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INTRODUÇÃO:

O sistema energético mundial se estruturou em torno das fontes de energia não
renováveis que ainda são as mais utilizadas. Elas têm uma lenta reposição na natureza e sua
queima, como no caso dos combustíveis fósseis, emite gases poluentes, causadores do efeito
estufa que aceleram as mudanças climáticas. Contudo é possível destacar dentre as fontes de
energia não renováveis o gás natural (GN), por conta de seu alto potencial energético e menores
índices de poluição atmosférica.

Diferente da matriz elétrica mundial, o Brasil se destaca por 82,69% da energia produzida
ser proveniente de fontes renováveis, das quais 56,98% são de usinas hidrelétricas. Os
combustíveis fósseis representam 17,03% da matriz elétrica brasileira, com 8,94% proveniente
do GN (ANEEL, 2021).

Todavia, a predominância das usinas hidrelétricas na matriz elétrica gera um risco para o
setor elétrico brasileiro (SEB) por conta da variação de energia gerada nas diferentes estações do
ano. Desta forma, com o objetivo de aumentar a participação de fontes alternativas, renováveis e
limpas na produção de energia elétrica e visando a segurança no abastecimento de energia, o
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), foi criado pelo
Governo Federal em 2002 (Planalto, 2002).

Apesar da preferência do Proinfa por fontes renováveis, seu objetivo principal é a
diversificação da matriz, visando a segurança do sistema e a redução de danos ao meio ambiente.
Levando em conta esses fatores, a exploração do GN pode ser uma importante opção para
expansão da matriz elétrica, aumentando a segurança do SEB e favorecendo a transição para o
uso em maior escala de fontes de energia limpas e renováveis.

Objetivo:

O objetivo deste trabalho é analisar a evolução do GN no contexto nacional através dos
resultados de leilões de energia no ambiente regulado para aumentar a compreensão do processo
de evolução do SEB e suas projeções futuras. Assim, contribui-se com informações para o
desenvolvimento do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), documento informativo
voltado para toda a sociedade, com uma indicação das perspectivas de expansão do setor de
energia sob a ótica do Governo no horizonte de dez anos.
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Leilões de energia:

Os leilões são uma das formas de comercialização de energia. É um mecanismo de
mercado criado para aumentar a eficiência da contratação de energia, visando garantir o
abastecimento para toda população. Desta forma, os leilões criam um mercado competitivo e
incentiva o investimento do setor elétrico em diferentes fontes de energia.

Nesta pesquisa, os contratos de leilões analisados estão no ambiente de contratação
regulado (ACR), existem também o Ambiente de Contratação Livre (ACL) e o Mercado de
Curto Prazo (MCP).

No ACR, as distribuidoras compram das geradoras suas necessidades projetadas de
energia elétrica para distribuição aos consumidores cativos (ou regulados). As distribuidoras
devem contratar sua energia somente através de leilões públicos. Neste ambiente, os contratos
têm regulação específica para aspectos como preço da energia, submercado de registro do
contrato e vigência de suprimento (ACR, 2021).

Para a comercialização da energia proveniente do GN, no ACR, existem quatro leilões
que contemplam essa fonte. O leilão de energia existente (LEE), trata de energia gerada por
usinas já construídas e em operação, com investimentos já amortizados. O leilão de energia nova
(LEN), atende ao aumento da demanda de energia das distribuidoras, sendo vendida e contratada
a energia de usinas que serão construídas. O leilão de reserva de capacidade, utilizado para
necessidade de potência do sistema interligado nacional. O procedimento competitivo
simplificado (PCS), que atende empreendimentos novos e existentes que não tenham entrado em
operação comercial até a publicação do edital de PCS. Esta modalidade foi criada pensando nos
possíveis problemas de geração de energia decorrentes da insegurança do sistema hidrológico
(CCEE,2021a).

Tendência do SEB:

O GN, no que se refere a emissões de gases do efeito estufa, traz significativas vantagens
sobre outros combustíveis fósseis, como óleos e carvão. Além disso, existe uma considerável
redução de emissão de material particulado na atmosfera, com um grande potencial térmico
gerado e controle da regulação de combustão do gás, evitando desperdícios.

