruscas na demanda. A estocagem facilita a resposta de um 

país a alterações rápidas na demanda, principalmente em função do uso cada vez mais 

intenso do gás na geração de energia elétrica (nesse sentido, a União Européia deve 

investir em estocagem próxima aos centros de consumo) (IEA, 2008). 

 

2.2.1.1. Espanha 

A Espanha possui o mercado de gás que mais cresce na Europa e é o maior 

importador de GNL do continente, sendo responsável por aproximadamente metade das 

importações de GNL européias e pela terceira posição na lista dos países que mais 

importam GNL no mundo, atrás apenas do Japão e da Coréia (IEA, 2008). O sistema 

gasífero espanhol se caracteriza pela quase ausência de produção nacional, pela escassa 

interconexão via gasoduto com o restante da Europa e pela grande capacidade instalada 

nos terminais de regaseificação de GNL (CNE, 2008). Ressalta-se também que o 

território espanhol possui uma rede de gasodutos de transporte bastante capilarizada, 

principalmente quando se a compara com a malha brasileira (ANP(c), 2008). 

O setor de gás natural da Espanha é composto por um mercado atacadista e por 

um mercado varejista de gás natural. O mercado atacadista é caracterizado por contratos 

de longo prazo com cláusulas take or pay, pelo poder de mercado dos produtores e pela 

ausência de um mercado spot. Em 2007, os contratos de suprimento de gás com 

horizonte superior a 10 anos superavam 80% do total de gás importado pelo país (CNE, 
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2008). Os contratos de curto prazo ou spot são utilizados apenas de forma marginal, 

para cobrir variações na demanda e para realizar operações de trading (CNE, 2008). 

O mercado atacadista de gás é formado por dois sub-mercados: primário e 

secundário. O mercado primário comporta as transações entre produtores de gás, pelo 

lado da oferta, e agentes importadores de gás, pelo lado da demanda. Dada a reduzida 

quantidade de gás natural produzido na Espanha, essas transações se realizam quase que 

totalmente fora do sistema gasífero espanhol22 (CNE, 2008). O gás natural importado é 

introduzido no sistema nos pontos de entrada dos gasodutos (caso seja gás canalizado) 

ou nas plantas de regaseificação (caso seja GNL). 

O mercado secundário de gás natural, por sua vez, é ainda informal, e nele são 

feitas as transações bilaterais que atendem principalmente pequenos comercializadores 

que são supridos exclusivamente por GNL e não contam com um mercado 

suficientemente amplo de clientes finais (CNE, 2008). O mercado secundário surge 

fundamentalmente como resposta à falta de flexibilidade da atual indústria de gás 

espanhola, causada, por um lado, pela forte dependência de suprimentos de GNL e pela 

escassez de estocagem subterrânea (que provavelmente se manterá até 2014), e por 

outro lado por restrições na rede de transporte (CNE, 2008). Entretanto, a ausência de 

contratos padronizados e de transparência nos preços limita a atratividade do mercado 

secundário gasista espanhol a novos entrantes. 

O mercado varejista de gás natural segue crescendo, principalmente em função 

do fornecimento de gás para o setor de geração de energia elétrica, (CNE, 2008). 

Inicialmente, se observava uma grande participação no mercado varejista de grupos 

empresariais originários da indústria do petróleo (como a British Petroleum - BP), 

porém, recentemente, vem aumentando a participação de empresas que operam 
                                                 

22 As transações se realizam quase que totalmente fora do sistema porque o mercado espanhol produtor de 
gás natural é muito incipiente (produz menos do que 1% de todo gás incorporado ao sistema). 
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tradicionalmente no setor elétrico, como a IBERDROLA, a ENDESA e a UNION 

FENOSA (CNE, 2008).  

Além da Comisión Nacional de Energia (CNE), entidade responsável por 

regular as atividades da indústria espanhola de gás natural, os agentes atualmente 

participantes desta indústria são: (i) companhias transportadoras, sendo a ENAGAS23 

S.A. a detentora da maioria dos ativos de transporte; (ii) companhias de distribuição, em 

que o Grupo Gas Natural possui a maior fatia do mercado; e (iii) companhias 

comercializadoras, sendo que a maioria delas já possui atividade varejista, como: Gas 

Natural, Unión Fenosa, Iberdrola, Endesa, Naturgas, Cepsa, BP, Shell, Gas de France, 

entre outras (ANP (c), 2008). 

A Figura 6 apresenta, para o ano de 2007, as empresas presentes no mercado de 

gás natural espanhol, bem como seu market share. 

 

Figura 6 – Empresas envolvidas no fornecimento de gás natural na Espanha 

Fonte: CNE(b), 2008 

                                                 

23 Além de ser líder no segmento de transporte, a ENAGAS também atua como gestora técnica do 
sistema, bem como líder nos segmentos de regaseificação e armazenamento de gás: é proprietária de 
aproximadamente 7600 km de rede de gasodutos de alta pressão; de plantas de regaseificação (Barcelona, 
Cartagena e Huelva); e possui capacidade total de armazenamento de 1.287.000 m3 de GNL (ANP(c), 
2008). Apesar da separação funcional e contábil efetivada pela ENAGAS, permanece entre as empresas 
atuantes no mercado a percepção acerca da existência de conflito de interesses entre as diversas atividades 
desempenhadas por esta empresa enquanto agente privado e sua atribuição de gerenciar todo o sistema 
gasífero nacional (ANP(c), 2008). 
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O consumo de gás natural é crescente na Espanha. No entanto, nos últimos dois 

anos houve uma redução na taxa de crescimento do consumo de gás natural, em 

comparação com a dos anos anteriores, como conseqüência do crescimento mais lento 

do setor de geração de eletricidade (CNE(b), 2008). A Figura 7 ilustra a tendência de 

consumo de gás natural na Espanha, no período de 2002 a 2007. O incremento no 

consumo de gás pelas usinas termelétricas foi o grande responsável pelo aumento na 

demanda total desse energético desde 2003. Em termos de usinas térmicas a gás natural, 

em 2008 existiam 54 em operação (em 2006 existiam 39 UTEs) e a previsão para 2010 

é que mais 11 usinas entrem em operação (ANP (c), 2008). 

 

Outras demandas Demanda geração eletricidade  

Figura 7 - Tendência de consumo de gás natural na Espanha 

Fonte: CNE(b), 2008 

 

Para importar o gás natural que será usado nas centrais elétricas a ciclo 

combinado, as comercializadoras necessitam firmar contratos de mais longo prazo e 

alcançar escalas mínimas eficientes (volume mínimo de 1bcm), o que permite reduzir os 

riscos de entrada no mercado minoritário, onde os clientes finais geralmente não estão 

dispostos a assumir compromissos de consumo de longa duração (CNE, 2008). 
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Com a adição do sexto terminal de regaseificação, em Mugardos, a Espanha 

impulsionou a capacidade de regaseificação do país. O terminal de Mugardos é de 

propriedade de um grupo de empresas, dentre as quais se destaca a ENDESA Geração, e 

a maioria do gás regaseificado nesse terminal é destinado às plantas térmicas da 

ENDESA e da UNION FENOSA (IEA, 2008). A empresa ENAGAS planeja implantar 

seu quarto terminal (com 7 bcm de capacidade por ano) no norte da Espanha, em El 

Musel, em 2011, para atender também a usinas térmicas que deverão ser implantadas 

nessa região (IEA, 2008). A Tabela 3 apresenta informações sobre os terminais de 

regaseificação em operação na Espanha, além de informações sobre construção de 

novos terminais. 

 

Tabela 3 - Terminais de Regaseificação da Espanha 

Terminal Investidor Status Capacidade
(bcm / ano) Início de Operação

Barcelona Enagas Operacional 17.3 1969
   Expansão Construção 1.3 2008
Huelva Enagas Operacional 13.6 1988
Cartagena Enagas Operacional 9.9 1989
   Expansão Construção 1.3 2008

Bilbao Bahia de Bizcahia (BP, 
Repsol, Iberdrola, EVE) Operacional 8.0 2003

   Expansão Proposta 2.5 2012

Sagunto

Saggas (Endesa, 
Iberdrola, Union Fenosa 
Gas, e Governo de 
Oman) Operacional 6.0 2006

   Expansão Proposta 1.8 2008

Mugardos (El Ferrol)

Grupo Reganosa 
(Endesa, Union Fenosa 
Gas, Galicia´s Tojeiro, 
Sonatrach, Governo da 
Galícia, Caixa Galicia, 
Banco Pastor e 
Caixanova) Operacional 3.6 2007

   Expansão Proposta 3.6 2013
El Musel Enagas Proposta 7.0 2011
Gran Canaria (Ilhas 
Canárias)

Endesa, Governo das 
Canárias Proposta 1.3 2011

Tenerife (Ilhas 
Canárias)

Endesa, Governo das 
Canárias Proposta 2011  

Fonte: Elaboração própria a partir de IEA, 2008 
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A Espanha aumentou as importações de gás natural a partir da segunda metade 

da década de 1990, quando houve um crescimento no consumo de gás natural para 

suprir o novo parque gerador de eletricidade (usinas termelétricas a gás natural foram 

implantadas em substituição às tradicionais termelétricas a carvão) (Mathias, 2008). A 

Espanha realizou sua primeira importação de GNL em 1969, da Argélia, e ao longo das 

décadas de 1970 e 1980 o país continuou a importar GNL, passando a comprar também 

da Líbia. Entretanto, o incremento significativo nas importações de GNL e a efetiva 

diversificação dos supridores só começaram a acontecer na segunda metade da década 

de 1990 (de 1994 a 2006 o volume de GNL importado pelo país cresceu 312%) 

(Mathias, 2008). 

A Figura 8 apresenta as diferentes fontes de suprimento de gás natural da 

Espanha em 2007. 
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Noruega
Líbia 
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Nigéria 
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Figura 8 – Fontes de Suprimento de Gás Natural para a Espanha – 2007 

Fonte: CNE(b), 2008 
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A presença significativa do GNL na Espanha (68,41% de participação em 2007) 

é resultado da ausência de instalações para estocagem subterrânea de gás24 e também da 

pequena produção interna de gás, artifícios esses normalmente utilizados por outros 

países para lidar com a natureza sazonal da demanda, bem como da limitação em termos 

de interconexão via gasodutos entre Europa e Argélia, além da saturação de capacidade 

nos gasodutos existentes (CNE(b), 2008). Destaca-se, porém, que nos últimos anos a 

importação de GNL pela Espanha tem crescido de forma moderada, em comparação 

com o rápido crescimento experimentado no início deste século (de 1999 a 2004 o GNL 

passou de 46% para 64% do total de suprimento de gás natural do país), devido a uma 

maior entrada de gás via gasodutos vindos da Argélia e Portugal e a menores entradas 

de GNL procedentes do Egito, Qatar e Trinidad & Tobago (CNE, 2008). 

Ainda quanto à importação de GNL pela Espanha, existe capacidade suficiente e 

disponibilidade para contratação nas plantas de regaseificação existentes e planejadas no 

país e, em princípio, a Espanha pode importar gás de qualquer país do mundo que tenha 

capacidade de liquefação disponível (CNE, 2008). No entanto, após regaseificado o gás 

deve entrar na rede de gasodutos existentes e para tal é necessário haver disponibilidade 

de contratação de capacidade nesses gasodutos. Hoje, na Espanha, a capacidade dos 

pontos de entrada dos gasodutos que conectam o país com a França (para importação de 

gás da Noruega) e com a Argélia (gasoduto MEDGAZ) está quase toda contratada, 

estando disponível entre 5 - 10% para contratação (CNE, 2008). 

Ainda nesse contexto, em algumas regiões da Espanha as restrições de 

capacidade são tamanhas que produzem congestionamentos que impedem o 

                                                 

24 A indústria gasífera espanhola apresenta uma carência importante de estocagem subterrânea de gás, que 
é especialmente grave considerando que o GNL apresenta inflexibilidades importantes relacionadas 
principalmente com a limitada capacidade de armazenamento nos tanques das plantas de regaseificação (8 
dias sem incorrer em penalidades), com o tamanho dos navios metaneiros e com a necessidade de 
coordenar a chegada e descarga dos navios de diferentes agentes (CNE, 2008). 
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funcionamento ótimo do sistema. Com a entrada em operação da planta de 

regaseificação de Mugardos, gerou-se uma situação em que a capacidade de 

regaseificação é maior do que a capacidade de transporte do gás natural nessa região, o 

que limita a capacidade dessa planta de suprir demandas que estejam fora dessa região 

geográfica (CNE, 2008). Essas restrições na capacidade de transporte não devem ser 

equacionadas no curto-médio prazo, porém estão contempladas num planejamento 

futuro do país. 

O suprimento via GNL impõe requisitos importantes de flexibilidade sobre os 

comercializadores, visto que está baseado no descarregamento de navios de grande 

porte que chegam a intervalos de tempo regulares e configuram uma oferta em forma de 

“dente de serra” em torno de um nível médio constante (referente aos contratos de longo 

prazo) (CNE, 2008). Além disso, a oferta e a demanda de gás natural podem mudar de 

forma repentina (devido, por exemplo, ao clima ou a atrasos na chegada de navios 

metaneiros) e os comercializadores devem ser capazes de cumprir com suas obrigações 

de suprimento aos consumidores finais (CNE, 2008). 

Assim, a estocagem de gás natural seria uma forma que o país teria para lidar 

com variações repentinas na demanda por esse energético. Na Espanha, em termos de 

capacidade nominal, os armazenamentos subterrâneos representam 6% da capacidade 

total e, em caso de indisponibilidade, podem substituir 30% do fluxo de gás procedente 

da planta de regaseificação de Barcelona (CNE, 2008). Em termos de armazenamento 

subterrâneo, a Espanha dispõe de 2 instalações em operação e 5 em estudos e, embora a 

estocagem subterrânea de gás seja pequena, ela tem uma importante função no 

equilíbrio do mercado e na flexibilidade operacional durante as situações de variação de 

temperatura observadas em função da sazonalidade (ANP(c), 2008). 
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Essa situação da estocagem é particularmente preocupante para os 

comercializadores de menor tamanho que abastecem uma demanda diária inferior a 100 

GWh, uma vez que se vêem obrigados ou a manter um estoque de gás nos tanques de 

GNL durante um período superior aos 8 dias (sem penalizações) ou a se expor ao risco 

de não poder abastecer a demanda (CNE, 2008). Os comercializadores de maior 

tamanho (como GAS NATURAL, IBERDROLA e UNION FENOSA), por contarem 

com a carteira diversificada de contratos de suprimento, estão menos expostos aos 

riscos operacionais advindos da escassez de infra-estrutura de estocagem subterrânea. 

Quanto ao preço do gás no mercado majoritário espanhol, pode-se dizer que o 

preço do gás canalizado possui uma estabilidade maior, enquanto o preço do GNL é 

mais volátil, possivelmente devido à parcela de contratação no mercado spot (CNE, 

2008). O preço do gás na fronteira espanhola é ainda pouco afetado pelos preços 

registrados nos mercados spot internacionais, uma vez que os preços no mercado 

espanhol se estabelecem principalmente mediante contratos de longo prazo e se 

mostram menos voláteis que os preços spot internacionais (CNE, 2008). Nesse 

contexto, existe uma forte relação entre os preços de gás nos mercados spot da Holanda, 

Bélgica e do Reino Unido (mercados muito interconectados entre si) e uma grande 

divergência entre esses preços e os preços registrados no mercado Henry Hub25, dos 

Estados Unidos, o que tende a produzir movimentos de arbitragem entre essas regiões 

(CNE, 2008).  

Com relação ao mercado minoritário de gás natural (varejo), a venda de gás 

pelos comercializadores aos consumidores finais é livremente negociada, com a exceção 

dos consumidores para os quais se estabelece um preço máximo regulado (desde 1º de 
                                                 

25 O gás natural é transacionado nos hubs, que são os pontos de entroncamento de gasodutos de transporte 
onde o gás é entregue pelo supridor, sendo que principal hub dos EUA é o Henry Hub, localizado na 
Lousiana (Mathias,2008) . Este hub é o ponto de conexão entre vários gasodutos intra e interestaduais, 
sendo o ponto de entrega considerado nos contratos de futuros de gás natural na NYMEX (Mathias,2008). 
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julho de 2008 esta tarifa máxima regulada está disponível para os consumidores 

conectados à rede de baixa pressão e com um consumo anual inferior a 3 GWh) (CNE, 

2008). 

 

2.2.2. O GNL na América do Norte 

Canadá e Estados Unidos formam o maior mercado integrado de gás natural do 

mundo. Em 2007, os Estados Unidos consumiram 653 bcm de gás natural (um aumento 

de 6,5% em relação ao ano de 2006) provenientes de produção interna (547 bcm), de 

importação de GNL (quase 22 bcm, principalmente no período de março a agosto) e de 

importação via gasodutos vindos do Canadá (110 bcm) (IEA, 2008). Em todos os 

setores da economia norte-americana houve aumento no consumo de gás em 2007, 

porém os maiores aumentos foram observados no setor residencial e de geração de 

energia elétrica (IEA, 2008). Ainda de acordo com a Agência Internacional de Energia 

(IEA, 2008), cerca de 200 bcm de gás natural foi consumido pelas usinas termelétricas 

americanas, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.  

Esse aumento na demanda do setor elétrico se deve às adições de capacidade 

ocorridas em 2007 (quase 11.000 MW de usinas a gás entraram em operação em 2007), 

bem como ao verão extremamente quente desse ano, o que fez com que o gás natural se 

tornasse a segunda fonte mais utilizada para a geração de energia elétrica em 2007, atrás 

apenas do carvão (IEA, 2008). A Figura 9 apresenta o consumo de gás natural pelo setor 

de geração de energia elétrica dos EUA desde o ano 2000. 
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Figura 9 – Consumo de gás natural pelo setor elétrico dos EUA 

Fonte: IEA, 2008 

 

Uma adição de aproximadamente 70.000 MW de capacidade está planejada para 

o período de 2008 a 2011, da qual cerca de 36.000 MW será de usinas a gás natural e 

30.000 MW de usinas a carvão (IEA, 2008). De acordo com as projeções do DOE / EIA 

(2009), o carvão continuará sendo responsável por gerar a maior parte da energia 

elétrica consumida pelos EUA nos próximos anos, com um modesto decréscimo no seu 

percentual de participação na matriz energética (de 49% em 2007 para 47% em 2030). 

O total de energia elétrica produzida pelas usinas a carvão nos EUA em 2030 é 19% 

maior do que em 2007, sendo limitado apenas pelas preocupações com as emissões dos 

gases de efeito estufa, o que não impede que as usinas a carvão existentes sejam usadas 

intensivamente (EIA, 2009).  

Com o crescimento da demanda por eletricidade e a retirada de 30 GW de 

capacidade existente nos EUA, 259 GW de capacidade nova será necessária no período 

de 2007 a 2030, sendo que, no cenário de referência do DOE, 53% dessa adição de 

capacidade deverá ser provida por plantas a gás natural, 22% por fontes renováveis de 

energia, 18% por plantas a carvão e 5% por usinas nucleares (EIA, 2009).  
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Porém, essas projeções de adição de capacidade são afetadas diretamente pelo 

preço dos combustíveis, que pode levar a uma menor adição de plantas a gás natural, 

uma vez que o custo do combustível representa uma parcela grande dos custos totais 

desses empreendimentos (EIA, 2009). Reuster e Neumann (2008) ressalvam que a 

competição entre o gás natural e o carvão para a geração de eletricidade é mais 

complexa do que parece à primeira vista, uma vez que algumas projeções do DOE 

corroboram estudos atuais sobre custos de geração que concluem que as plantas a 

carvão podem ser uma opção tecnológica mais competitiva, dados os atuais custos de 

combustível e de carbono. Ainda segundo os mesmos autores, restrições geopolíticas no 

suprimento de gás natural e as discussões atuais sobre mudança climática podem 

favorecer plantas a carvão (“clean coal plants”) equipadas com mecanismo de captura e 

seqüestro de carbono (CCS – Carbon Capture and Sequestration) (Reuster e Neumann, 

2008). 

Com relação à produção de gás natural, segundo dados da Agência Internacional 

de Energia (IEA, 2008), em 2007 os EUA produziram 547 bcm de gás natural (4,3% 

superior ao ano de 2006), enquanto a produção canadense foi de 183 bcm (2,7% inferior 

ao ano anterior), sendo que 60% da produção do Canadá foi exportada para os EUA. 

Ainda segundo a referida agência, a produção no Golfo do México declinou pelo sexto 

ano consecutivo, sendo de 78,5 bcm em 2007 (4,73% inferior ao ano de 2006). 

Entretanto, essas reduções na produção foram compensadas pelos ganhos substanciais 

obtidos pela produção de gás do Texas (173 bcm, ou seja, 10,5% de aumento em relação 

a 2006), advindo de fontes não convencionais, o que pode no futuro reduzir a demanda 

norte americana por GNL (IEA, 2008).  

Em 2008, a produção de gás norte-americana foi de 582,2 bcm, um aumento de 

7,8% em relação a 2007, também devido ao desenvolvimento de reservas não 
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convencionais onshore nos estados do Texas, Oklahoma e Wyoming, onde a produção 

cresceu 15%, 8% e 18% respectivamente (Cedigaz, 2009). Já no Canadá, em 2008, a 

produção de gás caiu pelo segundo ano consecutivo (Cedigaz, 2009). 

Quanto à importação de gás natural pelos EUA, ela alcançou o recorde de 130 

bcm em 2007 (10% superior ao ano de 2006), devido a aumentos tanto na importação 

de gás via gasodutos do Canadá quanto na importação de gás via GNL, sendo que o 

percentual de gás natural importado nos EUA permaneceu como 16% do total de gás 

consumido (IEA, 2008). A importação de GNL norte-americana alcançou um recorde 

de 22 bcm em 2007 (32% superior à importação do ano anterior), tendo sido 

consideravelmente maior nos primeiros 2/3 do ano, em função de os preços nos 

mercados inglês e espanhol estarem inferiores aos preços no mercado americano26, bem 

como do aumento na demanda do setor de geração de eletricidade e no setor residencial 

(IEA, 2008). 

A importação de gás natural liquefeito começou a apresentar aumentos 

significativos nos EUA apenas a partir do final da década de 1990, tendo se acelerado 

na primeira metade dos anos 2000 (Mathias, 2008). Historicamente, a Argélia foi o 

fornecedor dominante de GNL para os EUA, porém com o passar do tempo Trinidad & 

Tobago superou a Argélia, tornando-se responsável por prover 2/3 do GNL importado 

pelos norte americanos (Reuster e Neumann, 2008). Apesar disso, o país também já 

importou GNL de regiões distantes do ponto de vista geográfico, como o Oriente Médio 

(Catar, Omã e Emirados Árabes), a Ásia (Indonésia e Malásia), a África (Nigéria) e a 

Oceania (Austrália), estes últimos em menor quantidade (Mathias, 2008). Em 2007, os 

EUA importaram GNL de seis diferentes fontes de suprimento, sendo que Trinidad & 

                                                 

26 No último trimestre de 2007 essa situação se reverteu. Os mercados competidores ofereceram preços 
superiores pelo GNL e os EUA em Dezembro de 2007 tiveram a menor importação mensal de GNL desde 
2002 (IEA, 2008). 
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Tobago continua sendo o principal fornecedor de GNL para o mercado norte-americano, 

fornecendo 58% do total de GNL importado (IEA, 2008).  

A Figura 10 apresenta as importações de GNL norte-americanas no período de 

2005 a 2007. No ano de 2007, os EUA importaram GNL do Egito (3,24 bcm), Nigéria 

(2,7 bcm), Argélia, Guiné Equatorial e Catar (mercado spot), além de Trinidad & 

Tobago (IEA, 2008).  

Percebe-se por esse gráfico que os Estados Unidos vêm adotando uma estratégia 

de compra de GNL no período em que esse energético é menos demandado no 

Hemisfério Norte (meses de verão, de Março a Agosto) para posterior utilização nos 

meses de inverno quando a demanda é muito maior (e o preço tenderia a aumentar). 

Como esta dissertação discutirá com maior cuidado no capítulo 5, esta estratégia de 

aquisição de GNL por importadores norte-americanos poderia dificultar a estratégia 

pensada inicialmente para o Brasil, de adquirir, em base spot, GNL no mercado 

internacional no período de baixo consumo desse combustível pelos países do 

Hemisfério Norte (os meses de verão no Hemisfério Norte coincidem com o período 

“seco” brasileiro, de menor afluência, ou seja, de maior necessidade de gás para o setor 

elétrico) e, mais do que isso, pode afetar o preço do energético e, conseqüentemente, 

dificultar o despacho das usinas abastecidas pelo mesmo. 
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Figura 10 – Importações de GNL pelos EUA 

Fonte: IEA, 2008 

 

Espera-se que em dois anos mais de 100 bcm de capacidade adicional de 

importação seja implantada na América do Norte, principalmente no Golfo do México, 

e que entrem em operação os dois primeiros terminais de regaseificação do Canadá e da 

Costa do Pacífico (IEA, 2008). A Tabela 4 apresenta os terminais de regaseificação em 

operação nos EUA, bem como informações sobre construção e planejamento de novos 

terminais. 
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Tabela 4 - Terminais de Regaseificação dos EUA 

Terminal Investidor Navio Status Capacidade
(bcm / ano) Início de Operação

Everett Suez Suez Operacional 7.3 1971
Lake Charles Southern Union BG Operacional 19.6 1982
Elba Island El Paso BG, Shell Operacional 8.8 1978
   Expansão BG, Shell Construção 4.2 2010
   Expansão BG, Shell Planejado 5.1 2012
Cove Point Dominon StatoilHydro, BP, Shell Operacional 11.3 1978
   Expansão StatoilHydro Construção 8.3 2008
Gulf Gateway Excelerate Excelerate Operacional 4.9 2005
Northeast Gateway Excelerate Excelerate Operacional 4.1 2008

Cameron Sempra Sempra, Eni, Merrill, 
Lynch Commodities Construção 15.5 2008

   Expansão Sempra Planejado 11.9 2011
Freeport Freeport LNG ConocoPhillips, Dow Operacional 15.5 2008

Sabine Pass Cheniere
Total, Chevron, 
Cheniere Operacional 26.9 2008

   Expansão Cheniere Construção 14.5 2009

Golden Pass

Qatar Petroleum, 
ExxonMobil, 
ConocoPhillips ReGasIII, QatargasIII Construção 20.7 2009

Neptune Suez Suez Planejado 5.2 2009

Gulf LNG Pascagoula
El Paso, Sonangol of 
Angola Angola LNG, Eni Construção 13.4 2011

Ingleside Energy Occidental Planejado 10.3 2011+
Corpus Cristi Cheniere Planejado 26.9 2011+
Browadwater Shell, TransCanada Planejado 10.3 2011+
Crown Landing BP Planejado 12.4 2011+
Creole Trail Cheniere Planejado 34.1 2011+
Port Arthur Sempra Planejado 15.5 2011+
   Expansão Planejado 15.5 2014+
Main Pass Energy Hub Freeport McMoran Planejado 10.3 2012+  

Fonte: Elaboração própria a partir de IEA, 2008 

 

Em 2008, a Agência Internacional de Energia previu a construção de cinco 

terminais de regaseificação onshore no Golfo do México, sendo que quatro deles 

responsáveis por aumentar a capacidade de importação de GNL em mais de 90 bcm / 

ano (IEA, 2008). Ainda segundo informações da Agência Internacional de Energia 

(2008), a maior parte dos novos terminais não possui contratos de longo prazo com 

fornecedores de GNL, o que implica baixas taxas de utilização desses terminais nos 

primeiros anos de operação.  

