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TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

• TRANSIÇÃO ENERGÉTICA SEGURA

• Crise energética, pós pandemia e Guerra na Ucrânia, European 

Green Deal, trade off entre a descarbonização e a segurança 

energética

• Posição mais confortável Brasil: matriz energética (46%, 

BEN/EPE, 2021) e elétrica (83%, BEN/EPE, 2021); política de 

Estado de estímulo aos biocombustíveis (RenovaBio) emissões

• Episódios de crise hídrica e de aumento da demanda pela 

expansão economia pós pandemia, IPCA julho

• Renováveis mais diretamente suscetíveis a fatores climáticos e 

intermitência/armazenamento



TRANSIÇÃO ENERGÉTICA SEGURA

• Custo, integração e conexão de diferentes fontes; “triângulo energético”, indicado no relatório 

“The Global Energy Architecture Performance”, que engloba a capacidade de prover um 

fornecimento de energia seguro, acessível e ambientalmente sustentável

• Energia elétrica vem sendo gerada de acordo com a demanda: variabilidade ou intermitência 

das fontes renováveis, o armazenamento torna-se fundamental para o uso eficiente

•  Esgotamento modelo baseado nas grandes UHES: reservatórios limitados - transformados a 

fio d’água -, funcionando, apenas, com as vazões (Belo Monte, erguida a um custo de R$ 40 bi, 

está gerando apenas 2% de sua potência, na crise de 2021)
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• Uma capacidade maior de armazenamento proporcionaria mais segurança no abastecimento, 

com a possibilidade de fixação de tarifas adequadas (2021, capacidade reduzida a meses, com 

os níveis dos reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste -que representam 70% 

da capacidade total do SIN - aproximando-se da marca 10% de energia armazenada)

• Resistência aos grandes projetos de engenharia (licenciamento mais complexo, com muitas 

condicionantes socioambientais e dependente de extensas LTs)

• falta de segurança de abastecimento, com condições hidrológicas desfavoráveis: CNPE (MME, 

MDR, EPE, ONS Plano de Recuperação de Reservatórios das UHEs  Resolução CNPE 2/2022 
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• Problemas das LTs: falta de leilões, atrasos/construção mais demorada (custos), movimento de 

descentralização, problemas no licenciamento ambiental (ainda hoje há controvérsias quanto à 

competência) e fundiários. Tem sido um ativo escasso, gargalo. Um mercado de eletricidade 

robusto pressupõe acesso irrestrito ao sistema, sem custos adicionais aos consumidores. 

Problema do sinal locacional 

• Leilão teve a maior oferta de investimentos do segmento desde 2019: 13 lotes licitados para 

construção e manutenção de LTs e transformação de subestações (15 bilhões em investimentos 

e milhares de empregos) investimentos necessários em LTs de 2023 a 2027 serão de R$ 68 

bilhões (crescimento solar e eólica)
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• Migração rápida para uma matriz intermitente, forte inserção de renováveis e o apelo da 

transição energética

• No planejamento, fontes perenes não devem ser deixadas de lado: “Temos que ter um 

cuidado ao desincentivar, para não corrermos um risco de tornar a nossa matriz menos 

confiável” (Alexei Vivan, ABCE)

• Considerar as fontes com todos os seus atributos, incluindo os custos de transmissão de 

energia elétrica: o custo da energia eólica e solar parece muito menor do que é de fato

• Restruturação modelo? Estímulo a grandes projetos? “Fontes-base”?
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• Eólicas offshore: bons ventos (custo menor de manutenção das turbinas), batimetria, larga 

Sistema, complexa tecnologia e sistemas associados, licenciamento federal, mas….questões 

regulatórias e de sobreposição de projetos (emissão das DIPs ainda ser regrada) 

• Enorme potencial (700 GW, EPE): mais de 50 projetos levados à análise de viabilidade 

ambiental pelo Ibama, já são mais de 100 GW de potência instalada projetada

• Decreto 10.946/22: limitações e PLs em tramite

• PL 3.729/04/PL 2.159/21: Lei  Geral do Licenciamento Ambiental 

• Políticas de incentivo? Subsídios para projetos larga escala? Contrato H2V e dispensa memo
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• Agenda Energia (ODS 7) Incentivos a fontes renováveis + políticas públicas de incentivo e estratégias 

(Biogás/Biometano, H2V) + planos nacionais + setoriais (mercado carbono); Ações de planejamento, que 

incluam subsídios (Proinfa) e fomento bancos oficiais?

• Recuperação energética e geração de biogás e biometano, Dec 11.003/22, que instituiu a Estratégia 

Federal de Incentivo ao Uso Sustentável de Biogás e Biometano, PL 3.865/2021  Programa de Incentivo 

à Produção e ao Aproveitamento de Biogás, de Biometano e de Coprodutos Associados (PIBB); H2V: 

Resolução CNPE 06/21: Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2); Decreto 11.075/22 (MMA e MEco): 

Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas/ Sinare

• Marcos regulatórios definidos, com sanções/enforcement? Comando e Controle? 
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