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RESUMO
A Lei 14.182 de 12 de julho de 2021 instituiu as regras para a desestatização
da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás). A mesma instituiu a
obrigação de contratação de 8.000 MW de termelétricas a gás natural pelo poder
concedente em alguns locais do Brasil. Este trabalho avalia as exigências locacionais
e as características desta contratação.

Palavras Chaves: Eletrobrás; Privatização; Usinas Termelétricas a Gás Natural;

ABSTRACT
The Eletrobrás Capitalization and the compulsory thermal power plant
contracting
The Law 14,182 of July 12, 2021 established the rules for the Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobras) privatization. It instituted the obligation to contract 8,000
MW of natural gas thermoelectric power plants by the brazilian government in some
sites in Brazil. This work evaluates the locational requirements and the main features
of this contracting.

Keywords: Eletrobrás; Privatization; Natural Gas Thermoelectric Power Plants;
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1 INTRODUÇÃO
A Lei 14.182 de 12 de julho de 2021 instituiu as regras para a desestatização
da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás). Como parte do processo
democrático, no decorrer das discussões do projeto de Lei, muitos itens foram
discutidos e inseridos na mesma. Um destes itens foi a obrigação de contratação de
8.000 MW de termelétricas a gás natural pelo poder concedente em alguns locais do
Brasil.
Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia 2031 (PDE 2031), a
capacidade instalada de usinas térmicas no Brasil é de 23,6GW (considerando todas
as fontes de combustível). O acréscimo de 8GW, de potência, significa um aumento
expressivo de um terço na capacidade atual vinculada à projetos específicos que
devem seguir os direcionamentos da Lei 14.182/2021.
Presente nesta obrigação de contratação de 8GW de termelétricas a gás
natural estão alguns importantes requisitos para a localização destes projetos bem
como para a fonte de extração do combustível a ser utilizado. Estes requisitos serão
tratados neste trabalho como forma de avaliar quais seriam as localidades mais
propícias para o desenvolvimento dos projetos termelétricos aptos a participar dos
futuros certames que seguirão a Lei 14.182.
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2 OBJETIVO
Avaliar as exigências que a Lei 14.182 impõe para a contratação de 8GW de
projetos de usinas termelétricas a gás natural e apontar as localidades com as
melhores oportunidades para desenvolvimento destes projetos.
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3 JUSTIFICATIVA
A inserição de um terço na capacidade instalada de usinas térmicas em cerca
de 9 anos com projetos de características especificas é de extrema importância no
contexto de expansão da capacidade de geração do Brasil bem como no
direcionamento dos esforços das empresas do setor no desenvolvimento de seus
projetos termelétricos. É essencial que os investidores foquem seus esforços de
desenvolvimento nas localidades corretas, contribuindo para o processo concorrencial
e, consequentemente, para a modicidade tarifária.
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4 DISCUSSÃO
4.1 Setor Elétrico Brasileiro e Eletrobrás – Breve histórico
Segundo (LORENZO, 2001), desde a década de 60 com a criação da
Eletrobrás, definida como holding do setor criada para atuar como principal
formuladora de política setorial e de gestora de recursos de financiamento de projetos
de infraestrutura, a expansão do setor elétrico era tratada de forma centralizada.
A Eletrobrás possuía, então, função crucial não apenas na construção e gestão
de ativos de geração e transmissão de energia, mas também no papel de planejador
da expansão do Setor Elétrico Brasileiro e operador do sistema.
No início da década de 70, o governo adotou medidas de financiamento através
de recursos não orçamentários, aproveitando o fluxo de capital estrangeiro para
países em desenvolvimento e a facilidade de obtenção dos mesmos, posicionando a
Eletrobrás como gestora destes recursos para uma acelerada expansão do Setor
Elétrico Brasileiro (Medeiros, 1993).
Entretanto, alguns acontecimentos do final das décadas de 70 e 80
contribuíram para a mudança institucional que o setor sofreu na década de 90,
notadamente, a escassez de crédito nacional e internacional nestes períodos, antes
pujante, os altos índices de endividamento das empresas estatais e a impossibilidade
de geração de caixa para novos investimentos (TCU, 2018).
A revisão do setor consistiu, inicialmente, na liberalização do mercado, além da
desverticalização das empresas estatais, deixando o governo de ter um papel de
executor da expansão do sistema para assumir a condição de planejador e regulador
do mercado. Marcos deste processo são a Lei 8.987/95, estipulando as regras para
licitação e concessão, bem como a Lei 9.427/1996, que criou a Agencia Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) nos meados da década de 90 (TCU, 2018).
Diante da opção pela redução do papel do Estado, o Governo brasileiro lançou
um programa de desestatização com o intuito de buscar recursos de caixa para o
tesouro nacional. Segundo Timóteo (2021), as primeiras privatizações foram
realizadas antes da regulamentação do setor que, apesar de possuir desde esta
época alguns consensos, ainda hoje não está completa. Os consensos presentes
desde a década de 90 são, entre eles: a necessidade de um mercado competitivo no
atacado; importância do livre acesso à transmissão; fortalecimento do produtor
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independente;