O primeiro terminal de regaseificação do Canadá está sendo construído pela 

Repsol e pela Irving Oil em Canaport´s com capacidade inicial para importar 10,3 bcm 

de GNL ao ano (IEA, 2008). Além desse terminal, outros estão planejados para serem 

implantados a partir de 2014 tanto na Costa do Atlântico quanto na Costa do Pacífico. 
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Juntos, os terminais de regaseificação do Canadá deverão ter uma capacidade de 

importação de 52,8 bcm / ano de GNL, que será utilizado tanto no abastecimento do 

mercado interno quanto para suprir o nordeste dos EUA, através do gasoduto que 

interliga essas regiões (Maritime and Northeast Pipeline) (IEA, 2008).  

Com relação à estocagem de gás natural, estima-se que a capacidade máxima 

efetiva de estocagem norte-americana seja de 110 bcm (IEA, 2008). Este gás está 

acondicionado em campos deplecionados de óleo e gás, em regiões aqüíferas do meio 

oeste americano e em cavernas de sal nos estados da costa do Golfo do México (IEA, 

2008). Ainda segundo dados da Agência Internacional de Energia, até 2010 mais 80 

projetos de estocagem de gás serão propostos para serem desenvolvidos, que, ao serem 

concluídos, representarão um aumento de 6% na capacidade de estocagem dos EUA. 

Em 2007, apesar do elevado consumo de gás natural nos meses mais quentes do 

ano, a estocagem de gás apresentou níveis relativamente altos, de aproximadamente 87 

bcm no início de 2007 (o maior nível desde 1982 quando se começou a inventariar a 

estocagem de gás) (IEA, 2008). A criação de estoques é uma das formas de gerenciar o 

diferencial de demanda de uma determinada região, uma vez que cada região possui um 

perfil de demanda diferenciado, em função de seu mercado consumidor e das 

características climáticas de cada um dos mercados (Mathias, 2008). 

Quanto ao preço do gás no mercado da América do Norte, em 2007, apesar da 

elevação do preço do petróleo, o gás natural precificado no Henry Hub ficou em torno 

de US$ 7,11 US$ / MMBTU (3% acima dos valores de 2006), devido principalmente à 

elevação dos níveis de estocagem (IEA, 2008). Entretanto, no fim de 2007 e início de 

2008 o preço do gás natural apresentou aumentos significativos, sendo que o preço spot 

médio no Henry Hub no primeiro trimestre foi de US$ 8,66 / MMBTU, com picos de 
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US$ 10,00 / MMBTU em diversas ocasiões, e no segundo trimestre subiu para US$ 

13,00 / MMBTU (IEA, 2008). 

Apesar disso, o preço do gás natural esteve significativamente abaixo do preço 

do petróleo na maior parte da América do Norte durante o ano de 2007, o que 

influenciou o consumo desse energético de três formas: mais gás foi consumido pelas 

usinas termelétricas; usinas capazes de trocar combustível optaram por utilizar o gás 

natural; e os consumidores domésticos usaram mais gás para aquecer suas residências 

durante os meses de inverno (o inverno de 2008 foi o mais rigoroso dos últimos sete 

anos) (IEA, 2008). 

Reconhecido, portanto, o crescente papel do GNL na geração termelétrica em 

diferentes países do mundo e analisados os casos de dois países emblemáticos, Estados 

Unidos e Espanha, no capítulo seguinte, será descrito o setor elétrico brasileiro, a fim de 

averiguar em que medida este setor depende ou dependerá do consumo de GNL para 

satisfazer a sua demanda.  
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3. Setor Elétrico Brasileiro 

O setor elétrico do Brasil possui características que o tornam único no mundo. 

Com dimensões continentais, o sistema é hidrotérmico de grande porte, com forte 

predominância da geração hidrelétrica27, com múltiplos proprietários, e é formado por 

um extenso sistema de transmissão. O Sistema Interligado Nacional – SIN é formado 

por quatro subsistemas que abrangem as regiões Sul, Sudeste / Centro-Oeste, Norte, 

Nordeste do país. Apenas 2% do mercado de energia elétrica nacional encontram-se 

fora do SIN, nos sistemas isolados da região amazônica (Loureiro, 2009) 

É no subsistema Sudeste / Centro – Oeste que está a maior concentração de 

demanda do SIN (cerca de 63% da demanda total do sistema em 200928). De acordo 

com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2009), a capacidade 

instalada no país é de cerca de 104.864 MW, sendo que cerca de 75% dessa capacidade 

provém de geração hidrelétrica29. O restante da capacidade instalada é proveniente 

basicamente de geração térmica a partir gás natural, carvão, nuclear e óleo combustível. 

Vale mencionar, entretanto, que começam a entrar em operação no país 

empreendimentos de geração de energia eólica e de co-geração a biomassa. 

Como as usinas hidrelétricas estão localizadas em diferentes bacias hidrográficas 

com fluxos de água variáveis, é de extrema importância a interligação elétrica dessas 

bacias para aproveitar as sazonalidades de cada região e, com isso, garantir o 

aproveitamento da complementaridade dos diferentes regimes hidrológicos das regiões 

                                                 

27 Segundo informações da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em novembro de 2008 o SIN 
possuía 1.768 empreendimentos de geração implantados (centrais hidrelétricas, centrais eólicas, pequenas 
hidrelétricas, centrais fotovoltaicas, usinas termoelétricas e centrais nucleares) (ANEEL, 2009). 
28 Acessível em www.ons.org.br (acessado em julho de 2009). 
29 Informações constantes do BIG – Banco de Informações de Geração da ANEEL 
(http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=15&idPerfil=2). Acesso feito em 13 de agosto de 2009.  
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(ganho energético30). Ou seja, o sistema é operado de forma a exportar energia das 

regiões mais “úmidas” para as regiões mais “secas”, através da infra-estrutura do 

sistema de transmissão, possibilitando, assim, o aproveitamento ótimo dos recursos 

disponíveis. Essa característica confere ao SIN uma complexidade operacional própria 

quando comparado ao sistema de outros países (Loureiro, 2009; Pereira Júnior, 2005). 

A interconexão das linhas de transmissão entre os diferentes subsistemas 

possibilita a troca otimizada de energia e potência elétrica e, com isso, facilita a 

complementação de um sistema com a importação de energia de outro e garante o 

atendimento confiável à carga. A malha de linhas de transmissão é intensiva devido ao 

tamanho do país e às distâncias entre as unidades geradoras de energia e os centros de 

cargas. Ao final de 2007, a rede de transmissão era formada por mais de 87.000 km de 

linhas de transmissão em tensões superiores a 230kV, incluindo as linhas de 600kV em 

corrente contínua e as interligações internacionais ligadas diretamente à rede básica 

(instalações com tensão maior ou igual a 230kV) (ONS(e), 2009). 

 

 

3.1. Breve histórico do setor 

O setor elétrico brasileiro foi desenvolvido, inicialmente, por capitais privados, 

basicamente estrangeiros e de forma descentralizada31 (Leite, 2007). O parque gerador 

                                                 

30 Os regimes hidrológicos das bacias hidrográficas brasileiras são bem diferentes. Nas regiões SE/CO, 
NE e N, o comportamento das vazões é marcadamente sazonal: ou seja, para cada ano existe um período 
de vazões favoráveis de dezembro a abril, chamado de período úmido, e um período de vazões 
desfavoráveis (período seco – que vai de maio a novembro), enquanto para a região Sul não existe tal 
sazonalidade (COSTA, 2007). Esta diversidade hidrológica, pode ser aproveitada por meio do sistema de 
linhas de transmissão que conectam estes subsistemas e permitem transferências de energia de um sistema 
para outro (COSTA, 2007). 
31 Nesse contexto, destaca-se a criação da Light por empresários canadenses que se associaram a 
empresários brasileiros (Leite, 2007). 
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brasileiro teve sua construção acelerada durante o período de 1945 a 1975, quando se 

optou por um parque gerador hidrelétrico com reservatórios com grande capacidade de 

acumulação de água (Pinto Júnior et al, 2007). 

A intervenção estatal na exploração de riquezas naturais como minas e quedas 

d’água foi introduzida pelo Código de Águas em 1934 (Borestein, et al., 1997). O 

código promoveu a redução do capital privado no setor, uma vez que estabeleceu a 

propriedade pública dos recursos hídricos e a restrição de sua exploração para geração 

de energia aos cidadãos brasileiros ou empresas organizadas no país, mediante 

concessão e fiscalização do Poder Público. A partir do Código das Águas, as tarifas 

passaram a ser estabelecidas em moeda nacional (Pinto Júnior et al, 2007). O código foi 

o ponto de partida para uma reorganização da indústria elétrica brasileira; reorganização 

esta que visava a regulamentação e o controle, pelo Estado, das atividades das 

concessionárias privadas, nacionais e estrangeiras.  

A implantação do código foi feita com grande dificuldade, dadas as mudanças 

institucionais propostas por ele. A questão tarifária tornou-se um dos principais pontos 

de discussão e foi utilizada como justificativa pelas empresas estrangeiras atuantes no 

setor para a redução de seus investimentos na produção de eletricidade. Se a década de 

30 foi marcada pela tentativa de reorganização da indústria elétrica brasileira, a década 

seguinte se caracterizou por uma grave crise de suprimento de eletricidade, que atingiu 

diversos estados da federação (Pinto Júnior et al, 2007). A partir da década de 50, o 

poder público se inseriu de forma mais ativa no setor elétrico, o que resultou na criação 

de empresas estatais regionais, como a Companhia Hidrelétrica do São Francisco - 

CHESF e a Central Elétrica de Furnas S.A.. Nessa mesma década, a taxa de crescimento 

do consumo foi bastante elevada, tendo sido superior à taxa de crescimento econômico, 
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fruto da rápida expansão da produção industrial e da extensão do abastecimento elétrico 

a novas áreas do território nacional (Rosa et al, 1997) 

As décadas de 60, 70 e 80 foram marcadas, no que tange ao setor elétrico 

brasileiro: pela criação do Ministério de Minas e Energia (em 1960, pela Lei no. 3.782); 

pela presença de grandes empresas elétricas de controle estatal; pelo início de um 

planejamento setorial32; pela unificação da freqüência da rede elétrica em 60 Hz; por 

uma forte recessão e crise internacional (segundo choque do petróleo e aumento das 

taxas de juros no mercado internacional); pelo endividamento dos tomadores de 

empréstimo internacional (juros altos, carências menores e exigências maiores dos 

banqueiros); e pelo declínio de investimentos no setor (Borestein, et al., 1997; Castro, 

2004; Aguiar, 2007).  

Nesse período, destaca-se também a criação das Centrais Elétricas do Brasil S.A. 

- ELETROBRAS em 1961. A Eletrobrás foi criada para ser a holding do setor elétrico 

do país e para exercer funções de coordenação do planejamento da expansão e da 

operação do sistema elétrico, de gestão financeira e empresarial e de articulação do setor 

com a indústria (Borestein et al., 1997). A empresa também exercia as funções de 

coordenação do programa de investimento e da operação do sistema interligado, além 

de possuir como funções (Rosa et al, 1998): 

(i) planejar, financiar, coordenar e supervisionar os programas de construção de 

usinas de geração, linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica; 

(ii) promover o desenvolvimento do setor e coordenar os sistemas elétricos 

interligados; 

                                                 

32Com a contratação da Canambra Engineering Consultant Limited, o governo brasileiro participou da 
elaboração daquele que seria o primeiro esforço integrado de planejamento do setor de energia elétrica do 
Brasil (Pinto Júnior, 2007). A partir do trabalho realizado por essa consultoria, surge a visão de uma 
indústria elétrica integrada nacionalmente. 
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(iii) gerir empresarialmente o setor e assistir tecnicamente aos agentes elétricos; 

(iv) funcionar como agência de financiamento setorial, sendo que, até 1962, este 

papel foi exercido pelo estatal Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico. 

A expansão da indústria elétrica brasileira se deu, assim como nos países 

industrializados, a partir da constituição de monopólios verticalizados, de forma a 

reproduzir as vantagens do modelo tradicional de organização industrial, levando-se em 

conta as especificidades do país, a saber: a importância da geração hidráulica (fluxo de 

energia fortemente dependente das condições das bacias hidrográficas, com necessidade 

de integração via transmissão, e necessidade de coordenação para usinas dentro de uma 

mesma cascata), grande diversidade regional (daí a necessidade de sistemas 

interligados) e grande número de empresas concessionárias de serviço público de 

energia (Pinto Júnior et al, 2007).  

O setor elétrico cresceu de forma sustentada até meados da década de 70. 

Entretanto, os choques do petróleo na década de 1970, que elevaram os custos setoriais, 

e a crise fiscal que se instaurou no país na década de 1980 fizeram com que houvesse 

uma redução de tarifas e um aumento na demanda por eletricidade, principalmente no 

setor industrial, deteriorando a capacidade de investimento do setor (Pereira Júnior, 

2005). O controle de tarifas como instrumento de controle da inflação contribuiu para 

agravar a situação econômico-financeira do setor elétrico brasileiro (Leite, 2007).  

Ao final da década de 70 e ao longo da década de 80, o setor elétrico brasileiro 

enfrentou dificuldades para levantar recursos, principalmente devido ao aumento das 

taxas de juros internacionais, ao segundo choque do petróleo e o conseqüente incentivo 

à intensificação do uso da eletricidade (baixas tarifas), e à moratória mexicana de 1982 
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(De Oliveira, 1999). A década de 80 terminou com o setor endividado em cerca de US$ 

24 bilhões e com a necessidade de se propor medidas para resolver a crise (Borestein et 

al, 1997). 

Dentro desse contexto, a década de 90 no Brasil foi marcada por um período de 

transição entre um modelo setorial caracterizado pela forte predominância do Poder 

Público e pela verticalização completa ou parcial das atividades de geração, transmissão 

e distribuição, para um modelo cuja premissa básica era a introdução de pressões 

competitivas, através de: 

• a presença de diversos agentes operando no mercado, principalmente por 

meio da inserção da iniciativa privada nos segmentos que não eram 

considerados monopólios naturais33;  

• a privatização de empresas estatais34, bem como o aumento do nível de 

investimento em geração e transmissão, em decorrência da elevada taxa 

de crescimento da demanda. Segundo Castro (2004), entre 1990 e 2002, 

parte significativa das empresas de distribuição e uma parcela das 

empresas geradoras foi vendida para a iniciativa privada.  

Nesse contexto, merece destaque a Lei nº 8.631/93 (Regime Econômico dos 

Concessionários de Serviços de Eletricidade), que modificou o sistema tarifário, 

determinou a extinção do serviço pelo custo com remuneração garantida e o fim da 

equalização tarifária, a assinatura obrigatória dos contratos de suprimento, a extensão do 

rateio de despesas com combustíveis aos sistemas isolados, etc (De Oliveira, 1999). O 

                                                 

33 Os segmentos que são considerados monopólios naturais são os de transmissão e distribuição, pois a 
inserção da competição nos mesmos não se justifica devido aos ganhos de escala conseguidos como 
monopólio. 
34 Segundo Aguiar (2007), a privatização tinha por objetivo: resolver o endividamento do governo e das 
estatais com os recursos obtidos nos leilões; e buscar uma solução para a necessidade de investimentos na 
expansão e prestação de serviços públicos (o agente privado teria uma maior capacidade para aplicar e 
gerir os recursos financeiros). 
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decreto no. 915/93 e as Leis no. 8.987/95, no. 9.074/95, no. 9.247/96 e no. 9.648/98 

estabeleceram também as bases legais para a reforma do modelo institucional do setor 

elétrico, dando início ao processo de reformulação do setor na década de 1990. Dessa 

regulamentação, destacam-se os seguintes pontos: 

• A formação de consórcios entre concessionários de autoprodutores para 

exploração de aproveitamentos hidrelétricos (Decreto 915/93);  

• A licitação para concessão de geração, transmissão e distribuição (Lei no. 

8.987/95);  

• O livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, e a necessidade de 

criação de uma agência reguladora (Lei no. 9.074/95);  

• A criação da ANEEL (Lei no. 9.247/96) como autarquia especial, com relativa 

autonomia decisória e financeira e independência política para mediar com 

neutralidade os conflitos entre os agentes do setor;  

• A criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e criação do 

Mercado Atacadista de Energia - MAE, dentre outros assuntos (Lei no. 

9.648/98). O ONS foi criado para ser a instituição responsável pela coordenação 

e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia 

elétrica no SIN, com a missão de operar o sistema de forma integrada, com 

transparência, eqüidade e neutralidade, de modo a garantir a segurança, a 

continuidade e a economicidade do suprimento de energia elétrica no país. Já, o 

MAE foi criado para ser o mercado onde seriam realizadas todas as compras e 

vendas de energia não negociadas através de contratos bilaterais.  

A Lei no. 8.987/95 firmou a base jurídica para a participação privada nos 

projetos energéticos por meio do estabelecimento de regras para tarifas, licitação, 

autorização e permissão de concessão, bem como a determinação das cláusulas 
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presentes nos contratos de concessão, viabilizando assim a abertura setorial ao capital 

privado (Roxo, 2005). 

Ao longo desse período de reestruturação do setor elétrico, a taxa de crescimento 

do consumo manteve-se sempre acima da do crescimento da oferta, o que resultou num 

esgotamento da capacidade excedente. Nesse cenário, tanto os novos entrantes privados 

quanto as empresas públicas retardaram a implementação de novos investimentos (Pinto 

Júnior et al., 2007). Em 2001, o setor elétrico vivenciou uma grave crise de 

abastecimento, causada principalmente por esse descompasso entre o crescimento do 

consumo e os investimentos na expansão da capacidade, combinado a um período de 

baixo índice de energia afluente no sistema (Aguiar, 2007). As regiões Norte e Sul do 

país possuíam uma abundância de geração hidroelétrica,35 que poderia ter sido 

transferida para as regiões onde havia escassez, caso o sistema de transmissão tivesse 

capacidade para tal transferência de energia (IAEA, 2006).  

O racionamento vivenciado nos anos de 2001 e 2002 levou a um processo de 

reflexão sobre o modelo do setor instituído no governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso e à proposição em 2003 de um novo desenho institucional para o 

setor, pelo governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva. As Leis no. 10.847 e 10.848 

de 2004 estabeleceram as diretrizes para o funcionamento desse novo modelo setorial, 

que tem como objetivos principais promover a modicidade tarifária, garantir a 

segurança do suprimento de energia elétrica e impulsionar a inserção social, através de 

programas de universalização do atendimento.  

O novo modelo do setor pode ser caracterizado pelos seguintes elementos 

(Brasil, 2003; Carneiro, 2006; Loureiro, 2009): 

                                                 

35 Como antes afirmado, o sistema hidrológico da região Sul do Brasil é completamente diferente do 
sistema hidrológico das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Durante a crise de 2001 – 2002, os níveis de 
chuva na região Sul eram normais e os níveis de armazenamento eram satisfatórios (IAEA, 2006). 
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• Maior participação do governo no setor, através do Ministério de Minas e 

Energia - MME e da ANEEL. 

• Maior segurança de suprimento de energia, com monitoramento permanente 

pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), exigência de 

contratação de 100% da demanda e cálculo dos lastros de geração. 

• Criação de dois ambientes de contratação de energia: um Ambiente de 

Contratação Regulada – ACR (para atendimento aos consumidores cativos da 

distribuidora) e um Ambiente de Contratação Livre – ACL (para atendimento 

aos consumidores livres). Ambos ambientes são regidos por contratos: no ACL 

os contratos são livremente pactuados (livre concorrência) e no ACR os 

contratos são regulados para garantir a modicidade tarifária. 

• Contratação de energia para os consumidores regulados, através da compra de 

energia por meio de leilões na modalidade “menor tarifa”. 

• Organização de um pool de distribuidoras para comprar energia em conjunto 

para um mesmo período de tempo, através dos leilões de energia de longo prazo 

do ACR. Com isso, as distribuidoras obtêm uma economia de escala na 

contratação da energia, repartem os riscos e benefícios do contrato e equalizam 

as tarifas de suprimento.  

• Classificação da energia elétrica em Energia Existente (energia proveniente dos 

empreendimentos de geração que já possuem autorização ou concessão para 

operar) e Energia Nova (energia proveniente dos empreendimentos ainda sem 

concessão ou de empreendimentos em andamento) para contratação separada, 

por meio de licitação. 
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• Criação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, com a finalidade de realizar 

estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, a 

ser executado pelo MME.  

• Substituição do MAE pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE), que deve viabilizar a comercialização de energia no SIN.  

Ainda no contexto do novo modelo proposto pelo governo Lula, destaca-se o 

Decreto 5.163 que regula a comercialização da eletricidade no ACR, no ACL e no 

mercado de curto prazo. Esse decreto prevê também que as distribuidoras contratem 

100% de sua demanda através de cotas de compra de energia de Itaipu, de geração 

distribuída, de usinas do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas – PROINFA, de 

energia adquirida nos leilões de longo prazo (Carneiro, 2006).  

 

 

3.2. Estrutura do setor elétrico 

O novo marco regulatório do setor elétrico brasileiro, que, conforme explicitado 

antes, foi estabelecido pelas Leis no. 10.847 e 10.848 de 2004, está orientado para as 

funções de planejamento setorial de longo, médio e curto prazos, para garantir o 

suprimento de energia e promover a modicidade tarifária. Para isso, criou novas 

instituições e alterou funções de instituições já existentes. Sua estrutura institucional 

está organizada da seguinte forma (BRASIL(a), 2003): 

• Conselho Nacional de Política Energética – CNPE: é um órgão de 

assessoramento do Presidente da República, cuja função é formular políticas e 

diretrizes de energia com vistas a: promoção do aproveitamento racional dos 

recursos energéticos do país; assegurar o suprimento de energia às áreas mais 

remotas do país; revisão periódica da matriz energética do país. 
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• Ministério de Minas e Energia – MME: é o órgão do governo responsável pela 

formulação e implementação de políticas para o setor energético.  

• Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE: comitê criado no âmbito 

do MME que conta com a participação de representantes da ANEEL, CCEE, 

EPE e ONS, e tem como objetivo principal assegurar o abastecimento contínuo e 

seguro ao mercado de energia elétrica do país, podendo propor, caso existam 

desequilíbrios conjunturais entre oferta e demanda, medidas preventivas para 

restaurar os níveis adequados de segurança, ao menor custo para o consumidor.  

• Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: autarquia vinculada ao MME 

que tem como atribuições: regular, mediar e fiscalizar o funcionamento do 

sistema; realizar leilões de concessão de empreendimentos de geração e 

transmissão e licitar a aquisição de energia para as distribuidoras.  

• Empresa de Pesquisa Energética – EPE: instituição técnica vinculada ao MME 

criada no novo modelo para ser responsável pela elaboração de estudos 

necessários à execução do planejamento energético, a saber: estudos para 

definição da matriz energética, para licenciamento ambiental de aproveitamentos 

hidrelétricos, estudos de planejamento integrado de recursos energéticos, de 

planejamento da expansão do setor, e de potencial energético. 

• Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS: entidade de direito privado sem 

fins lucrativos responsável pela coordenação e controle da operação das 

instalações de geração e transmissão de energia elétrica no SIN. O ONS atua sob 

a regulação e fiscalização da ANEEL. 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE: instituição de direito privado 

sem fins lucrativos criada em 2004 para suceder ao MAE, a CCEE tem como responsabilidades: 
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apurar o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD)36; contabilizar os montantes de energia elétrica 

comercializados; liquidar os valores decorrentes das operações de compra e venda de energia 

elétrica realizadas no mercado de curto prazo e realizar leilões de compra e venda de energia no 

ACR.  A  

 

 

• Figura 11 apresenta a relação entre os agentes institucionais do setor elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Instituições do novo modelo do setor elétrico 

Fonte: ONS(g), 2010 

 

 

3.3. A comercialização de energia no novo modelo 

De acordo com o novo modelo, a energia elétrica é comercializada em dois 

ambientes distintos, o Ambiente de Contratação Regulada – ACR e o Ambiente de 

Contratação Livre – ACL, ambientes estes com lógica e dinâmica distintas. Na raiz da 

                                                 

36 Preço utilizado para valorar as transações realizadas no mercado de curto prazo. 
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diferença entre os dois ambientes de comercialização estão, de um lado, os agentes que 

participam de cada um deles e, de outro, as formas de contratação e de competição 

específicas a cada um (Pinto Júnior et al, 2007). 

A oferta de energia pode ser feita pelos agentes de geração nos dois ambientes 

de comercialização (ACR ou ACL). Quanto à demanda por energia, existe uma 

diferenciação entre os agentes que compram energia em cada ambiente: no ACL a 

contratação de energia somente pode ser feita pelos consumidores livres e 

comercializadores, e no ACR somente as distribuidoras podem contratar energia para 

atendimento aos consumidores regulados (cativos).  

O modelo atual de contratação de energia do setor elétrico é visualizado na 

Figura 12. 

 

Figura 12 – Modelo de contratação de energia  

Fonte: Brasil, 2003 

 

De acordo com o novo modelo, é obrigatória a contratação de 100% da demanda 

pelas distribuidoras, reduzindo assim sua exposição ao mercado de curto prazo e 

diminuindo a componente especulativa da comercialização (Loureiro, 2009). Para isso, 

as distribuidoras terão seu mercado atendido não só pela energia proveniente dos 



67 

leilões, mas também pela energia proveniente da geração distribuída, das usinas do 

PROINFA e de Itaipu.  

A contratação de energia no ambiente regulado é negociada através de leilões 

públicos, promovidos direta ou indiretamente pela ANEEL, segundo diretrizes do 

MME. A modalidade de leilão assegura a contratação de energia no longo prazo, 

reduzindo o risco de ruptura de fornecimento (Pinto Júnior et al, 2007). 

A contratação de energia se dará por meio de leilões realizados com 

antecedência de cinco anos (A-5), três anos (A-3) e um ano (A-1) da data de consumo 

da energia, e através dos leilões de ajuste, realizados ao longo do ano em que se dará o 

consumo de energia, conforme Figura 13. A energia contratada nos leilões de ajuste 

deve ter seu suprimento iniciado em no máximo quatro meses e deve permanecer sendo 

suprida à distribuidora por no máximo dois anos, pois a finalidade desse leilão é 

complementar o montante necessário para atendimento à carga pela distribuidora.  