Quanto à segurança do SEB, o GN como fonte de energia elétrica não sazonal é uma
opção para suprir a demanda populacional e operacional. Em épocas do ano desfavoráveis para
outras matrizes energéticas, ele garante o abastecimento elétrico do SEB.

No Brasil, os dados de cada fonte de energia são disponibilizados pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL). O GN possui 167 empreendimentos em operação, gerando um
potencial de 16.228.939,39 kilowatts. Em porcentagem, ele representa 8,94% da potência
fiscalizada pela ANEEL (ANEEL, 2021).

A exploração do GN iniciou em 1940 por conta das descobertas de óleo e gás nas regiões
do nordeste, mais especificamente na Bahia (FIOREZI, et. al, 2013). Por volta da década de 80,
houve uma expansão no mercado nacional do GN com a exploração da bacia de campos no Rio
de Janeiro e acordos para a comercialização de gás para São Paulo.

Com o passar dos anos existiram diversos projetos e incentivos do governo para o GN
como o Plano Nacional do Gás Natural (PLANGÁS) do Ministério de Minas e Energia em 1987
(CBIE, 2020). A construção do gasoduto transportando GN da Bolívia para o Brasil (Gasbol) em
1997, que iniciou seu funcionamento pleno em 2010. A revisão legal e regulatória do setor feita
pela Petrobras em 2015 e mais recentemente a nova lei do gás concretizada em 2021 (MME,
2021).
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Sistemas de geração de energia do GN:

O GN pode ser classificado em duas categorias: associado e não associado. O associado
ocorre quando, no reservatório natural, o gás está misturado junto ao petróleo. No caso do não
associado, não existe mistura, permitindo a produção apenas do gás (ANP, 2021).

O sistema de geração de energia do GN é similar ao do petróleo. Ele possui uma cadeia
de valor dividida em três fases: upstream, midstream e downstream. Na etapa upstream existe a
exploração e a produção em escala comercial do GN. Após a extração do gás, é realizado o
tratamento nas Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs), ocorrendo a separação do
metano dos demais elementos, contaminantes e impurezas presentes no gás bruto (FGV, 2014).

A fase midstream representa a etapa de condução do GN do ponto de extração ao
mercado consumidor, existem três principais formas de transporte: o gás natural liquefeito
(GNL), gasodutos em alta pressão ou a conversão em energia elétrica (gas to wire) (FGV, 2014).

Já na etapa downstream ocorre a distribuição do GN. Ele chega a instalações de controle
e redução de pressão, medição e odorização, denominadas City Gates, que por sua vez fazem a
distribuição para o mercado de diferentes segmentos, industrial, comercial, residencial e de
geração de energia (FGV, 2014).

Resultados dos leilões:

Para a análise dos leilões foram utilizados os dados da planilha de resultados
consolidados de junho de 2022 disponibilizados pela CCEE. A elaboração da Tabela 1 foi
realizada utilizando os filtros de Nº Edital, para a identificação do ano do leilão, fonte de energia,
para exibir somente de GN e leilão, selecionando LEN e LEE.

Resultado de LEN e LEE

Ano Leilão

Garantia
Física
(MW

médio)

Potência
Contratada

(MW)

Energia Negociada
(MWh)

Montante
Financeiro
Negociado

Total
(Reais em
milhões)

Preço de
Venda ou

ICB
na Data do

Leilão
(R$/MWh)

2015 22ºLEN, 21ºLEN e 15ºLEE 2011,5 2787,854 194.999.796,00 54.035,10 210,21

2016 23ºLEN 3,4 5,54 578.556,00 149,27 258

2017 26ºLEN 1968,3 2138,912 8.199.930,19 87.516,96 212,91

2018 20ºLEE e 28ºLEN 608,4 872,058 74.869.795,20 13.415,08 171,75

2019 22ºLEE e 30ºLEN 1574,2 1813,551 149.135.186,42 28.159,24 186,61

2021 24ºLEE e 23ºLEE 162,98 499,8 21.365.740,80 3.408,74 159,65
Tabela 1 - Resultados de LEN e LEE, contemplando GN - Fonte: Autor

Os resultados dos últimos leilões mostram que 2015 foi o ano com maior potencial
contratado de 2787,854 MW, com 2011,5 MW de garantia física e preço médio de venda de
210,21 R$/MWh. Outro ano que se destacou foi o de 2017, com 2138,912 MW de potência
contratada e um montante financeiro negociado de 87 bilhões de reais, o maior nos últimos 6
anos.