desverticalização

do

setor

e

liberalização

progressiva

dos

consumidores.
Durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002),
iniciou-se uma forte agenda de privatizações e quebra de monopólios de estatais. Esta
agenda começou pelo bem-sucedido leilão de venda da GERASUL, que contemplava
os ativos de geração da Eletrosul. Entretanto, devido a motivos políticos, as
planejadas privatizações de Chesf, Furnas e Eletronorte (empresas operacionais da
Holding Eletrobrás) não prosseguiram (Mattos e Rockmann, 2021).
Com a mudança de governo no ano de 2003, sob a gestão do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, o tema de privatização da Eletrobrás arrefeceu. Em 2017, no
Governo Michel Temer, coma adoção de uma agenda diferente na economia, o
assunto voltou a ganhar importância na agenda do governo.
Independente de ideologia de governos, algumas ações vinham sendo tomadas
para o encaminhamento do processo de privatização nos últimos anos. Estas ações
visaram extirpar da Eletrobrás funções distintas daquelas de uma empresa de geração
e/ou transmissão de energia, com o intuito de que as responsabilidades destas ações
fiquem a cargo de órgãos competentes.
4.2 A privatização de Eletrobrás – Versão 2021
A Câmara dos Deputados, em maio de 2021, aprovou a Medida Provisória
1.031/2021 que estabelece as condições para a capitalização da Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobrás). O Texto da medida provisória, segundo Timóteo (2021),
prevê a capitalização por meio da venda de novas ações ordinárias da Bolsa de
Valores de São Paulo (B3), causando a diluição da participação acionária com poder
de voto do governo e do BNDES a cerca de 45%, com papéis ofertados aos
investidores privados. Uma importante restrição seria a limitação de cada acionista
individual em, no máximo, 10% do capital votante. Outro aspecto relevante é a
manutenção, por parte da União, de uma ação de classe especial, conhecida como
Golden share, que lhe garantirá poder de veto em decisões de assembleia de
acionistas.
Em junho de 2021, o Senado Federal aprovou o texto base da Medida
Provisória contendo matérias não diretamente relacionadas à privatização e o mesmo
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foi sancionado com vetos pelo Presidente Jair Bolsonaro em julho, transformando-se
na Lei 14.182 de 12 de julho de 2021.
Apesar das alterações e sanções realizadas após as negociações no poder
legislativo, o formato final da privatização é causador de grandes polêmicas.
Defensores argumentam que a empresa aumentaria sua capacidade de investimento
após o processo enquanto que é muito criticada por importantes setores da sociedade,
como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), alegando que a
Lei poderia causar aumento de tarifas devido a algumas previsões não
necessariamente correlacionadas com a matéria principal, conhecidas popularmente
como “jabutis”, tal qual:
•

Obrigação de contratação de termelétricas movidas a gás natural;

•

Autorização para construção do Linhão de Tucurí sem a necessidade de
licenças ambientais do Ibama e da Funai;

•

Prorrogação dos contratos do Proinfa por 20 anos;

•

Obrigação de contratação de 50% de energia proveniente de PCHs nos Leilões
de Energia Nova até 2026;

4.3 A Privatização de Eletrobrás e a Contratação de Termelétricas
O texto base da Lei 14.182 prevê a contratação, por parte do poder concedente,
na modalidade de leilão de reserva de capacidade, de usinas termelétricas movidas a
gás natural, com alguns requisitos.
O primeiro requisito relevante é relativo às quantidades a serem contratadas para
entrada em operação comercial de 2026 até 2031, totalizando 8.000MW, subdivididas
por região geográfica do Brasil, conforme a Figura 1:
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Figura 1 - Montantes de usinas térmicas a serem contratados, através de leilões de reserva
de capacidade