Anos

A-5 A-4 A-3 A-2 A-1 A

Leilão para 
comercialização de 
energia nova
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Figura 13 – Leilões de comercialização de energia elétrica 

Fonte: Adaptado de Castro (2004) 
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Para a contratação de energia no leilão, as distribuidoras se reúnem num pool 

que agrega a demanda de diversas distribuidoras. É utilizado o critério de menor tarifa 

para definir os vencedores, ou seja, os vencedores do leilão serão aqueles que ofertarem 

energia elétrica pelo menor preço por MWh para atendimento da demanda prevista 

pelas distribuidoras. Os preços praticados nos leilões serão definidos pelas condições de 

oferta e demanda de energia em cada evento de comercialização, observando o preço 

teto definido pela ANEEL, sendo que, após 2009, o preço de aquisição da energia 

proveniente de empreendimentos existentes não deve superar o valor médio resultante 

dos leilões de compra de energia proveniente de novos empreendimentos realizados 

cinco anos antes (Aguiar, 2007). 

Ao final do leilão, cada gerador contratado na licitação assina contratos 

bilaterais (Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR) 

separados com cada distribuidora, e os pagamentos decorrentes desses contratos são 

feitos entre as partes, sem interferência da CCEE. A soma das energias asseguradas 

contratadas com as distribuidoras será igual à energia assegurada do gerador (Brasil, 

2003).  

Dois tipos de energia são comercializados nos leilões: a energia existente e a 

energia nova. A diferenciação entre as energias demandadas nos leilões se dá em função 

da natureza dos empreendimentos de geração dos quais elas provêm (Pinto Júnior et al, 

2007). A energia existente é proveniente dos empreendimentos já em operação e a 

energia nova é proveniente dos empreendimentos novos, ou seja, daqueles que até a 

publicação do edital de leilão ainda não possuem concessão ou autorização para operar 

ou daqueles que constituem ampliação de um empreendimento existente. Os leilões A-5 

e A-3 comercializarão exclusivamente energia nova. Já o leilão A-1 será realizado para 

comercializar energia existente. 
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Outra característica importante do ACR diz respeito aos tipos de contrato de 

energia, que podem ser por quantidade ou por disponibilidade de energia. Nos contratos 

por quantidade de energia, os riscos da operação energética (ônus e bônus) são 

assumidos pelos vendedores (geradores); e nos contratos de disponibilidade, os riscos 

hidrológicos e os benefícios da variação da produção em relação à energia assegurada 

são assumidos pelos compradores (distribuidoras) e repassados aos consumidores 

regulados (Brasil(a), 2003; Pinto Júnior et al, 2007). 

Em outras palavras, na modalidade de contrato por quantidade de energia, o 

agente vendedor arca com todos os custos variáveis e recebe todo o ganho advindo da 

operação do sistema; enquanto na modalidade de contrato por disponibilidade de 

energia, o agente vendedor, por exemplo, um agente termelétrico, é responsável pela 

aquisição do combustível e, quando o ONS emite um comando de despacho para a 

referida usina, este custo é pago pelo consumidor através do Custo Variável Unitário 

declarado pelo agente vendedor para participar do leilão (EPE(d), 2008). 

Na Portaria do Ministério de Minas e Energia no 231 de 4 de julho de 2008 ficou 

estabelecido que, nos leilões A-3 e A-5 com início de suprimento a partir de 1 de janeiro 

de 2011 e 1 de janeiro de 2013, respectivamente: a energia elétrica proveniente de fonte 

hidráulica será objeto de Contrato por Quantidade de Energia, com prazo de duração de 

trinta anos; e a energia elétrica proveniente de outras fontes, incluindo térmicas e 

eólicas, será objeto de Contrato por Disponibilidade de Energia, com prazo de duração 

de quinze anos. 

No contrato por quantidade de energia, o agente de geração deve, 

obrigatoriamente, entregar ao sistema todo o montante de energia contratado. Caso a 

geração efetiva seja inferior ao volume contratado, o gerador deve adquirir energia de 

outros agentes, de forma a disponibilizar ao sistema o volume com o qual está 
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comprometido contratualmente. Para o caso de usinas de fonte hidráulica nessa 

modalidade contratual, os riscos hidrológicos e de eventuais exposições financeiras são 

assumidos pelos geradores, o que faz com que o custo de aquisição de energia para o 

distribuidor seja maior (Aguiar, 2007). 

Já no contrato por disponibilidade de energia, o gerador recebe um valor fixo 

anual para não necessariamente gerar, mas sim para manter sua usina disponível para 

operar. No caso das usinas térmicas, os contratos devem ser por disponibilidade de 

energia, extraindo assim os riscos de complementação térmica do ambiente do 

investidor em geração (Aguiar, 2007).  

Ainda segundo Aguiar (2007), para o caso de contratos por disponibilidade de 

energia com plantas térmicas, os agentes de distribuição devem pagar uma receita fixa 

para remunerar os investimentos feitos pelo gerador para a implantação da usina, bem 

como para cobrir os custos com a declaração de inflexibilidade37 da planta. A energia 

gerada a mais que a inflexibilidade também será destinada ao distribuidor, que deverá 

pagar por ela valor suficiente para cobrir o custo operacional marginal.  

Este tema é tão crucial para o objetivo desta dissertação que, no capítulo 5 desta, 

será abordada com mais detalhe a questão da flexibilidade operacional das plantas 

térmicas, em especial daquelas abastecidas por gás natural, e como ela é tratada no 

âmbito do planejamento e da operação do setor elétrico.  

Com relação à precificação dos empreendimentos de geração para efeito de 

comparação nos leilões de energia nova, é utilizado o método do Índice Custo Benefício 

(ICB). Esse índice é definido como a razão entre o custo total do empreendimento e o 

seu benefício energético. De acordo com EPE(d) (2008), o custo total de um 

empreendimento de geração compreende o custo de investimento, incluindo os custos 
                                                 

37 A inflexibilidade de geração de usinas termoelétricas é o valor de despacho obrigatório pelo ONS, 
declarado pelo agente proprietário da usina, para atender requisitos deste. (Acessível em www.ons.org.br)  
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socioambientais, os juros durante a construção e a parcela fixa dos custos de operação e 

manutenção (O&M), somado ao valor esperado do custo variável de O&M, e ao valor 

esperado do custo econômico de curto prazo. O benefício energético38, por sua vez, 

corresponde à Garantia Física39 (ou Energia Assegurada) de um novo empreendimento 

de geração, calculada à época do seu leilão.  

O ICB é, portanto, uma estimativa do quanto irá custar a energia a ser fornecida 

por um empreendimento (ou parte dele) aos seus compradores (agente distribuidor), 

durante o prazo de vigência do contrato por disponibilidade de compra e venda de 

energia. 

O Índice Custo Benefício (R$ / MWh) pode ser calculado em base mensal ou 

anual, da seguinte forma (EPE(d), 2008): 

 

Equação 1 - Índice Custo Benefício (R$ / MWh) 

 

Onde: 

• Custos Fixos (R$/ano) – receita requerida pelo investidor de forma a 

cobrir o custo total de implantação do empreendimento, incluindo os 

custos socioambientais, os juros durante a construção, e a remuneração 

do investimento, além de todos os custos fixos relativos à operação e 

                                                 

38 Em um sistema de geração predominantemente hidroelétrico como o SIN, o benefício energético da 
operação integrada de um empreendimento de geração, hidroelétrica ou termelétrica, pode ser avaliado 
aproximadamente pelo acréscimo observado na Energia Assegurada (EA) do sistema existente devido à 
inclusão daquele empreendimento (ganho de EA em primeira adição) (EPE(d), 2008). 
39 A Garantia Física corresponde às quantidades máximas de energia e de potência associadas a um 
empreendimento que poderão ser utilizadas para comprovação de atendimento de carga ou 
comercialização por meio de contratos (Anexo I da Portaria do Ministério de Minas e Energia no 231 de 4 
de julho de 2008). 
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manutenção da usina, tais como, o custo fixo de combustível associado 

ao nível de inflexibilidade operativa, o custo de conexão à rede básica e 

tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, etc. 

• E (Custo de Operação) (R$/ano) – o valor esperado do custo de operação 

(COP), que é função do nível de inflexibilidade no despacho da usina e 

do custo variável de O&M, declarados pelo empreendedor, os quais 

determinam sua condição de despacho em função também dos Custos 

Marginais de Operação (CMO) futuros observados no SIN. 

• E (CustoEcon.Curtoprazo) (R$/ano) – a parcela de Valor Esperado do 

Custo Econômico de Curto Prazo (CEC), que resulta das diferenças 

mensais apuradas entre o despacho efetivo da usina e sua Garantia Física. 

Seu valor também é função do nível de inflexibilidade no despacho da 

usina e do custo variável de O&M, declarados pelo empreendedor. 

• Garantia Física – corresponde à Energia Assegurada (em MWmédio) do 

empreendimento de geração, que também é função do nível de 

inflexibilidade no despacho da usina e do seu custo variável de O&M, 

conforme declarados pelo empreendedor. 

Caso um empreendimento destine apenas uma fração da sua Garantia Física ao 

ACR (reservando o restante para comercialização no ACL ou para consumo próprio), o 

ICB será calculado admitindo-se que todas as parcelas de custo e de benefício, definidas 

acima, variem proporcionalmente à fração da Garantia Física destinada ao ACR 

(EPE(d), 2008). Assim, a equação do ICB fica da seguinte forma: 
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Equação 2 - Índice Custo Benefício (R$/MW) de Empreendimentos em que apenas uma 

fração da Garantia Física é destinada ao ACR 

 

Onde: 

• RF – é a Receita Fixa requerida pelo empreendedor, relativa à quantidade 

de lotes (QL) ofertada para o ACR, em R$/ano; 

• QL – é a Quantidade de Lotes (de no mínimo 1 MWmédio) ofertada para 

o  ACR. 

Essa equação do ICB permite comparar projetos termelétricos, independente da 

fração da Garantia Física que será ofertada no ACR.  

A Garantia Física dos empreendimentos de geração é calculada pela EPE, 

mediante supervisão do MME. O seu cálculo é feito utilizando o modelo NEWAVE40 e 

usando como premissa o ajuste de carga crítica para obtenção da igualdade entre o custo 

marginal de operação – CMO e o custo marginal de expansão – CME, respeitado o 

limite de risco de déficit de 5% (EPE(e), 2008).  

A garantia física de um dado empreendimento é definida para uma Configuração 

de Referência do Sistema Interligado Nacional em um determinado instante. 

Idealmente, as garantias físicas de todos os empreendimentos de geração habilitados 

deveriam ser calculadas para uma configuração de referência do sistema hidrotérmico, a 

mais próxima possível daquela que existirá por ocasião da entrada em operação destes 

empreendimentos, aqui denominada Configuração de Referência Real (EPE(e), 2008). 

Entretanto, isso não é possível uma vez que não se conhece antecipadamente o resultado 

                                                 

40 Maiores detalhes sobre o modelo NEWAVE encontram-se no item 2.5 deste capítulo. 
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do leilão. Dessa forma, utiliza-se uma outra configuração de referência para o cálculo 

das garantias físicas. 

No leilão A-5 de 2008, a configuração de referência utilizada para o cálculo das 

garantias físicas foi composta pelo conjunto de usinas hidrelétricas e termelétricas em 

operação e por todas as usinas que já possuem contrato de concessão ou ato de 

autorização (EPE(e), 2008).  

A metodologia para cálculo das garantias físicas dos novos empreendimentos de 

geração está resumida a seguir (EPE(e), 2008): 

• Determinação da oferta total de energia física (garantia física do SIN) 

A oferta total é obtida por simulação estática da operação do sistema 

hidrotérmico, usando-se o modelo NEWAVE. O processo de iteração 

converge quando um subsistema de cada sistema regional atende ao 

critério de igualdade entre o CMO e o CME, admitindo-se uma 

tolerância. Ressalta-se que nenhum subsistema poderá estar com riscos 

de déficit superiores ao risco de déficit estabelecido na Resolução CNPE 

nº1/2004, admitida uma tolerância. 

• Rateio da oferta total 

A oferta total ou garantia física é rateada em dois grandes blocos de 

energia, oferta hidráulica – EH e oferta térmica – ET, que são obtidos 

multiplicando-se a oferta total por um Fator Hidro – FH e um Fator 

Térmico – FT. Estes fatores correspondem à participação relativa das 

gerações hidráulica e térmica na geração total e são calculados com base 

em uma ponderação pelo custo marginal de operação – CMO das 

gerações hidráulicas – GH e térmicas – GT, que são obtidas na simulação 

com o modelo NEWAVE. 
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• Rateio da oferta hidráulica (EH) 

O rateio é proporcional às energias firmes das usinas hidráulicas, que são 

obtidas com o auxílio do modelo MSUI, por simulação de usinas 

individualizadas do sistema integrado puramente hidrelétrico, utilizando 

séries de vazões históricas e tendo como referência o período crítico do 

sistema interligado, sendo limitada ao valor da sua disponibilidade 

máxima de geração contínua.  

• Rateio da oferta térmica 

É feito por usina termelétrica e está limitada ao valor de sua 

disponibilidade máxima de geração contínua, sendo o excedente 

distribuído entre as demais térmicas da configuração, na proporção de 

suas garantias físicas. 

Para o cálculo da garantia física dos novos empreendimentos termelétricos, 

participantes do leilão A-5 de 2008, foi considerado um conjunto de critérios e 

premissas, tais como: parâmetros do NEWAVE; critério de garantia de atendimento à 

carga; valor do risco de déficit; valor do custo marginal de expansão; carga de energia 

dos subsistemas; taxa de desconto; Função Custo do Déficit de Energia; índices de 

indisponibilidade forçada – TEIF e de indisponibilidade programada – IP; topologia da 

rede; limites de transmissão entre os subsistemas; perdas nas interligações; importação 

de energia; dentre outros (EPE(e), 2008). 

A Garantia Física calculada pela EPE para os novos empreendimentos 

termelétricos perde a validade após o leilão de energia, caso esses empreendimentos não 

sejam objeto de Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – 

CCEARs (ou seja, não vendam sua energia no leilão). No futuro, se uma dessas usinas 

voltar a solicitar habilitação para participar de leilão de energia nova, terá sua garantia 
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física recalculada. Para as Pequenas Centrais Hidrelétricas serão mantidos os valores 

calculados de garantia física e publicados em Portaria do MME, mesma para as usinas 

que não comercializarem energia no leilão (EPE(e), 2008). 

Ainda sobre o ACR, destacam-se também os seguintes aspectos (Brasil(a), 2003; 

Castro, 2004; Aguiar, 2007; Pinto Júnior et al, 2007): 

• As distribuidoras não têm garantia de repasse integral para suas tarifas dos 

custos da energia comprada nos leilões. 

• É permitido que os agentes de comercialização de energia participem dos leilões 

de ajuste, mas não é permitido que participem dos leilões com cinco, três e um 

ano de antecedência. 

• Os agentes de distribuição deverão informar ao MME até o dia primeiro de 

agosto de cada ano a previsão de seus mercados para os cinco anos 

subseqüentes. Deverão informar também, até 60 dias antes do leilão, a 

quantidade de energia a ser contratada para atendimento à carga. 

• Os contratos de energia nova terão um prazo mínimo de 15 e um máximo de 30 

anos, contados do início do suprimento de energia proveniente dos novos 

empreendimentos. Já os contratos de energia existente terão um prazo mínimo 

de 5 e um máximo de 15 anos, contados do ano seguinte ao da realização do 

leilão para compra de energia de empreendimentos existentes. 

• Nos leilões A-3, o volume de energia a ser contratado está limitado a 2% da 

carga de cada distribuidora, informada no leilão A-5. Caso seja necessário obter 

uma quantidade de energia superior a essa, a distribuidora deve recorrer ao leilão 

A-1, respeitando o limite máximo de 1% da carga total contratada. Ainda assim, 

se houver necessidade de contratação, a distribuidora pode recorrer ao leilão de 

ajuste.  
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A contratação de energia no ACL é pactuada livremente pelos agentes. Essa 

negociação é formalizada através de contratos bilaterais de compra e venda de energia, 

nos quais estão definidos também preços, prazos e volumes. Nesse sentido, o ACL 

constitui um mercado de contratos bilaterais, livremente pactuados, regido pelas leis da 

livre concorrência (Pinto Júnior et al, 2007).  

Participam desse ambiente de comercialização: consumidores livres, 

comercializadoras, produtores independentes e concessionárias de serviço público de 

geração de energia. Ressalta-se que os geradores (concessionárias de serviço público de 

geração, produtores independentes e autoprodutores) poderão vender energia tanto no 

ACL quanto no ACR. 

No caso de perdas de consumidores para o mercado livre, as distribuidoras 

poderão reduzir os contratos de energia com as usinas existentes na mesma proporção 

da energia perdida (Castro, 2004)  

O processo de liquidação das sobras e déficits de energia no ambiente livre é o 

mesmo do ambiente regulado, ou seja, aplica-se o PLD41 tanto às sobras quanto aos 

déficits verificados na energia contratada (Castro, 2004). Segundo informações da 

CCEE (2009), a formação do preço da energia comercializada no mercado de curto 

prazo se faz pela utilização dos dados considerados pelo ONS para a otimização da 

operação do SIN. Como no setor elétrico brasileiro predominam as usinas hidrelétricas, 

são utilizados modelos matemáticos para o cálculo do PLD, que objetivam encontrar a 

solução ótima de equilíbrio entre o benefício presente do uso da água e o benefício 

futuro de seu armazenamento, medido em termos da economia esperada dos 

combustíveis das usinas termelétricas.  

                                                 

41 Preço de Liquidação de Diferenças – PLD. 
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Ainda de acordo com a CCEE (2009), o PLD é um valor determinado 

semanalmente para cada patamar de carga com base no Custo Marginal de Operação 

(calculado pelo ONS e informado a CCEE), limitado por um preço máximo e mínimo 

vigentes para cada período de apuração e para cada submercado. Para seu cálculo, são 

consideradas apenas as restrições de transmissão de energia entre os submercados 

(limites de intercâmbios). As restrições de transmissão internas a cada submercado e as 

usinas em testes não entram na formação do PLD. Dessa forma, a energia 

comercializada é tratada como igualmente disponível em todos os seus pontos de 

consumo e o preço como único dentro de cada uma dessas regiões.  

Pode-se afirmar que o cálculo do PLD baseia-se no despacho “ex-ante”, ou seja, 

depende das informações previstas, anteriores à operação real do sistema, e considera os 

valores de disponibilidades declaradas de geração e o consumo previsto de cada 

submercado (CCEE 2009). 

No capítulo 5 desta dissertação, será abordada com mais detalhe a questão da 

flexibilidade operacional das plantas térmicas, em especial daquelas abastecidas por gás 

natural, e como ela é tratada no âmbito do planejamento e da operação do sistema 

elétrico brasileiro. . 

 

 

3.4. O planejamento da expansão do setor elétrico  

Em termos gerais, o planejamento da expansão do setor elétrico tem por objetivo 

determinar uma estratégia de implantação de projetos que atendam à previsão de 

consumo de energia, minimizando a soma dos custos de investimento e dos valores 

esperados dos custos de operação, atendendo também a restrições de confiabilidade no 

suprimento ao mercado consumidor (Zimmermann, 2007). 
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Em função das características do sistema elétrico brasileiro (predominantemente 

hidroelétrico com reservatórios de regularização plurianual; transmissão com grandes 

distâncias entre a geração e a carga; necessidade de aproveitamento da diversidade 

hidrológica entre as bacias; etc.), o planejamento torna-se um problema bastante 

complexo. Para tratar essa complexidade costuma-se dividir o problema em horizontes 

temporais (curto, médio e longo prazo), em função das decisões a serem tomadas e das 

informações disponíveis. Outros aspectos também contribuem para que o planejamento 

da expansão da oferta no sistema elétrico brasileiro seja analisado num horizonte de 

longo prazo: a identificação de potenciais e aproveitamentos hidrelétricos, sobretudo em 

bacias hidrográficas não completamente inventariadas; o desenvolvimento de tecnologia 

para transmissão de energia em grandes distâncias; bem como a maturação de novas 

tecnologias de produção de energia (Zimmermann, 2007).   

Os estudos para o planejamento da expansão de longo prazo, médio e curto 

prazo do setor elétrico brasileiro são realizados pela EPE e compreendem os seguintes 

aspectos (Brasil(a), 2003; Aguiar, 2007; Zimmermann, 2007): 

• Planejamento de longo prazo: os produtos principais desse estudo são o Plano 

Nacional de Expansão – PNE e o Estudo de Evolução da Matriz Energética, que 

devem ser elaborados a partir de um ciclo de atividades quadrienal e devem 

possuir um horizonte de análise superior a vinte anos. O PNE é um estudo de 

planejamento integrado dos recursos energéticos (energia elétrica, petróleo, gás 

natural e biomassa) que fornece subsídios para que seja formulada uma 

estratégia de expansão da oferta de energia econômica e sustentável com vistas 

ao atendimento da evolução da demanda, segundo uma perspectiva de longo 

prazo. Pode-se dizer então que nos estudos de longo prazo são examinadas as 

principais alternativas para a expansão do parque gerador, além da capacidade 
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da rede de transmissão e da rede de gás, condicionados à evolução do mercado, 

à disponibilidade de fontes energéticas, à evolução tecnológica e à questão 

ambiental. 

• Planejamento de médio e curto prazo: os principais produtos desse estudo são o 

Plano Decenal de Expansão dos Sistemas Elétricos – PDE e o Programa 

Determinativo de Expansão da Transmissão – PDET, que devem ser elaborados 

a partir de um ciclo de atividades anual, devem possuir um horizonte de análise 

de dez anos e devem seguir as diretrizes do planejamento de longo prazo. O 

PDE apresentará os projetos de geração e transmissão ordenados temporalmente 

e por mérito econômico; projetos estes que devem atender à demanda projetada, 

ao mínimo custo global e respeitando a legislação ambiental. É subsídio para a 

realização dos leilões de energia proveniente de novos empreendimentos de 

geração e para a definição dos estudos de expansão da transmissão que devem 

ser priorizados. O PDET, por sua vez, será elaborado a partir do PDE e do 

Plano de Ampliações e Reforços da Rede Básica – PAR42, elaborado pelo ONS. 

No PDET constarão os reforços que exigirão providências no horizonte de 

cinco anos e os projetos de transmissão (expansão) que serão encaminhados a 

ANEEL para licitação, após aprovação do MME. As necessidades de ampliação 

da rede, suscitadas por novos projetos de geração, deverão ser confirmadas por 

planos posteriores e, portanto não constarão do PDET. Ainda no escopo do 

PDET, a EPE deve elaborar o Programa Determinativo das Demais Instalações 

                                                 

42 O PAR é o produto do ONS que indica a necessidade de implantação de um novo elemento funcional – 
linha de trasnmissão ou subestação – na rede básica (ampliação), bem como a necessidade de novas 
instalações de transmissão, substituição ou adequação em instalações existentes, para aumentar a 
capacidade de transmissão ou a confiabilidade do SIN (reforço).  (Acessível em www.ons.org.br) 
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de Transmissão43, a ser aprovado pelo MME, licitado pela ANEEL e 

implantado pelas empresas transmissoras. 

Quanto aos modelos computacionais utilizados para os estudos de 

planejamento da expansão, a EPE utiliza principalmente o Modelo de Estimativa de 

Parâmetros Demográficos – MEDEM para quantificar o cenário demográfico; o 

Modelo Integrado de Planejamento Energético – MIPE44 para garantir a vinculação 

das projeções de consumo aos cenários macroeconômicos e a visão integrada do 

consumo energético de todas as fontes em cada setor da economia; e o Modelo de 

Expansão de Longo Prazo – MELP que permite encontrar a solução de expansão da 

oferta de energia elétrica minimizando o custo da expansão e de operação, 

considerando os custos de investimento na expansão das interligações entre os 

subsistemas. Além disso, a EPE utiliza o Modelo de Projeção de Demanda 

Residencial de Energia – MSR especificamente para o consumo de energia elétrica 

no setor residencial; o Modelo de Estudo de Refino – M-Ref45 para dimensionar a 

expansão do parque de refino de petróleo; e o MESSAGE46 para consistir e integrar 

todos os resultados obtidos nos estudos de oferta e de demanda.  

O planejamento da expansão contemplará, além dos estudos de 

planejamento de longo prazo, médio e curto prazo, uma etapa de monitoramento 

das condições de atendimento, a ser realizada pelo CMSE. O horizonte de análise 

do monitoramento será de cinco anos e para esse período deverão ser definidos 

eventuais ajustes no programa de expansão em andamento.  

                                                 

43 As Demais Instalações de Transmissão – DIT são instalações integrantes de concessões de transmissão 
e não classificadas como rede básica. (Acessível em www.ons.org.br) 
44 O modelo MIPE foi desenvolvido pela Coordenação dos Programas de Pós Graduação em Engenharia - 
COPPE / UFRJ e está cedido atualmente à EPE. 
45 O modelo de Refino, utilizado pela EPE, foi desenvolvido pela Coordenação dos Programas de Pós 
Graduação em Engenharia - COPPE / UFRJ. Este modelo está atualmente cedido para uso da EPE. 
46 O modelo MESSAGE, utilizado pela EPE, foi adaptado pela Coordenação dos Programas de Pós 
Graduação em Engenharia - COPPE / UFRJ ao caso brasileiro (IAEA, 2006). 
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Assim, o planejamento setorial configura-se como direcionador da expansão 

do sistema elétrico brasileiro, servindo de apoio para o investidor que aporta 

recursos no setor elétrico e em setores que têm forte relação de dependência com o 

setor elétrico (Aguiar, 2007). 

 

 

3.5. O planejamento da operação e a operação 

centralizada 

O planejamento da operação é um processo que busca resolver um problema de 

curto prazo, que é a utilização dos recursos disponíveis no sistema para atendimento à 

carga, ao mínimo custo operacional e com confiabilidade elétrica. É um processo de 

decisão que pode ser entendido como acoplado no tempo, ou seja, o futuro traz 

informações para melhor operar no presente, e a decisão tomada no presente afeta os 

resultados futuros (Loureiro, 2009). Esse acoplamento temporal pode ser entendido 

através do seguinte exemplo: ao decidir usar os estoques de água para uma geração 

hidrelétrica maior no presente, reduz-se o custo imediato de geração, dada a menor 

geração de origem térmica (que possui custo mais elevado) para atender o mercado. 

Essa decisão tomada no presente pode comprometer o atendimento futuro, caso as 

condições hidrológicas futuras não sejam boas o suficiente para atender o mercado 

(necessidade de geração térmica no futuro), ou pode ter sido a mais correta caso as 

afluências futuras sejam boas (evita-se o vertimento de água dos reservatórios). Assim, 

segundo Loureiro (2009) o sistema é operado hoje, observando-se as possibilidades 
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futuras, visando alcançar o ótimo global, com o menor custo possível, minimizando as 

possibilidades de ocorrência de déficits47 e/ou vertimentos.  