Segundo dados disponibilizados pelo sistema SIGA da ANEEL, em 2021 o GN tinha
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16228,94 MW de potência instalada, representando 8,84% da potência fiscalizada. Analisando os
LEN e LER, de 2023 a 2026 já estão leiloados 3736,05 MW, o que significa que em 2026 a
potência instalada no Brasil será de 19964,99 MW, um aumento de 23% comparado com 2021.

A Tabela 2 mostra os resultados dos leilões de PCS e Leilão de reserva de capacidade. O
PCS comercializa a energia de reserva de capacidade, essa modalidade entrou em vigor em
setembro de 2021 e foi criada para atender as demandas de energia visando ampliar a segurança
de abastecimento no Sistema Interligado Nacional (SIN), levando em conta o pior cenário
hidrológico dos últimos 91 anos (CCEE, 2021b).

Os leilões de reserva de capacidade ocorreram pela primeira vez em 2021. Tem como
objetivo suprir a necessidade de potência adicional para os próximos anos. A capacidade de
geração de energia instalada ficará disponível apenas nos momentos em que o sistema elétrico
necessitar de um reforço nos picos de demanda (EPE, 2021).

Resultados de PCS e LRC (2021)

Leilão Tipo de
Contrato

Potência
Contratada

(MW)

Garantia Física
da Usina

(MW médio)

Montante
Financeiro
Negociado

Total
(Reais em
milhões)

Preço de
Venda ou ICB

na Data do
Leilão

(R$/MWh)

01ºPCS DIS 1.177,79 755,8 38.795,66 1.598,76

01ºLRC POT 4.167,03 383,8 45.868,70 830.713,68
Tabela 2 - Resultados de PCS e LRC, contemplando GN (2021) - fonte: autor

No primeiro PCS realizado os contratos estabelecidos tem duração de três anos e meio,
com data de início de suprimento em maio de 2022, com 1177,79 MW de potência contratada.
Portanto, neste período, 1,17 GW de potência será instalada para suprir as necessidades
energéticas decorrente da dependência do setor hidrelétrico.

No Leilão de reserva de capacidade, diferente das outras modalidades aplicadas para o
GN, a contratação é feita na forma de potência. Os resultados mostram que 4167,03 MW de
potência foram contratadas e 3499,38 MW de potência foram injetadas. Os contratos realizados
têm início do suprimento em julho de 2026 e término em junho de 2041.

CONCLUSÃO:

A redução do uso dos combustíveis fósseis é uma tendência mundial, contribuindo para a
ascensão de fontes limpas e renováveis. A diversificação da matriz é fundamental para o
desenvolvimento das fontes de energia e para garantir a segurança e funcionamento do SEB.

A participação governamental tem papel fundamental na promoção da diversificação da
matriz elétrica. A revisão da legislação, criação de programas, leis de incentivo e a manutenção
do sistema de leilões que movimenta economicamente o setor elétrico são exemplos de
iniciativas que fomentam a participação de diferentes fontes de energia.

O GN, apesar de ser de origem fóssil, possui um grande potencial energético e menores
índices de poluição atmosférica tornam sua utilização viável em conjunto com outras fontes
renováveis. Principalmente na forma de reserva energética para suprir as demandas
populacionais, ficando evidente com a criação dos leilões de PCS e LRC.

O GN apresenta uma perspectiva de evolução no cenário nacional de acordo com os
resultados dos leilões que iniciam o suprimento até o ano de 2026. No Brasil, sua participação na
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matriz é de 8,84%, podendo aumentar nos próximos anos, utilizado de maneira estratégica,
trazendo benefícios para o SEB.
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