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os Leilões de Reserva de Capacidade são certames com o objetivo de
contratação de potência ao sistema para garantir o fornecimento de energia em
condições críticas de operação, tal qual o que pode acontecer durante crises hídricas
com baixo fornecimento de energia hidrelétrica. Estes Leilões têm como contratante a
CCEE, que repassa para todos os usuários do sistema o custo da potência através de
encargos. Os contratos a serem celebrados deverão ter duração de 15 anos e as
termelétricas deverão ter inflexibilidade acima de 70%, ou seja, estarão 70% do tempo
sendo despachadas na base.
Para determinadas regiões, a contratação deverá ser realizada em regiões
metropolitanas das unidades da Federação que não possuam na sua capital ponto de
suprimento de gás natural na data de publicação da Lei n°14.182. O Anexo A mostra
o Mapa de Infraestrutura de Gasodutos de Transporte elaborado pela EPE,
apresentando os gasodutos em operação (existentes), em construção e em
planejamento no Brasil, podendo-se assim identificar os pontos que atualmente
possuem fornecimento de gás natural.
Por meio do Anexo A é possível notar que a malha de gasodutos existente e
em operação no Brasil (delineada em linhas sólidas pretas) é majoritariamente
localizada na região costeira, desde a região metropolitana de Fortaleza até Porto
Alegre. A sua interiorização é notória apenas na interligação desta malha com a capital
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Belo Horizonte e na sua excelente cobertura nas principais cidades do Estado de São
Paulo, que se interligam ao gasoduto GASBOL com origem na Bolívia. Isoladamente,
pode-se citar a conexão da capital Cuiabá com a Bolívia e o gasoduto Urucu-CoariManaus que interliga os poços de exploração onshore desta região à capital Manaus.
Existe, também, uma delimitação relevante relacionada ao ano de entrada em
operação e a localização das referidas termelétricas dentro de cada região, a ser
detalhada a seguir em conjunto com a análise de viabilidade em relação aos requisitos
de cada certame, sendo 1.000MW em 2026, 2.000MW em 2027, 3.000MW em 2028
e 2.000MW em 2029 e 20230.
4.4 Prazo para Desenvolvimento de Projeto Greenfield Termelétrico
Para habilitação de um empreendimento termelétrico em Leilão no Ambiente de
Contratação Regulado(ACR), algumas exigências devem ser levadas em conta. A
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é a responsável pela delimitação das regras
de habilitação de tais empreendimentos e, através do seu documento intitulado
“Instruções para Solicitação de Habilitação Cadastramento e Habilitação Técnica com
vistas à participação nos Leilões de Energia Elétrica”, estabelece os requisitos
mínimos para tal. Destes requisitos, é possível citar alguns documentos
indispensáveis:
•

Projeto de Engenharia do Empreendimento (Descrição, localização e acessos,
infraestrutura disponível, recursos hídricos disponíveis, Sistemas de Conexão,
Emissão e Tratamento dos Gases da Combustão, Impactos Socioambientais
Decorrentes da obra, Energia Mensal Disponibilizada ao SIN, Custo Fixo e
Variável de O&M, Desenhos de Projeto, Anotação de Responsabilidade
Técnica);

•

Licença ambiental prévia, de instalação ou de operação;

•

Estudos e relatórios de impacto ambiental;

•

Outorgas de uso da água;

•

Informação de acesso, parecer de acesso ou documento de acesso para leilão;

•

Relatórios técnicos de comprovação de disponibilidade de combustível e de
produção de energia elétrica;

•

Comprovação de geração de energia (Documentos como balanço térmico que
comprovam a concepção técnica da usina);
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•

Direito de Usar ou Dispor do Local da UTE e terrenos associados;

O cronograma apresentado na Figura 2 apresenta prazos médios para a produção
de tal documentação que são produtos de processo de desenvolvimento do projeto.
Figura 2 - Cronograma com prazos médios para habilitação de projeto termelétrico em Leilão
UTE - Cronograma Básico para Habilitação em Leilão
Atividade

Fundiário
Pesquisa e seleção do terreno
Negociação com o Proprietário
Engenharia Conceitual
Projeto Básico UTE e Sistemas Auxiliares
Projeto Básico Conexão Elétrica e Fornecimento de Gás
Licenciamento Ambiental
Outorga de Uso da Água
Termo de Referência
EIA/RIMA
Licença Prévia
Conexão
Informação de Acesso ou Parecer de Acesso ou DAL
Disponibilidade de Combustível*
Negociação com fornecedores e transportadores
Contrato Preliminar ou Termo de Compromisso com agentes da cadeia
Análise ANP de viabilidade de fornecimento de gás natural ao
empreendimento
* Considerando o caso de o gerador não ser o produtor de gás natural

Ano 2
Ano 3
Ano 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fonte: Elaborado pelo autor.