O horizonte de análise dos estudos de planejamento da operação é de dois ou 

três anos, ou seja, bem menor do que o horizonte analisado nos estudos de planejamento 

da expansão. Os estudos de planejamento da operação se subdividem em dois grupos: 

um primeiro que avalia as condições futuras da operação (cujas atividades referem-se à 

Macrofunção Planejamento da Operação Eletroenergética) e um segundo que analisa o 

curto prazo da operação (cujas atividades referem-se à Macrofunção Programação da 

Operação Eletroenergética) (ONS(g), 2010). Na avaliação das condições futuras, 

destacam-se os estudos de planejamento da operação elétrica, de planejamento da 

operação energética e de definição da curva de aversão ao risco. No segundo grupo de 

análise, inserem-se os estudos de segurança operacional e as diretrizes para a operação 

eletroenergética, onde se destaca o Programa Mensal de Operação – PMO.  

Os estudos de planejamento da operação elétrica são realizados anualmente. 

Suas revisões mensais e quadrimestrais indicam medidas operativas para a operação do 

sistema. O estudo de planejamento elétrico anual tem por objetivo avaliar o desempenho 

do SIN para: definir ações que solucionem problemas identificados no horizonte de 

estudo; avaliar o benefício da entrada em operação de novos equipamentos e instalações 

de geração e transmissão ou de antecipações de obras; indicar medidas operativas para 

que a operação atenda aos padrões e critérios estabelecidos nos Procedimentos de 

                                                 

47 O risco de déficit é uma métrica bastante utilizada nos estudos de avaliação das condições de 
atendimento ao mercado de energia elétrica e, em termos práticos, ele indica, para cada ano do horizonte 
de estudo, a freqüência relativa das séries sintéticas de energias afluentes com algum déficit de energia, 
ou seja, a razão entre o número de séries com algum déficit sobre o total de séries simuladas (Loureiro, 
2009). 
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Rede48; identificar restrições elétricas que impeçam a adoção de políticas energéticas 

que assegurem o menor custo da operação; subsidiar o Poder Concedente na tomada de 

decisões.  

Os estudos de planejamento energético são realizados anualmente e são revistos 

em função da realização de Leilões de Energia Nova ou a qualquer momento que ocorra 

mudanças significativas nas condições do sistema. Esses estudos abrangem um 

horizonte de análise de cinco anos, com detalhamento em base mensal e tem por 

objetivo avaliar as condições de atendimento ao SIN, para um cenário de referência e 

para eventuais cenários de sensibilidade, subsidiando assim o planejamento e a operação 

do sistema.  O atendimento ao mercado depende basicamente dos níveis de 

armazenamento dos reservatórios, das afluências às usinas hidroelétricas, da 

disponibilidade de geração térmica complementar e da expansão da geração e da 

transmissão. 

Os estudos para a definição da curva de aversão ao risco visam estabelecer uma 

curva que represente a evolução ao longo do tempo dos requisitos mínimos de 

armazenamento de energia de um subsistema necessários ao atendimento pleno da 

carga, sob hipóteses predefinidas de afluências, características de sazonalidade, 

intercâmbios inter-regionais, carga e geração térmica, de forma a garantir um nível 

mínimo de armazenamento ao final do período. 

Os estudos de segurança operacional inserem-se dentro do escopo da avaliação 

de curto prazo da operação e reúnem ações que visam aumentar a capacidade do SIN de 

suportar contingências extremas, originadas por defeitos múltiplos ou em cascata. Para 

                                                 

48 Os Procedimentos de Rede são documentos elaborados pelo ONS com a participação dos agentes que, 
aprovados pela ANEEL, estabelecem os procedimentos e os requisitos técnicos necessários para o 
planejamento, para a implantação, para o uso e para a operação do SIN, bem como as responsabilidades 
do ONS e dos agentes. (acessível em 
http://www.ons.org.br/download/procedimentos/Submódulo%2020.1_v9.0.pdf)  
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tal é necessário prevenir e minimizar a ocorrência de grandes perturbações, evitar sua 

propagação e reduzir o tempo de restabelecimento do sistema.  

As diretrizes eletroenergéticas, escopo também dos estudos de planejamento de 

curto prazo, reúnem um conjunto de metas que deverão ser seguidas na programação 

diária e na operação em tempo real. Nesse contexto, destaca-se o Programa Mensal de 

Operação – PMO, que contém informações sobre: despacho de geração, níveis de 

armazenamento dos reservatórios, condições de atendimento à carga, manutenção de 

unidades geradoras, custos marginais de operação49, intercâmbios de energia entre 

subsistemas e intercâmbios internacionais. 

Vale mencionar que, além do PMO, existem outros estudos que também servirão 

de base para a definição de diretrizes a serem seguidas na programação diária e na 

operação em tempo real, a saber: estudos de reserva de potência operativa, estudos de 

hidrologia e estudos de meteorologia. 

 O processo de planejamento e programação da operação é realizado a partir de 

uma cadeia de modelos computacionais, que visa o despacho ótimo das usinas do SIN 

(Loureiro, 2009). O despacho ótimo de geração em um sistema hidrotérmico para um 

determinado período (ou seja, o quanto de energia de base hidráulica e térmica será 

gerado para cada submercado) é definido levando-se em conta as condições 

hidrológicas, a demanda de energia, o preço dos combustíveis, o custo de déficit50, a 

entrada de novos projetos e a disponibilidade dos equipamentos de geração e 

transmissão. 

                                                 

49 O Custo Marginal de Operação – CMO é o custo por unidade de energia produzida no qual se incorre 
para atender a um acréscimo de carga no sistema (acessível em 
http://www.ons.org.br/download/procedimentos/Submódulo%2020.1_v9.0.pdf). Isto é, o custo para se 
atender a uma demanda adicional com o uso dos recursos disponíveis no sistema existente 
(deplecionamento de reservatórios, geração térmica ou déficit de energia) (Loureiro, 2009). 
50 O custo do deficit de energia elétrica representa o impacto econômico associado à interrupção do 
fornecimento de energia (Loureiro, 2009).   
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Para minimizar os custos globais de produção de energia e garantir o 

atendimento com confiabilidade, o SIN é operado de forma coordenada e centralizada 

pelo ONS. Destacam-se as seguintes atribuições do ONS, de acordo com a Lei no. 

10.848 / 2004 (Aguiar, 2007): 

• Planejamento, programação da operação e o despacho centralizado da 

geração, com vistas à otimização dos sistemas eletroenergéticos 

interligados. 

• Coordenação e supervisão dos centros de operação dos sistemas 

elétricos. 

• Supervisão e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos 

interligados nacionais e das interligações internacionais. 

• Contratação e administração dos serviços de transmissão de energia 

elétrica e respectivas condições de acesso. 

• Proposição ao Poder Concedente das ampliações das instalações da rede 

básica, bem como dos reforços nos sistemas existentes, a serem 

considerados na expansão do sistema de transmissão. 

• Proposição de regras para a operação das instalações de transmissão da 

rede básica do SIN, a serem aprovadas pela ANEEL.  

 

No modelo de despacho centralizado, em um sistema hidrotérmico como o 

brasileiro, o operador do sistema assume papel fundamental na manutenção do 

equilíbrio de mercado, porque suas decisões de despacho direcionam o custo marginal 

de operação do sistema e, portanto, o patamar do preço da energia no curto prazo 

(Aguiar, 2007). 
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De acordo com Loureiro (2009), a operação centralizada do SIN está embasada 

na interdependência operativa entre os agentes do sistema, causada pelo aproveitamento 

conjunto dos recursos hídricos, decorrentes da configuração das usinas e reservatórios 

construídos em “cascata” e do regime de afluências típico de cada região. A existência 

de um órgão independente para operar o sistema garante um melhor aproveitamento dos 

recursos de geração e transmissão para atendimento à carga ao menor custo de operação 

possível. A operação centralizada permite também otimizar o uso dos recursos 

energéticos disponíveis, ou seja, minimizar a geração térmica quando há “sobra” de 

energia de origem hidráulica no sistema (não havendo restrição no sistema de 

transmissão), e identificar a necessidade de gerar mais energia de origem térmica nos 

períodos de hidrologia desfavorável.  

Considerando o exposto acima e as características que tornam o sistema elétrico 

brasileiro único no mundo, tem-se uma idéia da complexidade dos modelos 

computacionais utilizados na operação energética do sistema. Os principais modelos 

computacionais utilizados atualmente no planejamento da operação energética são 

modelos de otimização, que, segundo Loureiro (2009), têm por objetivo definir políticas 

e diretrizes para a operação através da minimização do custo total de operação, sujeito 

às restrições operativas, ambientais e de uso múltiplo da água (ONS(c), 2009):  

NEWAVE – é o modelo para otimização hidrotérmica para subsistemas 

equivalentes interligados. É uma ferramenta de planejamento energético da operação 

com representação agregada do parque hidroelétrico. Tem como objetivo determinar a 

estratégia de operação de médio prazo (5 anos), de forma a minimizar o valor esperado 

do custo total de operação ao longo do período de planejamento da operação; analisar as 

condições de atendimento energético no horizonte de médio prazo; informar as 

condições de fronteira por meio da função de custo futuro para o modelo de 
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programação de curto prazo (DECOMP); e calcular os custos marginais de operação 

mensais para cada patamar de carga. 

DECOMP – é o modelo para otimização da operação de curto prazo com base 

em usinas individualizadas. Essa ferramenta tem o objetivo de determinar a estratégia 

de operação de curto prazo que minimize o valor esperado do custo total de operação 

para o horizonte do planejamento anual da operação, considerando as usinas 

individualizadas que compõem os sistemas hidrotérmicos interligados. A partir dele, são 

definidos: a geração de cada usina hidráulica e térmica, os intercâmbios entre os 

subsistemas e os contratos de importação e exportação de energia. No modelo estão 

representadas as restrições físicas e operativas relativas a limites de turbinamento, 

conservação da água, defluência mínima, armazenamento, cenários hidrológicos, 

atendimento à demanda, etc. Os resultados principais do modelo são: o balanço 

hidráulico, o balanço de geração, consumo das unidades elevatórias e os custos 

marginais de operação semanais e mensais, calculados por patamar de carga. 

Entendido o funcionamento do setor elétrico brasileiro, as características que o 

tornam único no mundo, bem como a complexidade dos modelos computacionais 

utilizados na operação energética do sistema cabe ao capítulo seguinte investigar a 

indústria brasileira do gás natural, com destaque para a estratégia de introdução do GNL 

na matriz energética do Brasil.  
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4. A Indústria Brasileira do Gás Natural e a 

Introdução do Gás Natural Liquefeito 

A indústria do gás natural é classificada como uma indústria de rede, por ser 

composta por diferentes atividades organizadas sob a forma de uma rede física 

necessária à sua operação e prestação do serviço. Essa classificação também se dá pelo 

fato de essa indústria utilizar normalmente, como meio de transporte e distribuição, 

redes de dutos de alta e baixa pressão51.  

Uma característica fundamental da indústria do gás natural é sua estreita relação 

com a indústria de petróleo52, característica esta que por anos fez com que a exploração 

e produção do gás fossem vinculadas à exploração a ao aproveitamento do petróleo. A 

cadeia do gás natural abrange, segundo Mathias (2008), as atividades de produção, 

transporte, distribuição e comercialização, sendo que o segmento de produção 

compreende atividades de exploração, desenvolvimento e produção do gás nas bacias 

sedimentares; o transporte é normalmente feito em gasodutos de alta pressão; a entrega 

do gás aos consumidores finais (distribuição) é normalmente feita em gasodutos de 

menor pressão; e a comercialização corresponde à compra e venda do gás natural. 

Após os choques do petróleo da década de 1970, o gás natural passou a 

desempenhar um papel mais relevante no mercado energético mundial (Laureano, 

2005). Naquele momento, a necessidade de reduzir a dependência do petróleo 

importado induziu o crescimento da indústria do gás natural, uma vez que os países 

importadores foram forçados a reorientar suas políticas energéticas no sentido de buscar 

                                                 

51 Ressalta-se que há também distribuição de gás natural como gás natural comprimido em cilindros e 
transporte como GNC – Gás Natural Comprimido, e transporte como gás natural liquefeito, GNL – Gás 
Natural Liquefeito. 
52 O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos que pode ser encontrado associado ou não ao óleo 
bruto em bacias sedimentares (Pinto Júnior, 2007). 
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e desenvolver novas reservas de petróleo, aumentando assim as reservas provadas de 

gás (Laureano, 2005). 

A característica do gás natural de baixo nível de emissão de poluentes 

atmosféricos, como óxidos de enxofre e particulados, favorece a substituição de outros 

energéticos pelo gás, em particular os derivados de petróleo e carvão mineral. Destaca-

se, porém, que a desvantagem do gás natural é sua baixa densidade de energia, em 

condições normais temperatura e pressão. Uma mesma quantidade de energia na forma 

de gás natural ocupa um volume cerca de 1000 vezes superior à energia na forma de 

óleo bruto, o que explica, em grande medida, porque o custo de transporte dessa 

unidade de energia, por meio de um gasoduto terrestre, é três a cinco vezes  o 

equivalente (em energia) ao custo do petróleo bruto (Pinto Júnior et al, 2007; Mathias, 

2008).  

Por essa razão, o transporte ditou o ritmo de desenvolvimento da indústria do 

gás natural. Seu desenvolvimento se deu de forma fragmentada, sendo mais intenso nos 

países que possuíam reservas de gás próximas aos mercados consumidores. Pelo fato de 

a atividade de transporte de gás ser um monopólio natural53, os governos se viram 

responsáveis por desenvolver essa, que inicialmente se estruturou de forma integrada, 

ou seja, o agente proprietário da atividade de transporte também era proprietário das 

atividades de produção e distribuição.  

Com o passar do tempo e o aumento do preço do petróleo, foram feitos 

investimentos importantes em tecnologias alternativas de transporte de gás natural que 

permitiram o desenvolvimento do mercado de gás em países distantes dos centros 

produtores (Laureano, 2005). É nesse contexto que desde o fim do século XX cresce a 

                                                 

53 O monopólio natural ocorre quando o mercado não comporta mais de uma firma operando em escala e 
escopo eficientes, tornando desejável a existência de um só agente monopolista (Mathias, 2008). 
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utilização do gás natural na matriz energética mundial, principalmente nos setores 

industrial e de produção de eletricidade, além dos setores de transporte e gasquímica. 

 

 

4.1. Breve histórico da Indústria Brasileira de Gás 

Natural 

A indústria de gás natural do Brasil tem uma história relativamente recente. As 

primeiras reservas de gás natural foram descobertas em 1940 no estado da Bahia e 

passaram a ser exploradas somente na década seguinte. Segundo Rechelo Neto (2005), a 

produção oriunda desses campos restringiu-se inicialmente à Petrobras, que a utilizava 

ou para reinjeção nos campos de Dom João, Candeias e Água Grande (localizados na 

Bacia do Recôncavo Baiano) ou como insumo para o processamento de óleo na 

Refinaria Landulpho Alves, em Salvador. 

A introdução tardia do gás natural na matriz energética brasileira e a 

conseqüente “imaturidade” da indústria gasífera nacional se devem principalmente aos 

seguintes fatores (Borghetti, 2004):  

• limitada disponibilidade de gás natural a baixo custo (a maioria das 

reservas está localizada no mar ou em regiões remotas);  

• predominância de gás natural na forma associada ao petróleo (seu 

aproveitamento fica condicionado à recuperação de óleo de cada jazida); 

• inexistência de projetos internacionais de importação de gás natural até 

meados da década de 90;  
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• escopo de atuação da companhia estatal de petróleo brasileira cuja 

atividade fim sempre se pautou na exploração e produção de petróleo 

(cujos derivados concorrem com o gás natural);  

• estratégia de suprimento energético adotada pelo país após os choques de 

petróleo (busca pela auto-suficiência do país em petróleo, financiamento 

de grandes projetos de usinas hidrelétricas e incentivo ao 

desenvolvimento de fontes alternativas de energia, surgindo o programa 

de produção de álcool combustível – o Pró-Álcool). 

A produção nacional de gás natural iniciou-se efetivamente na década de 1960 

no estado da Bahia com a entrada em operação da primeira planta de processamento de 

gás natural do Brasil. A planta de Catu (BA) tinha capacidade suficiente para processar 

1,5 milhão de m3/dia, porém somente com a agregação desta produção ao que era 

produzido nos estados de Alagoas e Sergipe que se iniciou o fornecimento de gás para 

indústrias petroquímicas de Camaçari (Borghetti, 2004; Laureano, 2005; Rechelo Neto, 

2005). Com isso, surge também o paradigma que acompanhou boa parte do 

desenvolvimento da indústria de gás natural no Brasil, a preponderância do uso do gás 

para o consumo industrial (Rechelo Neto, 2005). 

Em meados da década de 1980, um segundo pólo de utilização de gás natural foi 

criado no estado do Rio Grande do Norte para aproveitamento econômico das jazidas 

presentes nessa região (Borghetti, 2004). O perfil de oferta de gás natural no Brasil 

começa a se alterar com o aumento da produção de gás associado nos campos 

localizados na Bacia de Campos. Em 1985, a produção de gás na Bacia de Campos 

supera a produção de gás na região Nordeste do país (Borghetti, 2004), atenuando assim 

a conotação regional da indústria de gás natural nacional que cresceu inicialmente 

ancorada principalmente na produção nordestina (Rechelo Neto, 2005). Em função de a 
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localização geográfica da Bacia de Campos ser próxima da dos maiores centros 

consumidores de energia do país, seu desenvolvimento proporcionou um aumento no 

uso do gás natural como matéria-prima (Borghetti, 2004), elevando a 2,9% sua 

participação na matriz energética nacional no final dos anos 80 (Laureano, 2005).  

A participação do gás natural na matriz energética brasileira manteve-se pouco 

expressiva até o início da década de 1990, quando alguns fatores contribuíram para o 

aumento da sua participação, a saber: a comprovação do porte das reservas de gás 

bolivianas; as dificuldades de expansão do parque gerador brasileiro via 

hidroeletricidade54; a intensificação de políticas de integração energética no Cone Sul; e 

o avanço, em nível mundial, das tecnologias de geração de energia elétrica baseadas no 

uso do gás natural (Borghetti, 2004). Somente em 1991, o governo formalizou uma 

meta para aumentar a participação do gás natural na matriz energética para 12% até 

2010, visando atenuar a dependência do país em relação aos derivados do petróleo e à 

energia elétrica de origem hídrica (Rechelo Neto, 2005). 

Até então, a indústria gasífera brasileira tinha sua expansão dificultada 

principalmente pelo suprimento pouco confiável e de qualidade variável (que inibia 

investimentos na conversão de equipamentos); pela insuficiência de infra-estrutura de 

transporte e distribuição de gás natural das zonas de produção até os locais de consumo; 

e pela pouca ênfase das políticas setoriais em relação aos usos finais (por exemplo, 

ressalta-se a opção pelo uso da eletricidade para produção de calor e frio, como forma 

de viabilizar os investimentos feitos na indústria de energia elétrica) (Rechelo, Neto, 

2005). 

Em 1993, a Petrobras e a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

assinaram um acordo de compra e venda de gás boliviano, para importação, no regime 

                                                 

54 Vide capítulo anterior desta dissertação. 
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take or pay, de um volume inicial de 8 milhões de m3 / dia de gás natural, com previsão 

de elevação para 16 milhões de m3 / dia com a evolução do mercado brasileiro 

(Borghetti, 2004; Rechelo Neto, 2005). Em 1996, a construção do gasoduto Bolívia – 

Brasil (GasBol55) foi considerada uma das obras prioritárias do governo brasileiro. A 

Petrobras ficou responsável pela construção, pelo financiamento e pelo lastro comercial 

do gasoduto. Em contrapartida, a Petrobras obteve exclusividade na operação do trecho 

brasileiro do gasoduto e a preferência em relação a ampliar a capacidade de 

carregamento para 30 milhões de m3 / dia (Rechelo Neto, 2005).  

Os estudos de viabilidade que deram suporte à construção do GasBol focaram as 

projeções de consumo do gás natural pelos segmentos convencionais do mercado 

brasileiro, em especial pelo setor industrial. Entretanto, antes da sua entrada em 

operação, houve um redirecionamento do projeto em relação ao uso final do gás 

importado. O iminente gargalo na oferta de eletricidade e o avanço das tecnologias de 

geração de energia a partir do gás natural contribuíram para a inversão da lógica 

pensada inicialmente para o desenvolvimento da demanda de gás natural (Borghetti, 

2004). O gás natural boliviano seria, então, utilizado prioritariamente na geração de 

energia elétrica por usinas térmicas. Nesse sentido, o governo instituiu em 1999 o 

Programa Prioritário de Termelétricas (PPT) com o objetivo de incentivar os 

investidores privados a investir na geração termelétrica a gás natural como forma de 

reduzir tanto a dependência do sistema elétrico em relação às condições hidrológicas, 

quanto a vulnerabilidade do sistema de transmissão a longas distâncias (Rechelo Neto, 

2005).  

                                                 

55 O GasBol possui 3.150km de extensão, sendo 2.590km em solo brasileiro, e conecta as reservas 
bolivianas da região de Santa Cruz de La Sierra na Bolívia à cidade de Porto Alegre no Brasil (Rechelo 
Neto, 2005). O GasBol atravessa os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul.  



95 

Com a inclusão de diversos projetos no PPT, a geração termelétrica passou a ser 

vista como uma forma de alavancar um mercado consumidor para o gás natural 

contratado no âmbito do GasBol. No que tange especificamente à indústria de gás 

natural, o PPT era percebido como a melhor oportunidade de ancorar a demanda de gás 

pelo fato de as termelétricas se qualificarem como grandes consumidoras (Pinto Júnior 

et al, 2007). O estabelecimento de uma indústria gasífera baseada em usos finais de 

maior valor agregado exige aportes financeiros significativos no longo prazo, o que leva 

ao desenvolvimento de projetos de incentivo ao consumo termelétrico como forma de 

ancorar uma demanda mínima para o gás natural produzido localmente (Rechelo Neto, 

2005). 

No período de 1995 a 2000, o consumo total de gás natural cresceu a uma taxa 

média de 12,4% ao ano, e no qüinqüênio seguinte 2000 a 2005 a demanda cresceu a 

13,6% ao ano, o que viabilizou a otimização do uso do gasoduto e justificou o início dos 

estudos para sua ampliação (Pinto Júnior et al, 2007). Porém, em 2004, após um 

período hidrológico extremamente desfavorável, o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico ordenou o despacho de usinas termoelétricas localizadas na região Nordeste do 

país, que não puderam ser acionadas por falta de gás.  

Vale mencionar que, ainda que alguma capacidade térmica se justifique no 

sistema elétrico brasileiro, a inserção maciça de usinas termelétricas a gás natural num 

sistema predominantemente hídrico como o brasileiro pode conduzir a ineficiências 

quanto ao uso racional da energia e quanto à correta alocação dos recursos econômicos 

do país, representando assim uma maneira pouco apropriada para o desenvolvimento de 

uma indústria de gás natural sustentável (Rechelo Neto, 2005). Com a ênfase do modelo 

atual do setor elétrico na modicidade tarifária, as usinas termelétricas operam, em geral, 

com baixo fator de capacidade, dada a política de operação dessas usinas em regime de 
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complementação hidrotérmica. Quando há disponibilidade de alguma capacidade 

reserva de origem hidráulica, a faixa de operação econômica das usinas termelétricas 

sem contratos de comercialização da energia gerada tende a restringir-se apenas à 

cobertura do risco hidrológico inerente ao sistema elétrico nacional (Rechelo Neto, 

2005).  

É nesse contexto que se insere a necessidade de uma forte coordenação das 

decisões tomadas na indústria do gás natural e na indústria elétrica. Nos últimos 15 

anos, a “falta” de uma política estruturada de energia (que definisse claramente as 

interfaces entre as indústrias elétrica e de gás natural) e o descompasso entre as ações 

empreendidas pelos diferentes agentes econômicos culminaram por oferecer sinais 

equivocados que levaram a desequilíbrios nas condições de oferta de energia e de 

segurança no suprimento, tanto no setor elétrico como no setor de gás (Pinto Júnior et 

al, 2007). Aliás, nesse contexto, foi criada em 2004 a Empresa de Pesquisa Energética, 

com a função de executar estudos para o planejamento do setor energético.  

Ademais, no sentido de “organizar” a indústria brasileira de gás natural, foi 

publicada, em 4 de março de 2009, a Lei no 11.909 que regulamenta as atividades de 

transporte, tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e 

comercialização de gás natural no Brasil. A Lei do Gás é fruto de dois projetos de lei 

com características distintas: um que foi proposto pelo Senado (PL 226/05) e outro pela 

Casa Civil (6.673/06). 

Até aquele momento, as atividades principais da indústria gasífera estavam 

tratadas na Lei no 9.478/97 (Lei do Petróleo), sempre associadas à indústria petrolífera, 

que possui características bem distintas da indústria do gás. Os principais pontos da Lei 

do Gás são: 
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(i) Cria três novos agentes: consumidor livre, autoprodutor e auto-importador 

para uso energético ou como matéria prima em suas instalações industriais; 

(ii) Introduz o regime de concessão (precedida de licitação) aos novos 

gasodutos de transporte (antes esses gasodutos eram autorizados pela 

ANP), o que faz com haja competição entre os agentes da indústria para 

exercer a atividade de transporte do gás natural; 

(iii) Torna responsabilidade exclusiva do MME a proposição para construção 

ou ampliação de novos gasodutos, podendo o Ministério ser “provocado” 

por terceiros; 

(iv) Preserva as autorizações concedidas até a data de publicação da lei pelo 

período de 30 anos (após isso o bem autorizado deve ser devolvido à 

União); 

(v) Explicita a separação da atividade de transporte, ou seja, o transportador de 

gás natural só pode explorar as atividades de estocagem, de transporte de 

petróleo, seus derivados e biocombustíveis, bem como a construção e 

operação desses terminais (a separação jurídica da atividade de transporte 

já existia na Lei no 9.478/97 para o caso da Petrobras); 

(vi) Estabelece a obrigação de separação contábil entre as atividades de 

transporte e estocagem do gás natural, caso sejam feitas pelo mesmo 

agente; 

(vii) Determina a existência do acesso de terceiros aos gasodutos de transporte, 

isto é, o acesso ao serviço de transporte firme será feito mediante Chamada 

Pública realizada pela ANP conforme diretrizes do MME (antes, o acesso 

era negociado entre as partes); 
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(viii) Permite que qualquer empresa ou consórcio de empresas exerça atividades 

de importação e exportação de gás natural, mediante autorização do MME; 

(ix) Regulamenta as atividades de estocagem e acondicionamento do gás 

natural (a atividade de estocagem de gás natural em reservatórios de 

hidrocarbonetos devolvidos à União e em outras formações geológicas não 

produtoras de hidrocarbonetos será objeto de concessão de uso, precedida 

de licitação; já a estocagem de gás em instalações diferentes destas será 

autorizada pela ANP); 

(x) Permite que qualquer empresa ou consórcio de empresas exerça atividades 

de construção, ampliação de capacidade e operação de unidades de 

processamento ou tratamento de gás natural, mediante autorização da 

ANP; 

(xi) Permite que qualquer empresa ou consórcio de empresas construa e opere 

unidades de liquefação e regaseificação de gás natural, mediante 

autorização da ANP; e 

(xii) Fornece diretrizes sobre situações consideradas como de contingência no 

suprimento de gás natural, ficando autorizada a criação de um Comitê de 

Contingenciamento a ser coordenado pelo MME, que deverá elaborar, 

implementar e acompanhar a execução de um Plano de Contingência para 

o suprimento do gás natural. 

Ainda no contexto da Lei do Gás, vale destacar a maior participação da ANP nas 

diversas atividades da indústria do gás, dentre as quais se destacam: elaboração de 

editais, determinação da tarifa máxima de transporte, condução da chamada pública 

para contratação de capacidade nos dutos, aprovação dos contratos de transporte, e 

regulação e fiscalização do cumprimento do contrato de concessão. 
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Com relação aos gasodutos novos, a EPE realizará os estudos necessários à 

expansão da malha dutoviária do país, subsidiando o MME na proposição de novos 

gasodutos. Uma vez identificada a necessidade de um novo gasoduto, a ANP abrirá um 

processo de Chamada Pública para a alocação de capacidade desse novo gasoduto. As 

empresas deverão manifestar seu interesse numa determinada capacidade, para atender a 

um mercado esperado. Ao final do processo de Chamada Pública, os carregadores56 

assinam com a ANP termo de compromisso de compra da capacidade solicitada. 

Definida a capacidade do projeto a ANP elaborará o Edital de Licitação e realizará o 

leilão, que utilizará como critério a menor receita anual. 

Por fim, é importante mencionar que a nova Lei do Gás é um avanço em relação 

ao que havia anteriormente em termos de regulamentação, principalmente por ter 

definido a parte de concessão para expansão de transporte via gasoduto, a importação de 

gás e a chamada pública para expansão. Porém, ainda há pontos que merecem um 

aprofundamento maior, como a questão da estocagem de gás e do mercado secundário 

de gás, elementos fundamentais para uma maior flexibilização da indústria gasífera 

brasileira – estes pontos serão mais bem discutidos no capítulo 5 desta dissertação, 

quando se analisará a inserção da geração a GNL no sistema elétrico nacional.  

 

 

4.2. O Mercado de Gás Natural no Brasil 

O mercado de gás natural no Brasil vem crescendo nos últimos anos devido 

basicamente ao aumento da produção interna e às importações da Bolívia. Pelo lado da 

demanda, o consumo tem sido estimulado pelo segmento industrial e de transporte 

                                                 

56 O carregador é o agente que utiliza ou pretende utilizar o serviço de movimentação de gás natural em 
gasoduto de transporte (Lei 11.909 / 2009). 
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(devido a políticas governamentais), apesar do uso do gás na geração de energia elétrica 

a partir de plantas termelétricas também ser importante, especialmente após a crise 

enfrentada pelo setor elétrico no início desta década (Mathias e Szklo, 2007; Barroso, 

2007).  

Como antes destacado, ancorar o mercado brasileiro de gás na expansão da 

termeletricidade foi a estratégia adotada para a viabilização do consumo de grandes 

volumes de gás natural de forma concentrada espacial e temporalmente, e que visava 

equacionar, de forma ágil, os investimentos realizados na infra-estrutura de 

transporte/distribuição do gás (Borghetti, 2004). Entretanto, conforme esta dissertação 

mostrou, o sistema elétrico brasileiro possui características hidrotérmicas, com 

predominância de usinas hidráulicas, com reservatórios de grande porte, que são 

utilizadas na base para atendimento à carga. A geração termelétrica é utilizada de forma 

complementar, ou seja, as usinas termelétricas são despachadas de forma irregular com 

a finalidade de atender à demanda de ponta, principalmente em sistemas como o 

Sul/Sudeste/Centro-Oeste, e de atender ao sistema (fora da ponta) em períodos de 

hidrologia ruim. A Figura 14 ilustra a variação no consumo de gás natural pelas usinas 

térmicas57, abastecidas por esse combustível, e despachadas pelo Operador Nacional do 

Sistema Elétrico no período de janeiro de 2006 a outubro de 2009. 

 

                                                 

57 O consumo de gás natural pelas seguintes usinas termelétricas foram considerados na elaboração da 
Figura 14: Uruguaiana, Cuiabá, Canoas, Araucária, Ibirité, Macaé, Eletrobolt, Norte Fluminense, Três 
Lagoas, TermoRio, Nova Piratininga,Campos, Piratininga, Euzébio da Rocha, Juiz de Fora, 
William.Arjona, Termopernambuco, Endesa Fortaleza, Fafen, Terrmoceará, Termobahia, Camaçari e 
Jesus Pereira. 
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Figura 14 - Consumo de Gás Natural (mil m3) por Usinas Termelétricas 

Fonte: GasEnergy, 2009 

 

Como o despacho é feito de forma centralizada com base no critério do mínimo 

custo operativo, considerando um sistema geração/transmissão integrado, muitas vezes 

as usinas térmicas a gás não são chamadas a operar (Mathias e Szklo, 2007), o que leva 

a um comportamento antagônico ao demandado para a viabilização dos investimentos 

nas usinas termelétricas (Borghetti, 2004). Em modelos onde as usinas termelétricas são 

inseridas de forma inflexível, independente do perfil hidroelétrico, os investimentos em 

infra-estrutura de oferta de gás natural ancorados em geração termelétrica a gás natural 

encontram um ambiente mais propício a seu desenvolvimento sustentado (Borghetti, 

2004).  

Da forma como está delineado o setor elétrico brasileiro (com as usinas 

termelétricas atuando na ponta ou em períodos hidrológicos desfavoráveis) a curva de 

demanda de gás natural é do tipo não uniforme, com grandes diferenças entre a 

demanda média e a demanda máxima de gás. Essa característica leva à existência de 
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capacidade ociosa, para atender a picos de consumo; ou à modulação da capacidade de 

oferta, mantendo-se o sistema de transporte/distribuição dimensionado para atender a 

uma demanda média e, introduzindo-se um sistema de estocagem para atendimento às 

variações sazonais da demanda (Borghetti, 2004). Em ambas as opções, os custos com o 

fornecimento de gás se tornam maiores do que num modelo onde as usinas térmicas são 

inseridas de forma inflexível.  

Como foi mostrado no capítulo 3, durante a última reforma do setor elétrico 

brasileiro, ficou estabelecido que as usinas térmicas passariam a ter contratos de 

garantia de suprimento de combustível, o que levou a sobrecapacidades nos gasodutos, 

que idealmente deveriam ser tratadas num mercado interruptível ou secundário58, 

dependendo de quando uma planta térmica a gás seria despachada ou não, porém 

nenhuma regulamentação sobre esse assunto foi ainda estabelecida (Mathias e Szklo, 

2007). 

No Brasil, os contratos utilizados ao longo da cadeia do gás são essencialmente 

inflexíveis, onde as principais formas contratuais são contratos de longo prazo com 

cláusulas de ship or pay59 e take or pay, que não permitem ajustes freqüentes no preço 

do gás de acordo com as variações do valor do mesmo no mercado (Pinto Junior et al, 

2007). Essa característica contratual da cadeia do gás natural deve-se à elevada 

especificidade dos ativos de transporte de gás e o elevado custo destes ativos (capital 

intensivos), que tornaram necessária a existência de mecanismos de garantia para que os 

investimentos fossem efetivamente realizados (Mathias, 2008). 

                                                 

58 O transporte de gás natural no Brasil é contratado entre duas partes (carregador e transportador) e esses 
contratos definem o mercado primário de gás. O mercado secundário se dá quando um carregador 
revende a um terceiro o gás natural (em termos de capacidade ou volume) que não foi utilizado no 
mercado primário (Mathias, 2007). De acordo com Pinto Júnior (2007), o mercado secundário 
compreende as negociações de revenda parcial ou total de contratos de comercialização de gás.  
59 Nas cláusulas de ship or pay, o contratante do serviço é obrigado a pagar pelo transporte do gás natural, 
mesmo que este não seja transportado (paga-se pela capacidade de transporte) (Mathias, 2008) 
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Ainda no contexto do mercado brasileiro de gás natural, outro aspecto 

importante a ser observado é a questão geopolítica. Atualmente, pelo menos no curto 

para médio prazo, a segurança do abastecimento de gás natural depende fortemente da 

produção interna de gás e do fornecimento de gás vindo da Bolívia, através do gasoduto 

Brasil-Bolívia, o GasBol. Segundo Mathias e Szklo (2007), o processo de 

nacionalização dos hidrocarbonetos, recentemente ocorrido na Bolívia provocou a 

revisão da estratégia de expansão do GasBol e dos investimentos feitos pela Petrobras 

na Bolívia.  

Nesse cenário de instabilidade, o uso do Gás Natural Liquefeito – GNL, desde 

que adequadamente regulamentado, se inseriria como uma opção em termos de 

flexibilidade de suprimento, redução de dependência externa e também como uma 

forma de lidar com a aleatoriedade da demanda por termeletricidade.  

 

4.2.1. Oferta e demanda por gás natural no Brasil 

O Brasil possui dois mercados independentes de gás (que não se conectam entre 

si) com dinâmicas distintas: o mercado Nordeste que consome basicamente gás natural 

doméstico; e o mercado Sul/Sudeste/Centro-Oeste que é abastecido pela produção 

doméstica e também por importações da Bolívia (através dos estados do Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul) (ANP, 2009 e CERA, 2007). O sistema Sudeste é mais robusto por 

depender de diferentes fontes de gás e por o sistema elétrico dessa região contar com a 

capacidade de hidrelétricas de grande porte. A oferta de gás na região Nordeste depende 

basicamente da produção onshore dos campos produtores do estado da Bahia, que estão 

em declínio (não há, portanto, expectativa de se aumentar a produção interna no 

Nordeste no curto prazo). 



104 

Segundo dados da ANP (2009), as reservas provadas60 de gás natural do Brasil 

cresceram em média 7,3% ao ano no período de 1964 a 2008, devido principalmente às 

descobertas decorrentes do esforço contínuo do país para diminuir a dependência do 

petróleo. As principais descobertas foram feitas na Bacia de Campos (maior 

concentração de campos gigantes do país, tais como Albacora, Marlim e Roncador), 

bem como na Bacia do Solimões (onde se encontram o Pólo de Urucu – onde boa parte 

do gás é reinjetada – e a jazida de Juruá, ainda sem aplicação comercial). Em 2008, as 

reservas provadas de gás natural totalizaram 364 bcm, o que representou um decréscimo 

de 0,7% em relação às reservas de 2007, devido principalmente à indefinição das 

estimativas de recuperação comercial dos reservatórios descobertos na bacia de Santos 

(ANP, 2009). A Figura 15 apresenta a distribuição geográfica das reservas provadas de 

gás natural em 2008. 

 

Figura 15 - Distribuição percentual das reservas provadas de gás natural, segundo 

unidades da Federação, em 31/12/2008  

Fonte: ANP, 2009 

                                                 

60 Entende-se como Reservas os recursos descobertos de gás natural comercialmente recuperáveis com as 
condições tecnológicas disponíveis no momento de sua avaliação (ANP, 2009; EPE, 2009). A estimativa 
desses valores incorpora um certo grau de incerteza quanto às informações de geociências, engenharia e 
de natureza econômica e, em função disso, as reservas podem ser classificadas como (ANP, 2009): 

• Reservas Provadas - são aquelas que, com base na análise de dados geológicos e de engenharia, 
se estima recuperar comercialmente com elevado grau de certeza; 

• Reservas Prováveis - são aquelas cuja análise dos dados geológicos e de engenharia indica uma 
maior incerteza na sua recuperação quando comparada com a estimativa de reservas provadas; 

• Reservas Possíveis - são aquelas cuja análise dos dados geológicos e de engenharia indica uma 
maior incerteza na sua recuperação quando comparada com a estimativa de reservas prováveis. 
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A maior parte das reservas está localizada no mar (79,88%), em campos offshore 

principalmente na Bacia de Campos; o restante está em terra, principalmente no campo 

de Urucu (AM) e em campos produtores no estado da Bahia (ANP, 2009). O perfil 

predominante das jazidas brasileiras de gás natural é de gás associado61 ao petróleo, o 

que manteve a sua produção subordinada às condições de extração desse produto o que, 

no passado, foi um fator limitante à expansão da produção de gás destinado ao consumo 

final, superado hoje com o crescimento da produção de gás não associado (EPE, 2009).  

A oferta média de gás natural em 2008 foi de 65,4 milhões de m3/dia, sendo 34,4 

milhões de m3 oriundos de produção nacional, e 31 milhões de m3 de importações da 

Bolívia e da Argentina (ANP, 2009). Ainda segundo dados da ANP (2009), a produção 

de gás natural nos primeiros meses de 2009 ficou bastante concentrada nos Estados do 

Rio de Janeiro (49,2%), Amazonas (18,3%), e Bahia (13,8%), tendo o Estado do 

Espírito Santo reduzido sua participação na produção nacional de 13,0% no fim de 2008 

para 5,5% até maio de 2009.  

A importação de gás natural no Brasil é feita atualmente pelas seguintes 

empresas:  

(i) Petrobras – desde 1999 importa gás boliviano através do GasBol;  

(ii) BG Comércio e Importação Ltda – importa gás boliviano, através do 

GasBol, desde 2001, para abastecer a COMGAS (distribuidora de gás em 

São Paulo);  

A infra-estrutura de transporte de gás natural do país é formada por uma rede de 

gasodutos que escoa gás natural de origem nacional e de origem importada. A rede de 

gasodutos possui 6.840,6 km de extensão e tem capacidade para escoar 73,4 milhões de 
                                                 

61 O gás natural pode ser classificado em associado e não associado, sendo o gás associado aquele que, no 
reservatório, se encontra dissolvido no petróleo ou sob a forma de uma capa de gás e o gás não associado 
aquele que está livre do óleo e da água no reservatório e a sua concentração é predominante na camada 
rochosa, permitindo a produção basicamente de gás natural (EPE, 2009). 
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m3/dia de gás natural, sendo que 57,6% de extensão da rede é operada pela 

TRANSPETRO e o restante pelas demais transportadoras atuantes no setor 

(Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia - Brasil S.A. – TBG; Transportador 

Sulbrasileira de Gás – TSB; e GasOcidente do Mato Grosso Ltda.– Gasocidente) (ANP, 

2009). 

A malha de gasodutos que escoa gás natural de origem nacional soma 3.940,6 

km de extensão, enquanto a malha de gasodutos que escoa produto importado possui 

2.900 km e é formada pelo gasoduto Bolívia–Brasil (operado pela TBG), pelo Gasoduto 

Uruguaiana - Porto Alegre (trechos 1 e 3 - operado pela TSB) e pelo Gasoduto Lateral 

Cuiabá (operado pela Gasocidente) e tem uma capacidade de escoamento de 35,3 

milhões de m3/d (ANP, 2009). Ainda nesse contexto, destacam-se projetos que estão 

sendo desenvolvidos para a expansão da infra-estrutura de transporte de gás natural no 

país, a saber: Projeto Malhas, PLANGÁS (Plano de Antecipação da Produção de Gás) e 

a expansão do trecho sul do GASBOL (5,2 milhões de m3/dia de capacidade) (ANP, 

2009). 

Em termos de demanda, o mercado brasileiro de gás natural vem crescendo nos 

últimos anos, especialmente após a crise de abastecimento de eletricidade de 2001, a 

partir do que o gás natural passou a ser visto como uma alternativa para se reduzir a 

dependência do país da geração hídrica (EPE, 2009).  

O consumo industrial de gás natural no país sofreu uma retração a partir de 

outubro de 2008 em virtude da crise internacional no mercado de créditos e do reajuste 

de preço do gás natural para as distribuidoras, passando de 26,51 milhões de m3/dia 

neste mês para 18,75 milhões de m3/dia em janeiro de 2009 (ANP, 2009). Entretanto, 

após o primeiro quadrimestre de 2009 a demanda por gás natural apresentou forte 

recuperação, explicada, sobretudo, pelas vendas destinadas à geração elétrica (aumento 
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do despacho térmico) e, também, pela elevação do consumo de gás pelo segmento 

industrial (ANP, 2009). A demanda de gás das distribuidoras para geração de energia 

elétrica, em maio de 2009, totalizou 10,46 milhões de m3 / dia, enquanto o consumo de 

gás pelo segmento industrial, no mesmo período, totalizou 20,94 milhões de m3 / dia 

(ANP, 2009). Já, a produção nacional de gás natural totalizou 58,41 milhões de m3 / dia 

em maio de 2009 (ANP, 2009). 

 

 

4.3. O Gás Natural Liquefeito – GNL no Brasil 

Como antes mostrado, nos últimos anos, a indústria de gás no Brasil vem se 

modificando em virtude da maior penetração do gás na matriz energética (devido à 

busca pela diversificação das fontes energéticas) e da maior utilização do GNL como 

uma opção para tornar mais flexível a oferta e mais seguro o fornecimento de gás 

(ANP(a), 2008). 

No Brasil, a política adotada para se induzir a indústria gasífera a partir do 

consumo termelétrico gerou como conseqüências gargalos tanto em relação à oferta de 

gás natural na região Nordeste62 quanto em relação à capacidade de escoamento das 

malhas de gasodutos Sul/Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste (Rechelo Neto, 2005). Nesse 

sentido, a introdução do GNL é vista pelo governo como uma forma de lidar com a 

expectativa de crescimento da demanda nacional por gás natural e também como uma 

                                                 

62 A região Nordeste do Brasil vem incrementando sua produção de gás natural sem, contudo, aumentar o 
volume de reservas provadas, o que faz com que sua relação reserva/produção decline (essa relação 
passou de 17,7 anos em 1994 para 10,8 anos em 2003), o que conduzirá a um déficit de gás natural (haja 
vista o elevado consumo da região) (Rechelo Neto, 2005). 
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forma de reduzir a dependência do gás boliviano, principalmente após a nacionalização 

do petróleo e do gás na Bolívia em 200663 (Lapip, 2007) 

Até recentemente, a flexibilidade no suprimento de gás não era um desafio para 

o Brasil, devido ao despacho relativamente baixo das usinas termelétricas a gás natural e 

à sobre-capacidade do gasoduto Brasil – Bolívia (GasBol). A produção interna e as 

importações de gás natural eram suficientes para suprir a demanda do país por esse 

energético. Entretanto, com o aumento do despacho das usinas termelétricas a gás 

natural e com o GasBol operando na sua capacidade máxima, tornou-se necessário 

diversificar e flexibilizar o suprimento de gás natural do país (Cera, 2007).  

Segundo Lapip (2007), a escolha do governo brasileiro pelo GNL foi motivada 

pelos seguintes fatores principais: menor prazo de implementação e custo fixo quando 

comparado a outras opções como o desenvolvimento de novos campos de gás natural e 

a construção de novos gasodutos de importação deste gás; a diversificação da oferta de 

gás natural; e a possibilidade da compra do GNL através de contratos firmes ou 

flexíveis, de curto ou longo prazo. O GNL se apresenta, portanto, como uma importante 

alternativa, para aumentar a confiabilidade no suprimento de gás natural, principalmente 

nas situações em que: existe incerteza quanto à entrega de gás no volume firmado 

contratualmente com o país exportador; a malha de transporte ainda é incipiente ou 

inexistente; os dutos já estão operando no máximo de sua capacidade; e a demanda total 

de gás natural de um país precisa ser atendida por mais de uma fonte exportadora, por 

vezes com a utilização de diferentes modais de transporte (Moreira e Szklo, 2008). 

Nesse contexto, a Figura 16 apresenta a estimativa do suprimento de gás natural do 

Brasil para os próximos anos. 

                                                 

63 A alteração no quadro político da Bolívia em 2006 alterou a possibilidade de expansão da oferta de gás 
natural boliviana para atendimento ao mercado brasileiro, pois a infra-estrutura física não mais seria 
expandida (Mathias, 2008). 
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Figura 16 - Estimativa de suprimento de gás natural do Brasil  

Fonte: Cera, 2007 

 

Segundo CERA (2007) tanto o Brasil quanto o Chile enfrentam o crescimento da 

demanda por gás natural e, ao mesmo tempo, lidam com o suprimento insuficiente ou 

não confiável dos países vizinhos. Como resultado, ambos planejavam importar GNL, 

fonte de gás mais flexível e confiável. Uma evidência desse descompasso entre 

demanda e oferta de gás natural ocorreu no fim de 2007, quando usinas térmicas a gás 

natural precisaram ser despachadas pelo ONS para complementar a geração hídrica e se 

verificou que seria impossível a entrega de gás a essas usinas, sem que se 

comprometesse o consumo de gás natural por outros segmentos da economia.  

Porém, em meados de 2008, como antes mostrado, essa situação se inverteu 

totalmente, devido à crise no mercado internacional de créditos que desacelerou a 

economia mundial e, como conseqüência, promoveu uma redução no consumo do gás 

natural, principalmente no setor industrial. Por conta disso e também em função de um 
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período hidrológico extremamente favorável64 (chuvas muito acima da média), o Brasil 

em 2009 lidou com excedente de gás natural. Assim, nota-se como o mercado de gás 

natural brasileiro é fortemente dependente do consumo desse energético pelos setores 

industrial e de geração eletricidade.  

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP(b), 2009), a venda de 

gás natural das distribuidoras para geração de energia elétrica que, em dezembro de 

2008, representou cerca de 14,4 milhões de m3/dia, em janeiro de 2009 caiu para 

aproximadamente 6,0 milhões de m3/dia (em função do alto nível dos reservatórios 

hidrelétricos), e como efeito da crise internacional no mercado de créditos, o consumo 

industrial também apresentou inflexão, a partir de outubro de 2008, passando de 26,5 

milhões de m3/dia, neste mês, para 18,7 milhões de m3/dia, em janeiro de 2009.  

Nesse contexto, o GNL poderia ser uma opção para se lidar, pelo lado da oferta, 

com o fato de as usinas termelétricas no país serem operadas em regime de 

complementação hidrotérmica. Como o sistema elétrico brasileiro é predominantemente 

hidroelétrico, o ONS aproveita ao máximo essa alternativa de geração de energia 

elétrica, utilizando a geração térmica somente em complementação à geração 

hidrelétrica, reduzindo assim o custo da energia para o consumidor final bem como o 

consumo de um combustível fóssil. De acordo com Rechelo Neto e Sauer (2006) essa 

característica de complementação hídrica das plantas a gás natural que operam no Brasil 

torna necessária a implantação de alguns mecanismos de flexibilização na cadeia do 

                                                 

64 Segundo boletins meteorológicos do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), o 
ano de 2009 foi marcado por chuvas acima da média nos meses de Janeiro e Fevereiro principalmente na 
região sudeste e sul do Brasil; por excesso de chuva nos meses de Abril e Maio nas regiões Norte e 
Nordeste; por uma precipitação acentuada nos estados de São Paulo e do Paraná no mês de julho; por 
chuvas acima da média no mês de agosto na maior parte do Brasil; por totais pluviométricos acima da 
média no mês de outubro na Região Nordeste e Sudeste e no mês de novembro na região Sul do Brasil 
(http://infoclima1.cptec.inpe.br/). 
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gás; mecanismos estes que devem atuar tanto pelo lado da oferta (importações sazonais, 

line-pack65 e estocagem) quanto pelo lado da demanda (mercado secundário).  

Uma das vantagens do uso do GNL, do ponto de vista do mercado consumidor, é 

a possibilidade de modulação da oferta e demanda por gás natural e, além disso, a 

capacidade de armazenar quantidades significativas de gás, de forma a atender às 

variações sazonais e diárias da demanda (Borghetti, 2004).  

Outra característica importante do GNL diz respeito à flexibilidade em termos 

contratuais, através de contratos de médio/curto prazo e do mercado spot. De fato, os 

gasodutos são caracterizados por sua rigidez contratual e operacional, enquanto o GNL 

pode estar associado a arranjos contratuais mais flexíveis, com cláusulas de destino e 

volume menos restritas, o que torna possível, por exemplo, um comprador revender um 

eventual volume excedente contratado (Rechelo Neto e Sauer, 2006).  

O crescimento nas transações spot de GNL contribui para a assinatura de 

contratos da compra e venda de gás natural cada vez mais flexíveis e, embora sua 

participação no total do comércio internacional de gás natural seja ainda pequena, 

espera-se que ele atue como formador de um preço de referência para as transações 

comerciais de gás natural (Mathias, 2008). Entretanto, o risco é um elemento presente 

no mercado spot de GNL; do ponto de vista dos fornecedores, ele está associado 

principalmente à incerteza com relação à existência de mercados consumidores para os 

volumes não contratados de GNL e à volatilidade nos preços, gerada pela pressão 

competitiva dada pela diversidade de fontes de suprimento (Mathias, 2008). 

É válido destacar, porém, que os arranjos contratuais de curto prazo não podem 

ser vistos como uma tendência fortemente consolidada no mercado de GNL. 
                                                 

65 Segundo Laureano (2005), o line-pack consiste numa amazenagem interruptível de curto-prazo, 
realizada na própria rede de dutos, através da variação da pressão interna. Essa técnica é utilizada para 
reduzir o impacto das flutuações de curto prazo da demanda, aumentando a flexibilidade da estrutura de 
transporte e consumo. 
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Primeiramente porque esses arranjos somente são possíveis quando existe excedente de 

capacidade em diversos países; segundo, porque o mercado de GNL não é tão flexível e 

integrado quanto o mercado de petróleo (ao invés disso, a indústria de gás desenvolveu 

mercados segmentados com particularidades estabelecidas pelos agentes que têm maior 

poder de barganha) (Mathias, 2008); terceiro, porque os investimentos em novas plantas 

de liquefação ainda dependem da celebração de contratos de longo prazo; por último, 

porque a lógica tradicional de compartilhamento de risco entre compradores (assumindo 

o risco de volume) e vendedores (assumindo o risco de preço) tem mudado desde a 

liberalização do mercado de energia (Rechelo Neto e Sauer, 2006).   

O pleno desenvolvimento do mercado spot de GNL depende da disponibilidade 

do produto para as transações spot (volumes não contratados de GNL), da existência de 

uma demanda de curto prazo (consumidores “descobertos” no que diz respeito aos 

contratos de longo prazo) e da disponibilidade de logística (excesso de capacidade em 

plantas de liquefação, em navios metaneiros, existência de portos apropriados e 

unidades de regaseificação) para a efetiva entrega do produto ao demandante (Mathias, 

2008).  

Finalmente, o uso de GNL importado no Brasil tem sido planejado para ser um 

complemento ao suprimento doméstico e como uma política contra possíveis cortes ou 

aumentos unilaterais de preços praticados pela Bolívia (Jensen, 2004). Do ponto de 

vista do setor elétrico, a introdução do GNL é interessante, porque diversifica as fontes 

de suprimento de gás; possibilita a construção de termelétricas relativamente perto dos 

principais portos de entrega do GNL, evitando investimentos em gasodutos; e flexibiliza 

a operação das térmicas (Kelman et al, 2007). 