O cronograma indica um prazo médio, desde o início dos trabalhos de
desenvolvimento até estar apto à cadastrar-se em um leilão, de 30 meses. O caminho
crítico é claramente indicado pela etapa de obtenção do terreno (direto de uso e
dispor), seguida pelo projeto de engenharia e do licenciamento ambiental.
É evidente que alguns players podem ter algumas particularidades que fazem
com que este cronograma seja mais otimizado, como já possuir um terreno disponível
para o projeto ou até mesmo um projeto de engenharia conceitual.
Entretanto, o prazo apontado de 30 meses será levado em conta para as
análises das particularidades de cada leilão que serão demonstradas adiante.
Portanto, a partir da publicação de Lei 14.182/2021, um empreendedor disposto a
desenvolver um projeto greenfield para aproveitar as oportunidades contidas na Lei
estaria apto a se cadastrar para um leilão apenas a partir de janeiro de 2024.
Considerando, na melhor das hipóteses, leilões A-4, com quatro anos para a
implantação do empreendimento, o mesmo poderia gerar energia a partir do final do
ano de 2028.
4.5 Análise de Viabilidade para Projetos com Entrada em Operação Comercial no ano
de 2026
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O Leilão para entrega de energia termelétrica movida a gás natural em 2026
prevê o montante de 1.000MW a ser contratado na região Norte e deverá privilegiar
gás nacional produzido na Região Amazônica, conforme Figura 3.
Figura 3 - Contratação de Leilão para entrada em operação 2026

Fonte: Elaborado pelo autor.

Outra delimitação importante que deverá ser levada em conta para as
contratações com entrada em operação comercial em 2026 é a de que os 2.500MW
a serem contratados na região Norte deverão ser distribuídos nas capitais dos Estados
ou região metropolitana onde seja viável a utilização das reservas provadas de gás
natural nacional existentes na Região Amazônica, garantindo, pelo menos, o
suprimento a duas capitais que não possuam ponto de suprimento de gás natural.
A única capital da região norte que possui, atualmente, fornecimento de gás
natural é Manaus.
A Figura 4 apresenta as reservas de gás natural nos blocos de exploração e
campos de produção existentes, demonstrando que existem três polos principais de
exploração, sendo um em Urucu, outro ao Nordeste de Manaus na cidade de
Itacoatiara e um terceiro na divisa com o estado do Acre.
Figura 4 - Reservas de Gás Natural e Infraestrutura de Gasodutos na Região Norte
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Fonte: Mapa de Infraestrutura de Gasodutos de Transporte no Brasil (EPE, 2022)

Devido a existência do gasoduto Urucu-Coari-Manaus que opera a interligação
da província petrolífera à capital do Amazonas, com capacidade de transporte de até
5,5 milhões de metros cúbicos de gás natural, a região metropolitana de Manaus
possui viabilidade técnica para este primeiro certame em caso de disponibilidade de
transporte neste gasoduto.
Com relação à projetos existentes e descontratados que podem ser possíveis
concorrentes em certames, foi identificado por meio da plataforma EPOWERBAY
(2022), que utiliza-se de fontes da Aneel para mapeamento de projetos existentes,
752,27MW de projetos com Despacho de Pedido de Outorga emitido pela Aneel,
conforme detalhamento da Tabela 1:
Tabela 1 - Projetos com Despacho de Requerimento de Outorga na região Norte

CEG

Nome

Status Capacity MW

Cluster

Desenvolvedor

UTE.GN.AM.054943-6.01 GDE Manaus I

DRO

120

GDE Manaus

Dislub Energia

UTE.GN.AM.054946-0.01

DRO

140

GDE Silves

Dislub Energia

UTE.GN.AM.055346-8.01 Itacoatiara CHP DRO

28,92

UTE Itacoatiara

Dislub Energia

UTE.GN.AM.055347-6.01

Itacoatiara II

DRO

139,3

UTE Itacoatiara

Dislub Energia

UTE.GN.AM.055348-4.01

Itacoatiara III

DRO

135,88

UTE Itacoatiara

Dislub Energia

UTE.GN.AM.046581-0.01

Rio Negro

DRO

188,17

-

Eletrobrás

GDE Silves

Total

Fonte: EPOWERBAY (2022).