Considerando que o GNL importado será utilizado principalmente no mercado 

de energia elétrica e que, para isso, as cargas de GNL seriam importadas nos períodos 
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secos (meses de maio a novembro) ou nos períodos úmidos atípicos, é pertinente, 

portanto, avaliar se a necessidade de GNL em tais períodos poderia ser atendida a 

preços razoáveis (Moreira e Szklo, 2008); ou se seria necessário aumentar a 

flexibilidade do mercado de gás no Brasil, ou mesmo aumentar a capacidade de estocar 

este energético no país.  

Embora o GNL possa propiciar a flexibilidade no suprimento de gás às térmicas, 

uma característica importante é que seu preço depende fortemente da antecedência do 

pedido, ou seja, um pedido de GNL feito com bastante antecedência pode ter um preço 

fixo, enquanto um pedido feito com pouco tempo de antecedência terá um preço 

superior ao usual, dado o custo de oportunidade do deslocamento do gás ao mercado de 

destino e a “taxa de urgência” (Kelman et al, 2007). Dessa forma, a compra de GNL 

deve ser feita de modo a compatibilizar a necessidade do gás com o custo de aquisição 

desse insumo, considerando as características de consumo do gás natural pelo setor 

elétrico brasileiro. 

Dentro desse contexto, vale destacar também que nos últimos anos os Estados 

Unidos aumentaram o consumo de GNL nos meses que correspondem ao verão 

americano, o que pode indicar uma estratégia de aquisição de GNL a preços menores no 

mercado internacional para posterior consumo ou exportação (no inverno do Hemisfério 

Norte, os preços do gás normalmente se elevam - Moreira e Szklo, 2008), como pode 

ser visto na Figura 10 do Capítulo 2 desta dissertação. Essa estratégia norte-americana 

pode limitar o volume de GNL disponível para o Brasil no mercado internacional, além 

de afetar o preço desse energético, uma vez que o período de maior consumo de GNL 

no Brasil coincidiria com o período em que os EUA comprariam GNL para estocagem e 

posterior utilização nos meses de inverno. A Figura 17 apresenta a tendência de 

estocagem de gás na América do Norte; pode-se constatar que os picos de estocagem de 
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gás concentram-se, usualmente, nos meses de julho a novembro, o que comprova os 

fatos acima mencionados. 

 

 

Figura 17 - Tendência de estocagem de gás natural na América do Norte 

Fonte: IEA, 2008 

  

Não obstante, o mercado spot de GNL deve continuar crescendo, uma vez que os 

agentes buscam mercados cada vez mais líquidos, procuram a flexibilidade 

(principalmente em função do processo de liberalização dos mercados energéticos), 

existe espaço para ganhos econômicos pela possibilidade do uso da arbitragem entre os 

mercados, e investimentos nos diversos segmentos da cadeia estão sendo realizados 

com vistas à possibilidade de negociação neste mercado (Mathias, 2008). 

 

4.3.1. Projetos de GNL em andamento  

O mercado brasileiro de GNL ainda é bastante incipiente, dado o número 

reduzido de empreendimentos desta natureza no país. Existem apenas três 

empreendimentos de GNL implantados no país. A primeira experiência do país com 

GNL se deu através do Projeto Gemini, que foi implantado no ano de 2005 por um 
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Consórcio formado pelas empresas White Martins Gases Industriais Ltda., Petrobras e 

GNL Gemini Comercialização e Logística de Gás Ltda e consiste na liquefação de gás 

natural em uma unidade localizada no município de Paulínia/SP, a qual possui 

capacidade de 380 mil m3/dia, e na sua posterior distribuição e comercialização em 

regiões cujas redes de distribuição de gás canalizado são pouco desenvolvidas, ou até 

mesmo inexistentes (Moreira e Szklo, 2008). 

Os outros dois empreendimentos entraram no plano de negócios da Petrobras 

com objetivo importar GNL através de dois terminais offshore de regaseificação: um na 

região Nordeste, no Porto de Pecem no Ceará (que usou o píer existente e se conectou 

ao Gasfor – Gasoduto Recife - Fortaleza), e outro na região Sudeste, na Baía de 

Guanabara, no Rio de Janeiro (um píer foi construído e conectado à malha de gasodutos 

da REDUC).  

Esses dois terminais entraram em operação no início de 2009, possuem 

capacidades de escoamento de 7 Mm3/dia (Pecem) e 20 Mm3/dia (Baía de Guanabara) 

(ANP(a), 2008) e utilizam navios do tipo FSRU (Floating, Storage and Regasification 

Unit) que possuem pouca autonomia e devem ficar parados nos terminais à espera dos 

supridores. Com o uso de terminais flutuantes, a companhia tenta reduzir os riscos 

associados ao desenvolvimento de novas fontes domésticas de gás, pois se forem 

descobertas reservas significativas de gás nessas regiões, os terminais podem ser 

realocados (CERA, 2007). 

Com esses projetos, a Petrobras espera mitigar o risco de falha de suprimento de 

gás devido a anormalidades na produção ou a atrasos em novos desenvolvimentos, além 

de facilitar a modulação de sua oferta, em função das incertezas inerentes ao despacho 

termelétrico. Contudo, em 2009, por conta de condições hidrológicas extremamente 

favoráveis no Brasil, o GNL importado pela Petrobrás não foi utilizado para geração de 
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eletricidade, uma vez que não houve ordem de despacho, pelo ONS, para as térmicas 

que seriam abastecidas por esse combustível. Diante disso, esse GNL permaneceu 

estocado em navios metaneiros nos portos de Pecém e do Rio de Janeiro.  

Interessantemente, vale mencionar que estudos realizados pelo ONS em 2007 

recomendaram o cumprimento do cronograma de disponibilização de gás natural para 

geração termoelétrica, através de obras de infra-estrutura de gasodutos da Petrobras e da 

implantação do GNL, uma vez que atrasos nesses cronogramas resultariam em elevação 

no risco de déficit em todos os subsistemas, ao se considerar um cenário de crescimento 

de carga da ordem de 5,5% (ONS(f), 2007). Entretanto, esse cenário foi completamente 

alterado em função do regime de chuvas ocorrido ao longo de 2009, o que levou a 

Petrobras a manter o GNL importado estocado nos portos de Pecém e do Rio de Janeiro, 

enquanto aguardava uma decisão sobre a questão66.  

Ora, uma alternativa seria vender esse gás no mercado internacional, ou seja, 

exportá-lo. No entanto, para realizar atividade de exportação, de acordo com a nova 

regulamentação da indústria do gás, seria necessário que a empresa obtivesse uma 

autorização junto ao Ministério de Minas e Energia. Outra opção seria regaseificar esse 

gás e vendê-lo no mercado doméstico para consumidores dispostos a utilizar esse 

combustível, o que seria uma forma de criar flexibilidade pelo lado da demanda67.  

Recentemente, a Petrobras anunciou que está estudando a possibilidade de 

instalar outra planta de regaseificação no sul do país ou no Uruguai, que tem por 

objetivo abastecer as centrais termelétricas a gás, que atualmente operam com baixos 
                                                 

66 Somente em 1º de março de 2010 foi publicada a Portaria MME no 67 que estabelece os procedimentos 
gerais para a obtenção de autorização com vistas à exportação de cargas ociosas de GNL no mercado de 
curto prazo.  
67 Ferramentas de flexibilidade pelo lado da demanda se caracterizam pela capacidade de variar a 
demanda para um determinado mercado, criando as condições necessárias para garantir um balanço de 
oferta versus demanda sem déficits, tendo em vista, principalmente, as grandes variações, como por 
exemplo, variações sazonais (inverno-verão), bem como capacidade de se ajustar às flutuações existentes 
de demanda de curto prazo, sendo exemplos de ferramentas de flexibilidade os consumidores 
bicombustíveis e os consumidores interruptíveis (Almeida, 2008). 
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níveis de despacho (Araucária e Canoas) e eventualmente suprir os mercados uruguaio e 

argentino (CERA, 2007). Para a Petrobras, o mercado internacional atual possibilita 

contratos para fornecimento de curto prazo de GNL. A empresa está negociando a 

compra de GNL com fornecedores do mercado internacional, especialmente os 

localizados na Bacia do Atlântico (Nigéria, Trinidad & Tobago, Angola, Venezuela e 

Argélia são possíveis fornecedores) e os acordos comerciais deverão ser diferenciados 

para os períodos de inverno e verão no Hemisfério Norte, em função da forte 

sazonalidade observada.  

Segundo CERA (2007), a Petrobras enfrentará um desafio significativo, ao 

importar grandes volumes de GNL através de contratos com termos flexíveis, visto que 

o mercado de curto-prazo de GNL ainda é bem limitado, o que causa a volatilidade de 

preços (que pode ser observada na Figura 18 para o período 2006 a 2010) e produz 

incertezas quanto à garantia de volumes.  

Além disso, considerando que os preços do mercado flexível de GNL tendem a 

se alinhar com o preço do Henry Hub (mais um prêmio), a Petrobras poderá pagar pelo 

GNL preços maiores do que os preços do gás natural no mercado interno, uma vez que 

estes serão influenciados pelo período do ano em que a carga é adquirida (verão ou 

inverno no Hemisfério Norte) e pelas condições de oferta e demanda de gás natural 

presentes no período (Moreira e Szklo, 2008)68. Logo, uma solução seria a Petrobras 

adotar ferramentas de flexibilidade tanto pelo lado da oferta (como estocagem 

subterrânea de gás) como ferramentas de flexibilidade pelo lado da demanda (como 

                                                 

68 Isso dependerá da flutuação dos preços do GNL no mercado spot. No início de 2010, o preço do gás no 
mercado spot estava mais baixo que o de produção nacional. 
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consumidores interruptíveis e consumidores bicombustível),69 ou até mesmo vender o 

gás num mercado secundário, para lidar com a volatilidade de preços do GNL no 

mercado internacional, bem como com as incertezas quanto à garantia de volumes.  
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Figura 18 – Evolução do preço do GNL no Henry Hub e previsões 

Fonte: EIA(c), 2010 

 

Outras formas de flexibilização contratual podem ser adotadas no mercado de 

gás natural. De acordo com Petrobras (2007), Kelman (2007) e Almeida (2008), estão 

em vigor os seguintes modelos contratuais: Firme Inflexível, Firme Flexível, 

Interruptível e Preferencial, com as seguintes características: 

• Firme Inflexível - há um compromisso de comercialização com 

pagamento por quantidades mínimas contratadas, por parte do cliente, e a 

respectiva garantia de entrega por parte da Petrobras. 

                                                 

69 As ferramentas de flexbilidade pelo lado da oferta se caracterizam pela capacidade de variar o volume 
ofertado para um determinado mercado, criando as condições necessárias para garantir um balanço de 
oferta versus demanda sem déficits, tendo em vista, principalmente, as grandes variações, como, por 
exemplo, variações sazonais (inverno-verão), bem como picos de demanda (Almeida, 2008). 
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• Firme Flexível - o fornecimento de gás natural é plausível de interrupção, 

de acordo com as condições negociadas. O supridor tem o compromisso 

de cobrir os custos adicionais incorridos pelo consumidor final, 

decorrentes do uso do combustível substituto (por exemplo, óleo 

combustível). Trata-se de um contrato até certo ponto personalizado, uma 

vez que oferece alternativas de suprimento compatíveis com as 

particularidades de cada cliente, respeitando as possíveis restrições 

ambientais presentes na região. 

• Interruptível - o fornecimento de gás pode ser interrompido apenas pelo 

fornecedor, de acordo com as condições previamente negociadas, e o 

cliente deve, neste caso, buscar um combustível alternativo. O preço do 

gás natural tem um desconto em relação àquele de um contrato padrão 

Firme Inflexível. 

• Preferencial - nesta nova modalidade o consumidor é quem detém a 

prerrogativa de interromper o fornecimento. É interruptível apenas pelo 

cliente, estando o fornecedor obrigado a providenciar o suprimento de 

gás disponível quando demandado. A expectativa da Petrobras é que o 

contrato preferencial seja predominantemente destinado ao consumo 

termelétrico, com suprimento via GNL (Moreira e Szklo, 2008)70. 

Quanto à modalidade contratual Firme Flexível descrita no item anterior, cabe 

ressaltar que seu objetivo não foi alcançar um possível mercado secundário nem obter 

mais clientes. A idéia seria evitar multas por falhas na entrega de gás para o setor 

termelétrico por meio de “cortes” no fornecimento para os clientes bicombustíveis. 
                                                 

70 Nesse caso, seria interessante que a Petrobras detivesse o mesmo volume de gás em contratos do tipo 
Flexível e Preferencial, pois uma vez que o consumidor termelétrico decida por interromper o 
recebimento de gás natural (por não ser despachado), esse volume de energético pode ser transferido para 
um consumidor industrial bicombustível e vice-versa. 
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Não existe de fato no Brasil um mercado secundário de gás natural (com revenda 

de gás). A indústria gasífera brasileira caracteriza-se como um mercado controlado por 

uma única empresa, a Petrobras, que atua em todos os segmentos da cadeia do gás 

natural (produção, importação, transporte, comercialização e distribuição). Diante disso 

e da necessidade de instrumentos que possibilitem uma maior flexibilidade na 

modulação da oferta e demanda do gás natural, a Petrobras repensou as modalidades 

contratuais existentes até então (contratos firmes com cláusulas de take or pay e ship or 

pay, e contratos flexíveis) e criou modelos de contratos mais adequados ao perfil dos 

consumidores (descritos anteriormente). 

Finalmente, segundo Portaria do Ministério de Minas e Energia número 253 de 

2007, o custo do gás natural para efeito de despacho da usina térmica, abastecida por 

GNL, será calculado, para um dado mês M, a partir da cotação de fechamento do 

contrato futuro de gás natural na NYMEX no antepenúltimo dia do mês M-3 (mês de 

tomada da decisão de despacho). No cálculo do custo do gás natural, serão considerados 

também a taxa de câmbio média da venda do dólar dos EUA (R$/US$) no mês M-3, 

divulgada pelo Banco Central do Brasil - BACEN; e um fator de conversão usado na 

transformação do preço do combustível em R$/MWh (esse fator é informado pelo 

gerador, constará do Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - 

CCEAR e permanecerá invariável por toda a vigência do contrato). 

Assim, pode-se afirmar que os preços do gás natural liquefeito para os futuros 

leilões de energia elétrica serão indexados aos preços estabelecidos nos contratos 

futuros de gás natural na NYMEX (Moreira e Szklo, 2008). Porém, o preço do gás 

natural no mercado futuro não é necessariamente igual ao preço spot desse energético 

no futuro, uma vez que existem incertezas quanto ao comportamento do mercado, e 

quanto aos custos de armazenamento, de transporte, de seguros, etc. Sendo assim, há 



121 

que se ter cautela com essa metodologia de definição do preço futuro do gás natural, 

pois, segundo Moreira e Szklo (2008), a cotação dos contratos futuros de gás natural na 

NYMEX pode não corresponder ao preço futuro do gás. Com efeito, contratos futuros 

são usualmente mecanismos de defesa de preço (hedge) no mercado de gás, por parte de 

agentes operadores. 

Ademais, recentemente, foi anunciado que a Petrobras pretende liquefazer as 

reservas de gás do pré-sal71 e, para tal, a empresa está estudando a melhor alternativa 

para o escoamento do gás produzido em Tupi72 (Tavares, 2009). Uma idéia seria 

implantar um sistema de liquefação offshore e transportar esse GNL-E (gás natural 

liquefeito embarcado), através de navio, para terminais instalados ao longo da costa 

brasileira, que estariam integrados a usinas termelétricas, para evitar, assim, o uso de 

dutos internos; e quando houvesse excedente (por não despacho termelétrico), o GNL 

seria exportado (Tavares, 2009).  

A outra idéia estudada seria a construção de um gasoduto para transportar o gás 

produzido em Tupi até a costa brasileira, alternativa esta que requer investimentos mais 

elevados do que a opção anterior (Tavares, 2009). De qualquer forma, a definição para a 

utilização do gás natural contido nos reservatórios do pré-sal deverá demorar, já que vai 

requerer estudos sobre a produção e escoamento do combustível a mais de 200 km da 

costa e 7 km de profundidade. 

A partir da compreensão dos mercados brasileiros de gás e de eletricidade 

(capítulos 4 e 3), e da análise da inserção internacional do GNL no sistemas elétricos de 

países selecionados (capítulo 2), o próximo capítulo averigua os aspectos intrínsecos ao 

                                                 

71 Pré-sal: região do subsolo formada por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com 
superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices estabelecidas no Anexo do 
Projeto de Lei nº 5938/09, bem como outras regiões que venham a ser delimitadas, em ato do Poder 
Executivo, de acordo com a evolução do conhecimento geológico (BRASIL(b), 2010). 
72 Tupi: campo petrolífero localizado na Bacia de Santos, a 250 km da costa brasileira.  
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planejamento e à programação do sistema elétrico brasileiro com a introdução de usinas 

termelétricas movidas a GNL. Nesse contexto, aborda a questão do preço do GNL para 

os leilões de energia, bem como o problema da expansão e a operação do sistema 

elétrico brasileiro, com as térmicas a GNL. 
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5. Planejamento e programação do sistema 

elétrico brasileiro com plantas a GNL 

Como visto no capítulo 3, o planejamento da operação do sistema elétrico 

brasileiro envolve um conjunto de atividades que abrange desde o planejamento 

plurianual até a programação diária de geração de energia. O objetivo da operação ótima 

de um sistema hidrotérmico é, assim, determinar uma estratégia de operação que 

forneça uma meta de geração, para um determinado período de tempo, de acordo com 

um determinado critério. A definição desta estratégia requer o estabelecimento de um 

objetivo a ser atendido e, normalmente, tem-se adotado no Brasil o critério de 

minimizar o valor esperado do custo de operação ao longo do período de planejamento, 

custo este composto pelos custos dos combustíveis nas usinas térmicas, custos de 

importação de energia de sistemas vizinhos e eventuais penalidades pelo não 

atendimento à demanda (Costa, 2007). 

Em sistemas hidrotérmicos, com grande predominância hídrica, a decisão de 

utilizar um recurso de menor custo hoje deve levar em consideração o cenário futuro de 

afluência e os riscos associados ao mesmo. Ou seja, caso se opte pela produção 

hidráulica no presente, observar-se-á um menor custo de operação atual, porém se as 

chuvas não forem suficientes para encher os reservatórios das usinas, pode haver 

necessidade de despacho termelétrico no futuro, o que tornará o custo de operação mais 

alto. Por outro lado, caso se opte por uma produção térmica no presente (e estocarmos 

água nos reservatórios para um uso futuro) e o regime de chuvas for maior do que a 

expectativa, poderá ser necessário verter água dos reservatórios e assim desperdiçar a 

energia que lá estava armazenada. Por isso, é necessária uma metodologia que valore a 

água estocada nos reservatórios, associada às incertezas quanto às afluências futuras, 
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indicando então acoplamentos temporais e espaciais que afetam diretamente o 

planejamento operativo (Loureiro, 2009). A Figura 19 ilustra as decisões a serem 

tomadas no processo de planejamento e suas conseqüências, em função das afluências 

futuras. 

 

 

Figura 19 - Processo decisório inerente ao planejamento da operação energética 

Fonte: Loureiro, 2009 

 

Assim, no processo de planejamento e programação energética, o ONS deve 

optar entre utilizar recursos hidráulicos hoje, evitando o custo de geração térmica 

complementar, ou optar por utilizar esses recursos hidráulicos no futuro, acionando 

geração termelétrica no presente (Loureiro, 2009). A combinação ótima do uso das 

fontes térmicas e hídricas leva à minimização do custo total (custo imediato + custo 

futuro), que é a função objetivo do planejamento da operação do sistema (Loureiro, 

2009). E é, sob este princípio, que se deve tentar otimizar a entrada de plantas a GNL no 

sistema elétrico nacional. Não se trata de um objetivo simples de ser resolvido, tanto 

porque a regulação do setor gasífero brasileiro foi aprimorada há menos de 1 ano – i.e., 



125 

ainda não foi completamente testada, quanto devido às próprias peculiaridades do 

sistema elétrico brasileiro, mencionadas acima, que o distinguem drasticamente dos 

setores da Espanha e dos Estados Unidos, cujos casos de uso de térmicas a GNL foram 

analisados no início desta dissertação. 

 

 

5.1. Como programar a operação do sistema com 

térmicas a GNL? 

O uso do GNL para a geração de energia elétrica é tratada com certo interesse 

pelo setor elétrico brasileiro por se caracterizar como uma oferta flexível para as 

termelétricas e pela possibilidade de as térmicas estarem localizadas próximas aos 

portos de entrega do combustível. Apesar disso, uma característica importante é que o 

preço desse energético depende da antecedência do pedido, ou seja, uma encomenda de 

GNL feita com um ano de antecedência poderia ter um preço fixo, mas uma encomenda 

feita com poucos meses ou algumas semanas de antecedência teria um preço variável 

associado ao custo de oportunidade do deslocamento desse gás em relação ao mercado 

de destino acrescido de uma “taxa de urgência” (Kelman et al, 2007). 

No setor elétrico brasileiro, o uso do GNL pode ser influenciado pelas condições 

hidrológicas, uma vez que uma encomenda de GNL para usinas térmicas pode ser 

“frustrada”, caso se verifiquem hidrologias mais favoráveis que as esperadas, ou seja, o 

gás pode não ser utilizado na geração de energia elétrica, mesmo após a chegada do 

navio metaneiro; ou hidrologias menos favoráveis que as esperadas podem conduzir a 

uma necessidade imediata de despacho térmico, sem que haja tempo hábil para a 

chegada do navio metaneiro.. 
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Diante desse contexto e da regulamentação que dá ao ONS a prerrogativa de 

despachar as usinas térmicas sem aviso prévio, uma alternativa para equacionar essas 

variáveis, segundo Kelman et al (2007), seria a utilização de reservatórios virtuais, 

mecanismo através do qual a energia elétrica é pré-gerada pelas usinas térmicas tão logo 

chegue o carregamento de GNL e é armazenada sob forma de água nas usinas 

hidroelétricas do sistema, como “crédito” para o futuro uso das térmicas a GNL, da 

seguinte forma (Kelman et al, 2007): 

(i) Suponha a chegada de um carregamento de GNL capaz de gerar 2 mil MW 

médios de geração térmica por uma semana e suponha também que o ONS 

decida despachar 50 mil MW médios de geração hidráulica na próxima 

semana. 

(ii) A usina térmica informaria ao ONS que pretende pré-gerar os 2 mil MW 

médios. O ONS reprograma a geração das hidrelétricas para 48 mil MW 

médios, acomodando a geração térmica. Essa geração termelétrica ocorreria 

quando as condições forem favoráveis para isso como, por exemplo, quando 

houver uma redução na demanda das distribuidoras de gás ou quando o preço 

do gás em mercados internacionais estiver conjunturalmente baixo (Mendes et 

al, 2007). 

(iii) O ONS contabiliza o esvaziamento do reservatório, como se as hidrelétricas 

tivessem efetivamente gerado os 50 mil MW médios programados 

inicialmente. No entanto, o volume físico de água armazenada no reservatório 

será maior que o valor contabilizado pelo ONS. A diferença entre o valor 

físico e o contábil (2 mil MW médios) é creditada à usina térmica como uma 

opção de energia (“call option”) que pode ser exercida a qualquer momento. 
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(iv) No futuro, quando o ONS determinar o despacho de 2 mil MW médios da 

usina térmica, ela poderá ou exercer sua opção de usar a energia armazenada 

nos reservatórios das hidrelétricas ou gerar fisicamente essa energia (caso um 

novo carregamento de GNL tenha chegado). Caso ela decida pela primeira 

opção, ela deve notificar o ONS para que o Operador reprograme a geração 

das hidrelétricas. 

Esse mecanismo seria possível pelas características do sistema hidrelétrico 

brasileiro. A existência de reservatórios com grande capacidade de acumulação fornece 

uma flexibilidade de armazenamento que poderia ser utilizada pelas térmicas para 

armazenar, sob forma de água, o gás natural trazido e não utilizado, através de um 

“despacho forçado”, ficando as térmicas com um crédito de gás armazenado nos 

reservatórios das hidroelétricas sob forma de água, ou seja, o armazenamento 

hidroelétrico poderia ser utilizado como “buffer” pelas térmicas para permitir o 

armazenamento de gás natural não utilizado (Kelman et al, 2007). 

Em suma, o armazenamento virtual permite o atendimento à necessidade de 

encomendar com antecedência o GNL sem que seja afetada a política ótima de operação 

do sistema, possibilitando a entrada de um suprimento flexível de gás e a elaboração de 

estratégias para a redução de seu custo (Kelman et al, 2007).  

Entretanto, esse mecanismo é falho em situações hidrológicas muito favoráveis, 

devido à possibilidade de vertimento nos reservatórios onde estava sendo “armazenada 

a energia das térmicas”. Essa pode ter sido a razão pela qual o uso de reservatórios 

virtuais no planejamento da operação do sistema elétrico com térmicas a GNL não foi 

levado adiante. 

Considerando que a antecedência do pedido do GNL é desejável para a redução 

do custo das térmicas abastecidas por esse combustível, a ANEEL elaborou em 2007 a 
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Resolução Normativa n° 282 que trata dos procedimentos operativos para as usinas 

térmicas que utilizam GNL que forem objeto de leilão de novos empreendimentos de 

geração.  

O ONS decidirá pelo acionamento de uma termelétrica a GNL, quando o valor 

do Custo Marginal de Operação – CMO, de dois meses à frente, do submercado onde 

está localizada a usina térmica for maior ou igual ao Custo Variável Unitário – CVU da 

usina. Quando decidido pelo acionamento, a usina termelétrica a GNL será despachada 

após dois meses, independentemente do valor do CMO e quando despachada, a usina 

termelétrica irá receber o seu CVU, independentemente do valor do CMO no momento 

do seu despacho.  

De acordo com a EPE (EPE(c), 2007), se a decisão antecipada for a de 

despachar a UTE a GNL e o CMO verificado dois meses depois for realmente acima do 

CVU então o critério econômico terá sido satisfeito. Caso ocorra o oposto (CMO < 

CVU), ocorreu um erro de previsão e a UTE GNL terá sido despachada 

desnecessariamente, implicando numa majoração do custo de operação do sistema. É 

válido destacar que, dada a natureza probabilística da operação do sistema elétrico, o 

valor a mais a ser pago pelas térmicas a GNL pode ser visto como um “prêmio” (ou 

seguro) para seja mantido um certo nível de segurança no sistema. 

Diante disso, uma alternativa a essa metodologia de programação da operação 

das térmicas a GNL, que estudo propõe, seria a construção de reservatórios físicos de 

armazenamento de GNL, possibilidade vislumbrada por Kelman et al (2007), que 

possibilitaria conciliar o conflito entre antecedência na encomenda do combustível e 

incerteza quanto ao momento de despacho da térmica, bem como a criação de um 

mercado secundário de gás, para revenda do gás não utilizado no despacho termelétrico.  
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A utilização de estocagem subterrânea de gás permitiria à empresa responsável 

pela compra desse energético uma gestão mais eficiente do processo de aquisição do 

GNL no mercado internacional, dado que a antecedência do pedido tem forte relação 

com o preço desse produto. A estocagem de gás facilitaria também o despacho dessa 

usina, que passaria a ter tratamento similar ao de outras usinas térmicas existentes no 

sistema (onde o despacho baseia-se no valor real do CMO e do CVU da usina no 

momento da programação). O único contraponto a essa opção seria o custo desses 

reservatórios físicos, que pode ser razoavelmente elevado, o que pode dificultar a 

adoção dessa opção de armazenamento até porque o período de utilização do gás pelas 

térmicas pode ser de apenas alguns meses no ano. 

Apesar disso, como visto no capítulo 2 desta dissertação, os EUA vêm utilizando 

estocagem subterrânea de gás em conjunto com uma estratégia de compra de GNL no 

período em que esse energético é menos demandado no Hemisfério Norte (meses de 

verão, de Março a Agosto) para posterior utilização nos meses de inverno quando a 

demanda é muito maior (e o preço tenderia a aumentar).  

Retornando à metodologia vigente de acionamento das usinas térmicas 

abastecidas por GNL, a elevação no custo de operação em função de eventuais erros da 

decisão de despachar ou não as UTE a GNL deve ser valorada e refletida no Índice 

Custo Benefício - ICB destas UTE, de forma a distinguir entre uma térmica de entrega 

imediata de outra que necessita ser despachada com dois meses de antecedência, 

dependente da logística de suprimento de GNL. A EPE, então, propõe uma metodologia 

para se comparar, para vias de contratação em leilão, térmicas de características 

semelhantes, onde uma utilizaria o gás proveniente de regaseificação do GNL 

importado e outra o gás pressurizado. Essa metodologia procura valorar o impacto do 

despacho antecipado das térmicas a GNL no Índice Custo Benefício – ICB, que, como 
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foi visto no capítulo 3, é uma métrica que valora o custo total de unidades de geração 

termelétrica, contratadas por disponibilidade nos leilões de novos empreendimentos de 

geração de energia elétrica.  

Em resumo, essa metodologia pretende tornar comparáveis as usinas que 

utilizam GNL importado e as que usam gás natural canalizado. Entretanto, os resultados 

dos últimos leilões de energia não têm sido favoráveis às usinas abastecidas por GNL 

nem tampouco àquelas abastecidas por gás natural canalizado.  

No que diz respeito ao uso do GNL para fins elétricos, a atual metodologia de 

cálculo do ICB tende a desfavorecer esse tipo de usina. De certo modo, isso é incoerente 

na medida em que o uso do GNL pelo setor elétrico foi incentivado pelo governo, tendo 

em vista o risco de segurança energética existente, em função da elevada dependência 

do gás boliviano. Após o descompasso entre demanda e oferta de gás natural ocorrido 

em 2007, quando usinas térmicas abastecidas por esse energético obtiveram ordem de 

despacho do ONS e não a executaram, por impossibilidade de atendimento a essa ordem 

sem comprometimento do consumo de gás por outros segmentos da economia, o 

governo decidiu investir na aquisição de GNL para aumentar a confiabilidade no 

suprimento de gás natural.  

Nesse contexto, ficam as seguintes perguntas: se o país optou pelo GNL como 

uma forma de mitigar o risco de segurança energética gerado pela dependência do gás 

da Bolívia, é razoável o setor elétrico não valorizar os benefícios dessa fonte energética? 

Como valorar o benefício do aumento da segurança energética advindo do uso do GNL? 

Hoje, como esses benefícios não são apreendidos, as usinas abastecidas por GNL não 

têm resultados positivos nos leilões de energia e, conseqüentemente, não comercializam 

sua energia, o que implica em dizer que permanece a dependência do gás boliviano e, 



131 

portanto, o risco de segurança energética, no que diz respeito à integração gás-

eletricidade.  

 

 

5.2. Como planejar o setor elétrico brasileiro com 

térmicas a GNL? 

Como mostrado no capítulo 3, os estudos e pesquisas necessários ao 

planejamento do setor energético são realizados pela EPE desde 2004, sendo que o 

MME atua como “contratante” desses estudos. Em termos gerais, o planejamento da 

expansão do setor elétrico tem por objetivo determinar uma estratégia de implantação de 

projetos que atendam à previsão de consumo de energia, minimizando a soma dos 

custos de investimento e dos valores esperados dos custos de operação, atendendo 

também a restrições de confiabilidade no suprimento ao mercado consumidor 

(Zimmermann, 2007).  

Outros aspectos também contribuem para que o planejamento da expansão da 

oferta no sistema elétrico brasileiro seja analisado num horizonte de longo prazo: a 

identificação de potenciais e aproveitamentos hidrelétricos, sobretudo em bacias 

hidrográficas não completamente inventariadas; o desenvolvimento de tecnologia para 

transmissão de energia em grandes distâncias; bem como a maturação de novas 

tecnologias de produção de energia (Zimmermann, 2007).   

Quanto à expansão da oferta de geração, tem sido adotada a prática de licitações 

pela menor tarifa para assim garantir o equilíbrio entre oferta e demanda por energia, de 

forma que o consumidor não seja onerado pelo excesso ou pela escassez de energia. 

Para permitir a efetiva competição no segmento de geração foi criada a possibilidade de 
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que, por meio de licitações, sejam estabelecidos no mercado contratos de longo prazo 

entre geradores e distribuidores de energia (Loureiro, 2009). Os agentes de consumo 

devem prever anualmente suas cargas para os próximos cinco anos e as cargas previstas 

por todos esses agentes servem para sinalizar a necessidade de construção de novas 

usinas. Além de preverem suas cargas, as distribuidoras definem suas necessidades de 

contratação para “cobertura” de 100% da sua demanda, sendo permitidas a elas 

correções marginais nas suas previsões.  

Nesse contexto dos leilões, é responsabilidade da EPE: aprovar os 

empreendimentos vendedores candidatos a participar de cada leilão a ser feito; avaliar a 

capacidade assegurada dos novos empreendimentos; propor percentuais mínimos de 

energia de origem hidrelétrica que deveriam ser contratados no ACR, dentre outras.  

Com relação à precificação dos empreendimentos de geração para efeito de 

comparação nos leilões de energia nova, é utilizado o método do Índice Custo Benefício 

(ICB), índice este definido como a razão entre o custo total do empreendimento e o seu 

benefício energético, conforme descrito no Capítulo 3 desta dissertação. Este índice 

permite comparar, no leilão, usinas abastecidas por diferentes combustíveis. Portanto, 

os leilões não são vencidos pelo preço fornecido pelo investidor, mas sim pela avaliação 

de um índice custo benefício, que, supostamente daria conta da complexidade do 

sistema (D´Araújo, 2009). 

Como visto no capítulo 3 e aqui repetido, à guisa de facilitar a compreensão do 

problema, o custo total de um empreendimento de geração compreende o custo de 

investimento, incluindo os custos socioambientais, os juros durante a construção e a 

parcela fixa dos custos de operação e manutenção (O&M), somado ao valor esperado do 

custo variável de O&M e ao valor esperado do custo econômico de curto prazo (EPE(d), 

2008). O benefício energético, por sua vez, corresponde à Garantia Física (ou Energia 
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Assegurada) de um novo empreendimento de geração, calculada à época do seu leilão. 

O ICB é, portanto, uma estimativa do quanto irá custar a energia a ser fornecida por um 

empreendimento (ou parte dele) aos seus compradores (agente distribuidor), durante o 

prazo de vigência do contrato por disponibilidade de compra e venda de energia. 

 

Equação 3 – Fórmula do ICB (R$/MW) de Empreendimentos em que apenas uma fração 

da Garantia Física é destinada ao ACR 

 

Onde:  

(i) RF – é a Receita Fixa requerida pelo empreendedor, relativa à quantidade de 

lotes (QL) ofertada para o ACR, em R$/ano;  

(ii) QL – é a Quantidade de Lotes (de no mínimo 1 MWmédio) ofertada para o  

ACR; 

(iii) COP – Valor Esperado do Custo de Operação; 

(iv) CEC – Valor Esperado do Custo Econômico de Curto Prazo; e 

(v) GF – Garantia Física das Usinas. 

 

O valor da receita fixa é definido pelo proprietário da usina, enquanto os valores 

do COP, CEC e GF (Garantia Física) são calculados pela EPE antes da realização do 

leilão, com base nas características físicas das usinas e no custo do combustível, 

levando-se em consideração os cenários de expansão resultantes dos Planos Decenais de 

Expansão. O COP e CEC são calculados levando-se em consideração também o critério 

de despachar a UTE, quando o custo marginal de operação (CMO) do submercado onde 
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estiver localizada a usina for maior ou igual ao custo variável unitário (CVU) da mesma 

(EPE(c), 2007).  

O Custo de Operação é uma função do custo variável de operação declarado pelo 

empreendedor e da quantidade de energia efetivamente gerada pela usina que depende 

do seu despacho, feito em função dos Custos Marginais de Operação (CMOs) futuros 

observados no SIN; enquanto o Custo Econômico de Curto Prazo é função das 

diferenças mensais apuradas entre o despacho efetivo da usina e sua Garantia Física 

(energia firme vendida ao pool quando da realização do leilão, sendo que as diferenças 

energéticas são avaliadas ao preço spot do sistema) (D´Araújo, 2009).  

Considerando que o valor da receita fixa é definido pelo empreendedor (e fica 

com ele para cobrir os custos fixos do empreendimento) e considerando que o COP é o 

valor esperado do Custo de Operação a ser pago pelo consumidor, quando a usina é 

despachada, e o CEC é o valor esperado das contabilizações no mercado de curto prazo, 

pode-se dizer que, para um mesmo ICB (vide Equação 3), quanto menor o valor da 

parcela CEC+COP, maior será a receita fixa que fica com o empreendedor.  

Segundo D´Araújo (2009), as usinas que possuem um custo marginal de 

operação elevado, usualmente aquelas a diesel ou óleo combustível (mais caras e 

poluidoras), são as de menor investimento em capital, menor tempo de construção e 

apresentam probabilidade mais baixa de serem chamadas a operar pelo ONS. Ou seja, 

são usinas que possuem a parcela CEC+COP menor. O contrário ocorre com as usinas a 

gás natural, que possuem custos marginais mais baixos e instalações mais sofisticadas 

que demandam mais investimento em capital e mais investimento em tempo de 

construção e ainda são despachadas com freqüência (aumentando assim a parcela 

CEC+COP e, conseqüentemente, elevando o ICB dessas usinas).  
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As usinas a GNL acabam sendo prejudicadas nessa lógica dos leilões por 

necessitarem de uma receita fixa anual mais alta e por possuírem um custo variável 

menor o que contribui para o aumento do seu ICB (com um custo variável menor as 

térmicas a gás natural acabam sendo acionadas mais freqüentemente, o que implica no 

aumento do COP do projeto). Já as usinas de custo operacional elevado acabam sendo 

“beneficiadas” por não operarem, pois, ao não despacharem a energia assegurada que 

fora vendida ao pool quando da realização do leilão, estas usinas não têm adicionado ao 

seu ICB o valor de seu custo marginal de operação (D´Araújo, 2009). Adiciona-se ao 

seu ICB (via o termo CEC) apenas o valor do custo marginal da energia comprada no 

mercado spot, o custo marginal do sistema, que é muito inferior ao custo operacional 

destas usinas (D´Araújo, 2009).  

É por essa razão que usinas a óleo combustível e a carvão passaram a vencer os 

leilões de energia realizados. Exemplificando essa situação, a  Tabela 5 apresenta o 

resultado do Leilão de Energia Nova A-3 realizado em 2007 (com início de suprimento 

para 2010), que foi vencido apenas por usinas térmicas a óleo combustível.  

 Tabela 5 - Resultado do Leilão de Energia Nova A-3 (2007)  

Usina UF Potência 
MW

Garantia 
MWm

Venda 
MWm

ICB 
(R$/MWh)

CEC+COP 
(R$/MWh)

Campina Grande PB 164,2 123,6 119 132,83 72,61
Global I BA 140 105,3 105 135,9 70,57
Global II BA 148 109,3 109 135,9 70,61
Itapebi BA 137,6 103,7 103 133,6 70,81
Maracanaú I CE 162,3 122,9 119 133,13 71,97
Monte Pascoal BA 137,6 104,8 104 132,8 70,54
Nova Olinda TO 165 120,8 120 136 71,11
Termocabo PE 49,7 38 38 134,8 70,84
Termonordeste RN 170,8 123,8 123 135,97 70,77
Termoparaíba PB 170,8 123,9 123 135,92 70,78
Tocantinópolis TO 165 120,8 120 135,9 71,11
Viana ES 170,8 121,5 121 133,21 73,3

1781,8 1318,4 1304 134,67 71,3Total  

Fonte: Adaptado de Silva Filho (2009) 
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A Tabela 6, por sua vez, apresenta uma consolidação dos resultados dos leilões 

de energia nova realizados em 2005, 2006 e 2007. Observa-se por ela que a expansão do 

sistema está se baseando principalmente em usinas térmicas a carvão e óleo 

combustível, e que poucas usinas hidrelétricas novas estão sendo introduzidas na matriz 

energética brasileira (devido principalmente a problemas com licenças ambientais e a 

falta de inventários).  
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Tabela 6 - Resultado dos Leilões de Energia Nova realizados em 2005, 2006 e 2007 

Oferta por Fonte
Fonte
Fonte Hídrica Qtde MWM % Qtde MWM % Qtde MWM % Qtde MWM % Qtde MWM %
H-Botox 3 38 6% 6 688 26% 4 331 10% 1 42 4% 1 43 2%
H-Nova 1 23 4% 2 46 2% 6 348 11% 2 339 31% 0 0 0
H-UBP 0 0 0 3 271 10% 0 0 0 2 188 17% 4 672 29%
PCH 2 10 2% 8 89 3% 14 256 8% 0 0 0% 0 0 0

Total Hídrica 6 71 11% 19 1074 42% 24 935 29% 5 569 52% 5 715 31%
Fonte Térmica Qtde MWM % Qtde MWM % Qtde MWM % Qtde MWM % Qtde MWM %
Bagaço de cana 4 31 5% 9 110 4% 11 115 4% 5 61 6% 0 0 0
Biogás 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 200 18% 0 0 0
Carvão Mineral 0 0 0 1 254 10% 1 292 9% 0 0 0 2 930 40%
Cavaco Madeira / 
Criadouro Avícula 0 0 0 1 2 0 1 25 1% 0 0 0 0 0 0
Coque/Carvão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gás Natural 1 352 56% 4 479 19% 3 570 18% 1 200 18% 1 351 15%
Óleo Combustível 0 0 0 4 300 12% 12 1304 40% 1 5 0 0 0 0
Óleo Diesel 14 178 28% 9 354 14% 0 0 0 1 69 6% 2 316 14%

Total Térmica 19 561 89% 29 1509 58% 28 2306 71 9 535 48% 5 1597 69%
Total Geral 25 632 100% 48 2583 100% 52 3241 100% 14 1104 100% 10 2312 100%

Início do Suprimento
2008 2009 2010 2011 2012

 

Fonte: Adaptado de Silva Filho (2009) 
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Legenda da Tabela 6: 

• Hidrelétricas Botox (H-Botox) – refere-se à energia provida (nos leilões 

de energia nova) por empreendimentos de geração existentes (ou projetos 

de ampliação) que atendessem cumulativamente aos seguintes requisitos: 

(a) que tivessem obtido outorga de concessão ou autorização até a data 

de edição da Lei nº 10.848/2004; (b) que tivessem iniciado operação 

comercial depois de 1º de janeiro de 2000; e (c) que não tivessem 

contratado sua energia até a data de publicação da mesma lei (Rego, 

2007). 

• Hidrelétricas Uso Bem Público (H-UBP) – refere-se à energia provida 

(nos leilões de energia nova) por empreendimentos de geração que 

receberam concessões para geração pelo critério de maior pagamento 

pelo uso do bem público73 na vigência da Lei nº 9.648/1998 (Rego, 

2007). 

 

                                                 

73 O maior pagamento pelo Uso do Bem Público – UBP foi o critério utilizado para licitação de projetos 
de geração de energia elétrica no modelo anterior do setor elétrico, porém com a reestruturação do 
modelo do setor elétrico, o critério adotado para a concessão de empreendimentos de geração passou a ser 
o de menor tarifa ofertada (Rego, 2007).  



139 

Quanto à participação das térmicas a GNL nos leilões de energia, é importante 

mencionar que o cálculo do ICB dessas usinas considera a necessidade de despacho 

antecipado (conforme apresentado no item 5.1 deste capítulo), devido à ausência de 

estoque local de GNL. Como já abordado nos capítulos anteriores, não há estocagem de 

gás no Brasil. A estocagem seria uma forma de lidar com o fato de o consumo de GNL 

para geração termelétrica ser totalmente dependente do regime de chuvas. A estocagem 

facilita a resposta de um país a alterações rápidas na demanda, principalmente em 

função do uso cada vez mais intenso do gás na geração de energia elétrica (IEA, 2008). 

Ainda quanto ao despacho antecipado das térmicas a GNL, torna-se necessário 

obter uma aproximação do efeito que a incerteza sobre o CMO do sistema dois meses 

adiante tem sobre o valor do COP (Valor Esperado do Custo de Operação) e do CEC 

(Valor Esperado do Custo Econômico de Curto Prazo). Uma usina térmica a GNL será 

despachada quando o valor esperado para o CMO de dois meses a frente, no 

submercado onde está localizada a usina, for superior ao CVU da referida usina. Se a 

decisão antecipada for a de despachar as UTE a GNL e o CMO verificado dois meses 

depois for realmente acima do CVU (CMO > CVU), então o critério econômico terá 

sido satisfeito. Entretanto, ocorrendo o oposto (CMO < CVU no momento do 

despacho), as usinas terão sido despachadas desnecessariamente, implicando numa 

majoração do custo de operação do sistema e num erro de previsão.  

Da mesma forma, se a decisão de dois meses antes for a de não despachar as 

UTE a GNL e o CMO verificado dois meses depois for realmente abaixo do CVU 

(CMO < CVU), então o critério econômico terá sido satisfeito. Porém, se o CMO for 

superior ao CVU, no “momento teórico” do despacho, as usinas deveriam ter sido 

despachadas, e este erro de previsão terá implicado num maior custo de operação.  
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A elevação no custo de operação devido aos eventuais erros da decisão de 

despachar ou não as usinas a GNL deve ser valorada e refletida no ICB destas UTE, de 

forma a distinguir a diferença entre uma térmica de entrega imediata de outra que 

necessita ser despachada com dois meses de antecedência, dependente da logística de 

suprimento de GNL (EPE(c), 2007). 

Em resumo, o critério de operação das térmicas a GNL pode ocasionar dois tipos 

de erro de operação: 

• Erro Tipo 1 – é dada a ordem de despacho antecipado e sessenta dias 

depois se verifica que essa geração térmica não seria mais necessária: 

Em-2 {CMOm} > CVU, porém CMOm < CVU 

• Erro Tipo 2 – não é dada a ordem de despacho antecipado e sessenta dias 

depois se verifica que essa geração térmica seria necessária: 

Em-2 {CMOm} < CVU, porém CMOm > CVU 

Nesse contexto, a antecipação do despacho pode implicar num incremento do 

custo de operação do sistema nos casos de erro de decisão de despacho, conforme 

apresentado acima. Para isso, é acrescido um fator à fórmula do ICB de forma a 

considerar os erros de operação das térmicas a GNL na precificação desse tipo de usina.  

Ao adicionar à fórmula do ICB das térmicas a GNL um fator que contribui para 

o aumento desse índice (em função dos possíveis erros de operação dessas térmicas), 

essas usinas passam a concorrer em desvantagem nos leilões de energia. Nesse sentido, 

uma proposta seria analisar a possibilidade de incluir no ICB das térmicas a GNL um 

fator que “premiasse” a flexibilidade operacional obtida com esse tipo de 

empreendimento e que atualmente não é contabilizada no seu índice custo benefício.  

Uma segunda proposta de estudo seria contabilizar na fórmula do ICB o valor da 

segurança energética obtida com a entrada em operação dessas usinas. Na metodologia 
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atual, os erros advindos do despacho antecipado das térmicas a GNL são vistos apenas 

como custos para o sistema. Entretanto, pode-se dizer que o erro ocasionado pelo 

excesso de geração (Tipo 1) é menos grave que o erro advindo da escassez de geração 

(Tipo 2). Sendo assim, deve-se analisar, na fórmula do ICB, o quanto se toleraria de 

erro devido ao despacho antecipado. Essa seria uma forma de “contrabalancear” o ICB 

dessas térmicas e de as mesmas adquirirem vantagem competitiva nos leilões de 

energia. 

 

 

5.3. Análise da situação das térmicas a GNL no Setor 

Elétrico Brasileiro 

5.3.1. Do ponto de vista da indústria do gás natural 

O GNL já é uma realidade no Brasil com a instalação dos dois terminais de 

regaseificação da Petrobras na Baía de Guanabara/Rio de Janeiro e em Pecém/Ceará. 

Contudo, a opção por esse energético acontece não somente pela necessidade de criar 

flexibilidade para acomodar a demanda termelétrica a gás, mas também pela questão da 

segurança de suprimento, que leva a necessidade de diversificar as fontes de suprimento 

(Almeida, 2008).  

Diante disso e das considerações expostas nos capítulos anteriores, alguns 

pontos merecem destaque no que diz respeito ao uso do GNL para a geração 

termelétrica: 
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• Estocagem de gás 

A estocagem facilita a resposta de um país a alterações rápidas na 

demanda, principalmente em função do uso cada vez mais intenso do gás na 

geração de energia elétrica. Segundo Almeida (2008), a estocagem subterrânea 

de gás natural é uma opção para promover o suprimento nos picos de demanda, 

sejam elas diárias, sejam elas sazonais, opção fortemente utilizada em mercados 

maduros (como Estados Unidos e Japão) principalmente no verão quando os 

preços do gás estão mais baixos (para suprimento no inverno, quando os preços 

se elevam).  

Nos EUA, caso estudado nesta dissertação, estima-se que a capacidade 

máxima efetiva de estocagem norte-americana seja de 110 bcm, sendo que este 

gás está acondicionado em campos deplecionados de óleo e gás, em regiões 

aqüíferas do meio oeste americano e em cavernas de sal nos estados da costa do 

Golfo do México (IEA, 2008). Ainda segundo dados da Agência Internacional 

de Energia, até 2010 mais 80 projetos de estocagem de gás serão propostos para 

serem desenvolvidos, que, ao serem concluídos, representarão um aumento de 

6% na capacidade de estocagem dos EUA. Esses dados mostram o quanto os 

EUA vêm investindo em estocagem de gás, que é uma forma do país lidar com 

diferenciais de demanda entre regiões e também como uma forma de lidar com 

eventuais oscilações no preço do gás natural.  

No Brasil, não existem atualmente instalações para estocagem 

subterrânea de gás, apesar de a Lei no 11.909/2009 (“nova lei do gás”) traçar 

diretrizes para a atividade de estocagem de gás no país. O uso de estocagem 

física no Brasil poderia ser uma opção para desvincular a compra do GNL no 

mercado internacional da decisão operativa de despacho termelétrico antecipado. 
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Entretanto, cabe avaliar se essa alternativa poderia ser de fato aplicada no país. 

Segundo Almeida (2008), fora do Brasil, as Estocagens Subterrâneas de Gás 

Natural – ESGNs são controladas e gerenciadas, na maioria dos casos, por 

empresas de transporte e distribuição e, em menor freqüência, por companhias 

independentes de estocagem e empresas de energia elétrica. A remuneração 

dessas unidades se dá em função do sinal econômico do preço do gás natural, 

isto é, uma ESGN compra gás no período de baixa demanda para estocar e 

vendê-lo no período de alta demanda, embolsando a diferença de preços. 

Em termos de investimento, um estudo conduzido por Goraieb et all 

(2005) adotou como custo de operação de um ESGN no Brasil uma média 

internacional de 0,015 US$ / m3 de gás que seja injetado na ESGN ao longo do 

tempo. Ainda segundo os mesmos autores, os valores médios internacionais para 

custo de investimento são da ordem de US$ 0,30 / m3 de gás útil da futura 

instalação. Cabe destacar, no entanto, que, conforme apontado por Almeida 

(2008), os custos internacionais em que podemos nos basear considera que a 

demanda por gás natural é sazonal e previsível.  

No setor elétrico brasileiro, entretanto, a realidade é distinta desta. A 

demanda por gás para abastecer o setor termelétrico é aleatória, variando em 

função do regime pluviométrico. Por essa razão, Almeida (2008) afirma que no 

caso brasileiro, uma ESGN para atender ao segmento termelétrico seria viável 

economicamente se houvesse alguma previsibilidade para a demanda de gás 

natural desse setor. Uma ESGN só poderá apresentar lógica econômica para sua 

implementação se houver flutuação de preço em função da demanda e certa 

previsibilidade para seu consumo, o que criaria as condições necessárias para o 

planejamento desse tipo de instalação por qualquer player (Almeida, 2008).  
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Além do exposto acima, cabe dizer que as instalações de GNL no Brasil 

estariam sujeitas ao procedimento de Concurso Público de Alocação de 

Capacidade (CPAC) para oferta e alocação de capacidade firme de transporte de 

gás natural, de acordo com a Resolução ANP 27/05. Porém, em função dos 

elevados níveis de risco para o sistema elétrico brasileiro e a priorização do 

atendimento termelétrico, foi editada a Resolução CNPE 04/06 que, dentre 

outros aspectos, destacava a necessidade de reduzir os prazos para a 

implementação de projetos de suprimento de gás natural. Assim, dada a urgência 

de se iniciar os projetos de GNL no Brasil, decidiu-se pela não realização da 

CPAC no caso dos terminais da Baía de Guanabara e de Pecém (ANP(d), 2009). 

Apesar disso, este assunto merece atenção especial caso novas plantas a GNL 

sejam instaladas no país sem a mencionada urgência para atendimento 

termelétrico.  

Outro aspecto refere-se a não obrigatoriedade de acesso aos dutos de 

transporte e terminais marítimos existentes ou a serem construídos no caso de 

terminais de GNL, de acordo com a Lei do Gás. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, segundo dados do EIA/DOE, o acesso às unidades de estocagem 

subterrânea de gás natural é livre e não-discriminatório, o que permite que essas 

unidades sejam utilizadas de outras formas, ao invés de simplesmente servir ao 

propósito de ser um suprimento de backup ou para atendimento a uma demanda 

sazonal. Um exemplo disto é que comerciantes ou terceiros podem deslocar o 

gás para dentro ou para fora da unidade de estocagem (sujeito às capacidades 

operacionais do local ou a tarifas) a medida que mudanças nos níveis de preço 

possibilitem oportunidades de arbitragem. 
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Por fim, vale mencionar que apesar de no Brasil faltar certa 

previsibilidade quanto ao consumo de gás pelas usinas termelétricas em razão da 

aleatoriedade do despacho dessas usinas, Almeida (2008) destaca que a 

experiência internacional descortina essa ferramenta de flexibilidade como uma 

opção competitiva nos mercados maduros de grandes volumes e sugere que essa 

opção seja avaliada cuidadosamente no caso brasileiro. 