752,27
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Os referidos projetos encontram-se na região metropolitana de Manaus
(308,17MW) e na região de Itacoatiara (444,1MW), conforme demonstra a Figura 5.
Figura 5 - Projetos com DRO na Região Norte

Fonte: EPOWERBAY (2022).

Portanto, sabendo que a contratação deverá ser de, no mínimo, duas
termelétricas em região metropolitana de capital de unidades da federação que não
possuam ainda fornecimento de gás natural, será indispensável a construção de
infraestrutura de escoamento de gás natural de alguma das três regiões de exploração
indicadas acima. As conexões mais próximas seriam de Porto Velho e Rio Branco
desde as reservas produtivas do Urucu. Uma possibilidade adicional é a utilização de
Gás Natural Liquefeito (GNL), uma vez que a utilização de gás natural produzido na
região amazônica é preferencial.
Importante notar, também, que não existe tempo hábil para desenvolvimento
de projetos greenfield para o referido certame, indicando que o atendimento para duas
capitais da região norte sem fornecimento de gás natural não serão por meio do
mesmo. Este certame se concentrará, provavelmente, em uma disputa dos projetos
citados na Tabela 1.
4.6 Análise de Viabilidade para Projetos com Entrada em Operação Comercial no ano
de 2027
O Leilão, que contratará empreendimentos com entrada em operação
comercial a partir de 2027, deverá privilegiar as Regiões Nordeste e Norte, nesta
ordem, garantindo preferência na contratação de térmica com gás natural de origem
nacional na Região Nordeste e gás natural produzido na Região Amazônica para a
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região Norte. O montante total a ser contratado neste certame é de 2.000MW. Como
o total previsto para a Região Nordeste, conforme Figura 1, é de 1.000MW, a
configuração do certame será a da Figura 4 abaixo:
Figura 6 - Montantes a serem contratados para leilão com entrega em 2027

Fonte: Elaborado pelo autor.É importante salientar que a contratação de

térmicas para a Região Nordeste deverá ocorrer nas regiões metropolitanas das
unidades da Federação que não possuam na sua capital ponto de suprimento de gás
natural na data de publicação desta Lei.
A Figura 7 apresenta o recorte do Mapa de Infraestrutura de Gasodutos de
Transporte no Brasil, elaborado pela EPE, na Região Nordeste. As linhas cheias
apresentam os gasodutos em operação na região, notadamente o gasoduto da
Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) que interliga o porto de Pecém, no
Ceará, até a cidade do Rio de Janeiro, alimentando todas as capitais nordestinas com
exceção de São Luís e Teresina. Para as mesmas, existem apenas gasodutos em
avaliação, representados pelas linhas vermelhas tracejadas.
Figura 7 - Infraestrutura de Gasodutos Região Nordeste
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Fonte: Mapa de Infraestrutura de
Gasodutos de Transporte no Brasil (EPE, 2022)

Para ambas as capitais, as reservas de gás do Maranhão (onshore e offshore)
podem ser importantes fontes de gás natural nacional que viabilizariam as térmicas
para o certame. Adicionalmente, pode-se avaliar a extensão do gasoduto da TAG às
regiões e a contratação de gás natural nacional que possam ser entregues nesta
malha.
Com relação aos projetos existentes e descontratados que podem ser possíveis
concorrentes em certames, foram identificados através da plataforma EPOWERBAY
(2022), para os Estados do Maranhão e Piauí, 3.3547MW de projetos com DRO,
conforme detalhamento da Tabela 3:
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Tabela 2 - Projetos no Maranhão e Piauí com DRO

CEG

Name

Status

Capacity MW

Desenvolvedor

UTE.GN.MA.044910-5.01 Geramar III

DRO

1.782,52

Servtec

UTE.GN.MA.054375-6.01 Geramar III Bloco A

DRO

631,38

Servtec

UTE.GN.MA.055484-7.01 Geramar III Bloco B

DRO

424,18

Servtec

UTE.GN.MA.055485-5.01 Geramar III Bloco C

DRO

424,18

Servtec

UTE.GN.MA.044918-0.01 Parnaíba II
Total

DRO

92,15

ENEVA S.A.