 

• Mercado flexível de gás natural   

Uma alternativa à estocagem física de gás no Brasil seria utilização de 

“estocagem virtual” por meio da criação de um mercado flexível (ou secundário) 

de gás que possibilitasse a revenda do gás comprado, mas não consumido pelas 

térmicas. Neste mercado, seriam ofertados aos consumidores industriais uma 

modalidade de contrato onde o industrial pode receber o gás destinado às 

térmicas, se as mesmas não forem despachadas; caso contrário, o industrial 

poderia usar um combustível alternativo (por exemplo, óleo combustível) 

(Mendes et al, 2007). Essa é uma modalidade de contrato interruptível na qual o 

gás é utilizado pelo consumidor industrial quando a demanda pelo produto no 

mercado primário é baixa, e que pode ser interrompido quando a situação se 

inverte (Mathias, 2008). 

Dessa forma, a Petrobras poderia acompanhar a evolução do preço do 

GNL no mercado internacional e adquiri-lo num momento de baixa no preço 

(caso a empresa opte por comprar GNL no mercado spot) ou até mesmo, fazer 

contratos mais duradouros com países exportadores de GNL para garantir preços 

mais competitivos e ficar menos susceptível ao risco de não obtenção do volume 

de GNL necessário no mercado spot.  
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Entretanto, a criação de um mercado secundário de gás natural no Brasil 

esbarra em algumas questões: 

 para o consumidor industrial se sentir atraído a uma modalidade 

contratual como a mencionada acima, o preço do gás oferecido deve 

apresentar um desconto em relação ao preço do combustível 

substituto para que compense a possibilidade de interrupção; 

 a distribuidora estadual não tem interesse que um consumidor 

localizado em sua área de atuação se torne flexível, porque haveria 

assim uma perda de receita nos momentos que o fornecimento de gás 

para esse industrial for interrompido; 

 o preço do gás natural é regulado da distribuidora até o consumidor 

(apesar de não ser regulado da produção até a distribuição) e a 

contratação desse gás pelas distribuidoras é feita via contratos 

bilaterais com cláusulas rígidas e corrigidos trimestralmente por uma 

cesta de petróleos e pelo câmbio (para o caso do gás natural 

importado da Bolívia). Isso dificulta a oferta de uma modalidade 

contratual aos consumidores industriais na qual o preço desse 

energético seja bem mais atrativa que a de combustíveis substitutos. 

Considerando o exposto, a Petrobras vem realizando leilões para venda 

de gás por curto prazo, com o intuito de promover a criação de um mercado 

secundário de gás como resposta à conjuntura econômica desfavorável (crise 

financeira mundial que impactou a demanda industrial por gás) e ao cenário 

hidrológico extremamente favorável de 2009 (que provocou redução na 

demanda termelétrica) (Castro e Timponi, 2009). 
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• Contratação de GNL 

A estratégia brasileira de aquisição de GNL no mercado internacional 

está voltada para a contratação desse energético em base spot. As negociações de 

GNL no mercado de curto prazo trazem consigo uma série de benefícios para 

seus participantes, dentre eles: um menor risco de volume, uma redistribuição do 

risco de preço, e novas oportunidades de negócios (ANP(a), 2008). Nos últimos 

anos, volumes de GNL não vendidos no âmbito de contratos de longo prazo, 

possuem como destino alternativo os Estados Unidos e, em menor proporção, a 

Espanha e o Reino Unido (ANP(a), 2008).  

Uma desvantagem óbvia dessa modalidade contratual é o aumento na 

volatilidade de preços do GNL (ANP(a), 2008), questão relevante que deve ser 

observada pelo Brasil caso a Petrobras insista na estratégia de adquirir o GNL 

somente no mercado spot, ficando sensível a essas condições. Nesse contexto, 

vale mencionar também que o preço do gás natural nos EUA subiu até meados 

de 2008 , devido principalmente à elevação dos níveis de estocagem. Porém, a 

partir de julho de 2008, em função redução do consumo (derivado não apenas da 

crise econômica mundial, mas também de fatores climáticos), esses preços 

sofreram forte queda. Essa é uma questão a ser observada pelo Brasil, já que no 

caso brasileiro o preço das compras à vista e futura no mercado de gás serão 

indexadas ao preço do Henry Hub (Bacia Atlântica). 

No que diz respeito à contratação de GNL, destaca-se também que novos 

terminais de regaseificação deverão entrar em operação nos próximos anos na 

Bacia do Atlântico, aumentando a capacidade de regaseificação dessa região, o 

que permitirá satisfazer, principalmente, a demanda crescente de países da 

América do Sul. Por outro lado, esse aumento na capacidade de regaseificação 
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também pode gerar um impacto sob a disponibilidade e até sobre o preço do 

GNL no mercado spot, uma vez que mais países poderão demandar esse 

energético na região da Bacia do Atlântico.  

Outro fato que pode comprometer a estratégia de contratação de GNL 

adotada pelo Brasil é a possibilidade de desvio de carga entre os países, a 

depender do custo de oportunidade da venda. Desta maneira, se o mercado 

estiver “curto”, os vendedores se beneficiarão, podendo escolher os compradores 

dispostos a pagar preços mais elevados e, caso contrário (oferta maior que 

demanda), os compradores são beneficiados, pois podem barganhar preços mais 

baixos com os supridores (Mathias, 2008). Assim, o agente que negocie em 

bases spot, seja ele comprador ou vendedor, fica sujeito às flutuações do preço 

do produto.  

Diante disso, entendemos que é necessária uma análise mais detalhada 

acerca da modalidade contratual a ser adotada pelo Brasil para a compra do 

GNL. Nela é importante considerar que autores como Jensen (2004), Conort-

Gandolphe (2005) e ANP(a) (2008) afirmam que o mercado de curto prazo 

continuará como uma pequena parcela do volume total de negociações e os 

contratos de longo e médio prazo continuarão como a principal forma de 

negociação entre compradores e vendedores de GNL, devido principalmente à 

natureza capital-intensiva e aos riscos financeiros inerentes ao projeto, como 

visto no Capítulo 2.  

 

• Aquisição de GNL no mercado internacional 

Os Estados Unidos vêm adotando uma estratégia de compra de GNL no 

período em que esse energético é menos demandado no Hemisfério Norte 
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(meses de verão74) para posterior utilização nos meses de inverno quando a 

demanda é muito maior (e o preço tenderia a aumentar). Isso dificulta a 

estratégia pensada inicialmente para o Brasil, de adquirir GNL no mercado 

internacional no período de baixo consumo pelos países do Hemisfério Norte (os 

meses de verão no Hemisfério Norte coincidem com o período “seco” brasileiro, 

de menor afluência, ou seja, de maior necessidade de gás para o setor elétrico) e, 

mais do que isso, pode afetar o preço do energético e, conseqüentemente, 

dificultar o despacho das usinas abastecidas pelo mesmo. 

Entretanto, dados do 24th World Gas Conference (2009) mostram que 

devido ao aquecimento global a demanda por GNL nos meses de inverno tende a 

diminuir (dado o aumento da temperatura nesse período) e de forma similar a 

demanda por GNL na Bacia do Atlântico será impactada também pelo excesso 

de oferta hidrelétrica em países como o Brasil e a Espanha. O uso do GNL na 

geração de energia elétrica é diretamente afetado pelo preço dos seus substitutos 

(24th World Gas Conference, 2009). Em particular, no Brasil o uso do GNL no 

setor elétrico tem forte relação com a oferta de energia de fonte hidráulica, dadas 

a característica complementar da geração termelétrica no país. Assim, em 

períodos hidrológicos extremamente favoráveis, o despacho termelétrico é muito 

baixo, utilizado principalmente para equacionar restrições elétricas. Deve-se 

atentar, portanto, para esses fatores uma vez que no médio prazo, eles poderão 

contribuir para um aumento da oferta de GNL no mercado internacional, bem 

como para uma queda no preço desse energético.  

 

 
                                                 

74 Em 2007, os Estados Unidos consumiram quase 22 bcm de GNL importado, principalmente no período 
de Março a Agosto (IEA, 2008). 
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• Transporte do GNL regaseificado 

Considerando a experiência espanhola com o uso do GNL, um ponto 

importante a ser observado pela indústria brasileira de gás natural diz respeito à 

capacidade de transporte do gás natural após sua regaseificação. Na Espanha, a 

entrada em operação da planta de regaseificação de Mugardos gerou uma 

situação em que a capacidade de regaseificação se tornou maior do que a 

capacidade de transporte do gás natural nessa região, o que limitou a capacidade 

dessa planta de suprir demandas que estejam fora dessa região geográfica. No 

Brasil, dependendo do uso  que o GNL terá, após sua regaseificação, será 

necessário ter capacidade de transporte disponível. Portanto, torna-se premente 

uma análise mais detalhada da malha de transporte de gás natural no Brasil, para 

identificar potenciais gargalos caso o país intensifique o uso do GNL, para além 

do setor elétrico. 

Ainda nesse contexto, um fator a se considerar é que no Brasil a Lei do 

Gás determina a não obrigatoriedade de acesso aos terminais de GNL, o que 

também deve ser considerado na análise do transporte de gás natural no país. 

 

 

5.3.2. Do ponto de vista da indústria de energia 

elétrica 

Considerando os fatos expostos nos capítulos anteriores e as perspectivas de 

utilização (cada vez maiores) do GNL para a geração de eletricidade, algumas questões 

ainda precisam ser aprofundadas, para que a integração da indústria de energia elétrica 

com a indústria de gás natural no Brasil seja ótima do ponto de vista operacional. Diante 

disso, os seguintes pontos merecem destaque: 
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• Despacho antecipado das térmicas abastecidas por GNL 

O despacho de uma usina no sistema elétrico brasileiro ocorre por ordem 

de mérito, levando-se em conta a afluência futura e nível dos reservatórios. Com 

a presença de térmicas a gás natural importado sob a forma de GNL comprado 

em bases spot, o custo de combustível destas usinas fica sujeito à dinâmica de 

mercado deste produto e, portanto, a flutuações de preços (Mathias, 2008). 

Para lidar com essa característica das térmicas a GNL, a Portaria MME 

nº 253/2007 estabeleceu que as novas usinas térmicas abastecidas por GNL 

serão avisadas do despacho com dois meses de antecedência. De fato, essas 

térmicas serão despachadas quando o valor esperado para Custo Marginal de 

Operação de dois meses adiante, do subsistema onde estiver localizada essa 

usina, for maior ou igual ao Custo Variável Unitário da referida usina. O sistema 

assumirá os riscos de preços (CMO e CVU) e o ICB destas térmicas será 

calculado de forma diferente, para refletir o custo intrínseco do despacho 

antecipado (Almeida, 2008). Essa foi a forma encontrada para a convergência da 

indústria do gás natural e da indústria de energia elétrica no que diz respeito ao 

uso do GNL para a geração de eletricidade. 

As desvantagens desse procedimento operativo são os erros que podem 

ocorrer em função dessa decisão de despacho que implicam necessariamente 

numa majoração do custo de operação do sistema, devido: (i) ao despacho 

desnecessário da térmica a GNL, ocorrido em função do CMO (no momento 

efetivo do despacho) ser inferior ao CVU da referida usina (erro Tipo 1); e (ii) à 

necessidade de despacho de uma térmica a GNL, sem que houvesse uma decisão 

prévia para isso (ou seja, dois meses antes a decisão operativa foi a de não 
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despachar a térmica, pois o valor esperado para o CMO seria menor que o CVU 

da usina) (erro Tipo 2). 

Face o exposto, esta dissertação questiona se a metodologia atualmente 

empregada para o despacho das térmicas a GNL é a mais eficaz do ponto de 

vista operativo e, ainda, se o Índice Custo Benefício calculado paras as térmicas 

a GNL não penaliza esse tipo de usina na medida em que é acrescido de um fator 

responsável por mensurar os erros na decisão de despacho ou de não despacho.  

Nesse contexto, uma alternativa ao despacho antecipado seria a utilização 

de algum tipo de estoque (ou armazenagem) para o GNL, o que faria com que o 

despacho de uma térmica abastecida por esse energético fosse similar a de 

qualquer outra usina térmica conectada ao sistema, não havendo a necessidade 

de despacho antecipado. Com a utilização de estoques de GNL, a estratégia de 

aquisição desse combustível no mercado internacional poderia ser reestruturada, 

quem sabe até poderia ser adotada uma estratégia de contratação de médio prazo, 

o que reduziria a exposição da empresa compradora de GNL aos preços e à 

oferta desse combustível no mercado spot.  

 

• Índice Custo Benefício (ICB) 

Como antes destacado, o ICB é a métrica atualmente utilizada para 

avaliação dos empreendimentos participantes dos leilões de energia realizados 

pela EPE. O leilão não é vencido pelo preço fornecido pelo investidor, mas sim 

após a avaliação desse índice custo benefício, que, supostamente daria conta da 

complexidade do sistema (D´Araújo, 2009). Entretanto, observando-se os 

resultados dos leilões de energia, percebe-se que essa metodologia vem 

privilegiando as usinas de maior custo marginal de operação, aquelas a diesel e a 
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óleo combustível, que também são as de menor investimento em capital e de 

menor tempo de construção.  

Esse é o ponto crítico dessa metodologia na medida em que ela não 

consegue apreender as vantagens das usinas a gás natural, que são mais flexíveis 

do ponto de vista operacional, possuem custos marginais de operação mais 

baixos do que as térmicas a diesel, emitem normalmente menos poluentes 

atmosféricos do que as térmicas a diesel e a carvão, e são despachadas com mais 

freqüência.  

Da forma como é calculado o ICB para as térmicas a gás natural, 

principalmente para aquelas abastecidas por GNL (que tem acrescido ao seu 

índice um fator que mensura os possíveis erros advindos da decisão de despacho 

antecipado), o fato de estas térmicas serem despachadas mais vezes contribui 

para o aumento da parcela relativa ao Custo Esperado de Operação, bem como o 

fato de essas usinas necessitarem de uma receita fixa anual mais alta também 

contribui para a elevação do seu ICB.  

Diante disso, urge que a metodologia atual de cálculo do índice custo 

benefício seja objeto de um estudo mais detalhado que analise principalmente a 

fórmula utilizada para a obtenção do ICB das usinas térmicas, em especial 

aquelas abastecidas por gás natural. Estas usinas do ponto de vista da operação 

são mais flexíveis e, por essa razão, podem ser acionadas quando é necessário 

um rápido atendimento à carga. Tal vantagem deveria ser considerada como um 

benefício destas usinas, que do ponto de vista operacional são as que melhor 

complementam o sistema hidrelétrico. 
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• Flexibilidade Operacional e Modularidade de Térmicas a Gás  

No planejamento da operação energética do SIN, uma das 

responsabilidades do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS é a 

utilização ótima dos recursos disponíveis para atendimento à demanda de 

energia elétrica. Uma das métricas utilizadas nos estudos de avaliação das 

condições de atendimento ao mercado de energia elétrica é o risco de déficit, 

calculado através dos modelos de otimização que, por sua vez, indicam a 

ocorrência de déficits não somente quando há o esgotamento total do 

armazenamento, mas também em situações em que os custos marginais de 

operação são superiores ao valor esperado do custo futuro do déficit, o que 

caracteriza, nestes casos, uma situação de racionamento preventivo (Loureiro, 

2009). 

Vale mencionar que a rapidez e modulação da possível resposta a eventos 

de risco de déficit é uma vantagem tecnológica de usinas térmicas a gás natural 

(Tolmasquim et al, 2003) 75. De fato, o emprego de turbinas a gás no setor 

elétrico resulta na possibilidade de instalação de unidades geradoras de forma 

modular, o que permite o aumento da capacidade disponível de acordo com a 

demanda de potência requerida; e a rapidez de entrada em funcionamento (o 

tempo necessário para a turbina atingir novamente o regime de plena carga varia 

entre 6 a 8 minutos, em regime de emergência, e entre 30 minutos de 2 horas em 

condições normais de operação (Tolmasquim et al, 2003). Essas características 

de resposta modular a profundidades de carga distintas e de rapidez na tomada 

de carga ressaltam vantagens operativas das plantas térmicas movidas a gás 

natural (relativamente a plantas de maior inércia térmica, como aquelas baseadas 
                                                 

75 No caso da modularidade, sobretudo, em se tratando de usinas operando em ciclo aberto com mais de 
uma turbine aeroderivada – i.e. com rapidez de tomada de carga. 
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em ciclo Rankine – como as térmicas a carvão, a óleo combustível, a bagaço e 

mesmo as termo-nucleares), e são fundamentais quando do pronto 

restabelecimento de carga pelo sistema elétrico.  
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6. Conclusão 

Esta dissertação objetivou investigar o papel do GNL na geração de eletricidade 

brasileira, tendo em vista os investimentos feitos pela Petrobras para a aquisição desse 

energético no mercado internacional afim de abastecer, principalmente, o mercado 

termelétrico. 

O setor elétrico brasileiro possui características muito particulares, que o 

distinguem de outros setores do mundo. As usinas térmicas presentes no sistema elétrico 

brasileiro possuem um papel complementar em função da predominância de usinas 

hidrelétricas. Por essa razão o montante de energia gerado pelos empreendimentos 

termelétricos varia em função do montante gerado pelas usinas hidrelétricas que, por 

sua vez, depende do nível dos reservatórios, da vazão dos rios e das condições 

meteorológicas. Devido a essa incerteza quanto ao despacho das termelétricas, as 

mesmas têm dificuldade em se comprometer com contratos rígidos de suprimento de 

combustível. É nesse cenário, que o GNL se insere como uma opção para flexibilizar a 

oferta de gás natural, especialmente para o setor elétrico. 

O crescimento do comércio mundial de GNL a partir dos anos 1990 e as 

reformas nas indústrias de gás natural em muitos países (e em especial nos Estados 

Unidos e na Inglaterra) contribuíram, dentre outras coisas, para uma maior flexibilidade 

nas transações e, conseqüentemente, para o surgimento de um mercado spot de GNL. 

Até então, a indústria gasífera era caracterizada pela rigidez, principalmente em termos 

contratuais, com a predominância de contratos de longo prazo, com cláusulas take or 

pay.  

Hoje, coexistem na indústria de gás natural contratos bilaterais de longo prazo e 

contratos de curto prazo, além do mercado spot. Segundo Mathias (2008), o pleno 
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desenvolvimento do mercado spot de GNL depende da disponibilidade do produto para 

este tipo de transação e a existência de demanda de curto prazo (volumes descontratados 

por parte de compradores e vendedores), bem como da disponibilidade de logística de 

produção e de entrega do gás.  

Quanto ao mercado brasileiro de GNL, pode-se afirmar que ele ainda é bastante 

incipiente, pois existem apenas três projetos implantados, sendo dois deles referentes a 

terminais offshore de regaseificação, que entraram em operação no ano de 2009 nos 

estados do Ceará e do Rio de Janeiro. Com esses dois terminais, o governo brasileiro 

esperava mitigar o risco de falha no suprimento de gás devido a anormalidades na 

produção ou a atrasos em novos desenvolvimentos, além de facilitar a modulação da 

oferta desse energético, em função das incertezas inerentes ao despacho termelétrico.  

Contudo, por conta de condições hidrológicas extremamente favoráveis no 

Brasil no ano de 2009, o GNL importado não foi utilizado no setor elétrico, uma vez 

que não houve ordem de despacho para as usinas que seriam abastecidas por esse 

combustível. Esse carregamento de GNL permaneceu então estocado nos portos de 

Pecém e do Rio de Janeiro, aguardando uma possível utilização ou até mesmo uma 

autorização para exportação, uma vez que, de acordo com a Lei no 11.909/2009, as 

atividades de importação e exportação de gás natural só poderão ser exercidas mediante 

autorização prévia do Ministério de Minas e Energia – MME. 

Quanto à interação gás-eletricidade, destaca-se que o objetivo do ponto de vista 

do setor elétrico é otimizar a entrada das térmicas a GNL, objetivo este que não é 

simples de ser resolvido, tanto porque a regulação do setor gasífero brasileiro foi 

aprimorada há pouco tempo, quanto devido às particularidades do próprio sistema 

elétrico brasileiro. É atribuição do Operador Nacional do Sistema Elétrico decidir entre 

utilizar recursos hidráulicos hoje, evitando o custo de geração térmica complementar, ou 
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utilizar esses recursos hidráulicos no futuro, acionando geração termelétrica no presente. 

A combinação ótima do uso das fontes térmicas e hídricas leva à minimização do custo 

total, que é o objetivo do planejamento da operação do sistema.  Essas características 

distinguem drasticamente o setor elétrico brasileiro dos setores da Espanha e dos 

Estados Unidos, cujos casos de uso de térmicas a GNL foram analisados no Capítulo 2 

desta dissertação.  

À luz da experiência dos Estados Unidos e da Espanha, uma consideração 

importante deve ser feita sobre a interação gás-eletricidade no Brasil: o uso de 

estocagem facilitaria a resposta do país a alterações rápidas na demanda (diante da 

aleatoriedade do consumo de gás para geração de eletricidade). No Brasil, a estocagem 

subterrânea de gás poderia ser uma opção para desvincular a compra do GNL no 

mercado internacional da decisão de despacho de térmicas abastecidas por esse 

energético, muito embora sua viabilidade econômica dependa da flutuação do preço do 

gás natural e de uma certa previsibilidade de seu consumo.  

Outra opção possível para o Brasil seria a criação de um mercado flexível de gás 

que possibilitasse a revenda do gás não consumido pelas térmicas a consumidores 

industriais numa modalidade contratual específica. Entretanto, para essa opção se tornar 

mais “real” uma série de entraves ainda precisam ser vencidos, tais como a regulação do 

preço do gás a partir da distribuição, o que hoje desmotiva as distribuidoras a 

estimularem modalidades contratuais flexíveis a seus consumidores. Face o exposto 

acima, recomendamos que o uso de estocagem subterrânea de gás natural e a criação de 

mercado flexível sejam temas de estudos futuros e, que nesse contexto, seja também 

analisada a questão do dimensionamento da capacidade estocagem de gás natural no 

Brasil, assim como da sua localização e custo, bem como as oportunidades e as barreiras 

associadas à criação de um mercado flexível de gás no Brasil . 
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Outra consideração a ser feita sobre o uso do GNL diz respeito à forma de 

contratação desse produto no mercado internacional. A estratégia inicialmente pensada 

para o Brasil baseia-se na aquisição de GNL no mercado spot, uma vez que o GNL 

negociado destina-se prioritariamente ao setor termelétrico, cuja demanda por esse 

combustível é extremamente aleatória. Entretanto, o governo brasileiro deve atentar 

para uma desvantagem dessa modalidade contratual: a volatilidade de preços. Além 

disso, um fator importante a ser observado também é que uma série de países, em 

diversos continentes, tem investido na construção de plantas de regaseificação, o que 

implicará no aumento da demanda de importação de GNL e da disputa pelo mesmo gás 

natural, o que pode resultar num desvio de carga entre países e, conseqüentemente, no 

aumento do preço desse produto. 

Ainda nesse contexto da aquisição do GNL, é importante reavaliar o período de 

compra desse produto no mercado internacional, uma vez que países como os Estados 

Unidos vêm alterando sua estratégia de compra de GNL para uma que visa adquirir esse 

produto nos meses de verão do Hemisfério Norte e estocá-lo para utilização nos meses 

de inverno. Essa estratégia norte-americana conflita com a estratégia originalmente 

pensada pela Petrobras, que aproveitaria o período de menor consumo do GNL no 

mercado internacional para adquirir esse produto, já que os meses de verão no 

Hemisfério Norte coincidem com o período seco brasileiro, ou seja, de maior demanda 

pela termoeletricidade.  

Diante do exposto acima, uma recomendação para estudos futuros seria reavaliar 

a estratégia de aquisição de GNL no mercado internacional, levando em consideração os 

seguintes fatores: período de aquisição, uso ou não de estocagem, forma de contratação 

(spot ou contratos de médio / longo prazo?) e destino do GNL adquirido (será exclusivo 

para o setor elétrico? Ou outros setores da economia – industrial, residencial, transporte 
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e comercial - poderão ser abastecidos por esse energético? É viável a criação de um 

mercado secundário para esse energético?). 

Outro fator relevante a ser considerado pela indústria gasífera brasileira diz 

respeito à capacidade de transporte do gás natural após sua regaseificação, haja vista a 

experiência espanhola com gargalos regionais no transporte desse energético após a 

entrada em operação de uma planta de regaseificação. Nesse contexto, recomenda-se 

uma análise mais detalhada da malha de transporte de gás natural no Brasil, para 

identificar potenciais restrições caso o país intensifique o uso do GNL, para além do 

setor elétrico. 

Finalmente, diante das recentes descobertas de gás não convencional nos EUA 

(gás de xisto e coalbed metlhane) e do potencial de recursos não convencionais, uma 

recomendação de estudo futuro seria avaliar a possibilidade dos EUA se tornarem 

superavitário no médio e longo prazo e como essa situação poderia favorecer a 

estratégia brasileira de aquisição de GNL no mercado spot (haja vista a posição atual 

dos EUA na Bacia do Atlântico de “forte” demandador de GNL). 

Por fim, do ponto de vista da indústria de energia elétrica, algumas observações 

merecem ser feitas sobre a inserção do GNL no parque hidrotérmico brasileiro. A 

primeira diz respeito ao despacho antecipado das térmicas abastecidas por GNL, cuja 

decisão pode ocasionar erros de operação, como observado no Capítulo 5 desta 

dissertação. A segunda refere-se ao cálculo do Índice Custo Benefício das usinas, para 

efeito de comercialização de energia no ambiente regulado.  

A metodologia atualmente empregada no cálculo do ICB das usinas térmicas 

vem privilegiando aquelas de maior custo marginal de operação (ou seja, as abastecidas 

por diesel e óleo combustível) e que são menos despachadas pelo ONS. A atual fórmula 
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do ICB, em especial a utilizada no cálculo do ICB das térmicas a GNL, não consegue 

valorizar as consideráveis vantagens operacionais de uma térmica a gás natural.  

Nesse contexto, propomos que essa metodologia seja objeto de um estudo mais 

detalhado, uma vez que as usinas abastecidas por gás natural são operacionalmente mais 

flexíveis do que outras termelétricas e, por essa razão são rapidamente acionadas 

quando é necessário um pronto restabelecimento da carga. 

Com relação ao despacho das térmicas a GNL, uma sugestão para estudo futuro 

seria avaliar os benefícios da utilização de estocagem de GNL sobre a metodologia de 

despacho atualmente em vigor. O uso de estocagem faria com que o despacho de uma 

térmica abastecida por GNL fosse similar a de qualquer outra usina térmica conectada 

ao sistema, não havendo a necessidade de despacho antecipado e, por conseqüência, 

sem a necessidade de majoração do ICB dessas usinas em função de possíveis erros de 

despacho. 
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