3354,41

Fonte: EPOWERBAY (2022).

Com exceção do projeto Parnaíba, da ENEVA, localizado no município de
Santo Antônio dos Lopes, os demais projetos denominados Geramar estão na região
metropolitana de São Luis e são fortes candidatos ao certame (Figura 8).
Figura 8 - Localização dos projetos Geramar

Fonte: EPOWERBAY (2022)

Portanto, uma indicação de viabilidade para o desenvolvimento de projetos para
este certame se concentraria em:
•

Região Nordeste: região metropolitana de Teresina-PI. Capital sem projetos
concorrentes e que deverá receber uma térmica pelas regras do certame;

•

Região Norte: regiões metropolitanas de Porto Velho e Rio Branco, devido à
menor distância para interligação das capitas à reservas de Gás Natural
provadas;

Entretanto, a partir do cronograma de desenvolvimento apontado no capítulo 4.4.
é notório que não seria viável o desenvolvimento destes projetos para entrada em
operação comercial em 2027. O desenvolvimento de projetos greenfield só é possível
em caso de já ter sido iniciado antes da data de publicação da Lei e/ou o prazo de
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construção para entrada em operação comercial do certame seja reduzido para cerca
de 3 anos.
4.7 Análise de Viabilidade para Projetos com Entrada em Operação Comercial no ano
de 2028
O leilão para entrega de geração termelétrica movida a gás natural em 2028
deverá contratar 3.000 MW, privilegiando a instalação de 2.500 MW na Região CentroOeste divididos igualmente nas capitais dos Estados ou regiões metropolitanas que
ainda não possuam suprimento de gás na data de publicação desta Lei, e a instalação
de 500 MW (quinhentos megawatts) na Região Norte, garantindo a preferência de
contratação com a utilização de gás produzido no Brasil.
O recorte do Mapa de Infraestrutura de Gasodutos de Transporte da Região
Centro-Oeste (Figura 9) demonstra que as únicas capitais que não possuem
suprimento de gás natural são Goiânia e Brasília.
Figura 9 - Infraestrutura de Gasodutos na Região Centro-Oeste

Fonte: Mapa de Infraestrutura de Gasodutos de
Transporte no Brasil (EPE, 2022)

A configuração do certame com entrega em 2028 é apresentada na Figura 10
a seguir:
Figura 10 - Configuração do certame com entrega em 2028

26

Fonte: elaborado pelo autor.O caminho mais conveniente para o suprimento

desta região é a derivação do Gasotudo Brasil-Bolívia (GASBOL), operado pela
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG), e a contrataçao de gás
natural nacional que possa ser entregue neste ramal.
Para a Região Centro-Oeste, nos estados elegíveis ao certame, não foram
identificados projetos relevantes de térmicas a gás natural com DRO.
Portanto, uma indicação de viabilidade para o desenvolvimento de projetos para
este certame se concentraria em:
•

Região Centro-Oeste: regiões metropolitanas de Brasília e Goiânia, por serem
as únicas regiões elegíveis aos 2.500MW a serem leiloados e não possuirem
projetos concorrentes identificados;

4.8 Análise de Viabilidade para Projetos com Entrada em Operação Comercial no ano
de 2029 e 2030
Os leilões para entrega de geração termelétrica movida a gás natural em 2029
e em 2030, deverão contratar 2.000 MW na região Sudeste, dos quais 1.250 MW para
Estados que possuam ponto de suprimento de gás natural na data de publicação desta
Lei e 750 MW para Estados na Região Sudeste na área de influência da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) que não possuam ponto
de suprimento de gás natural na data de publicação desta Lei, garantindo a
preferência de contratação com a utilização de gás produzido no Brasil.
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A região da Sudene estende-se pelo Semiárido brasileiro. A Lei Complementar
nº 125, de 3 de janeiro de 2007, instituiu a composição, natureza jurídica, objetivos,
áreas de atuação e instrumentos de ação da Sudene enquanto a Lei Complementar
nº 185, de 06 de outubro de 2021 ampliou as mesmas. Segundo Brasil (2022) a
SUDENE atua em mais de 2000 municípios brasileiros, conforme a Figura 11.
Figura 11 - Área de atuação da SUDENE

Fonte: BRASIL (2022).

Destes municípios, o norte de Minas Gerais e do Espirito Santo encontram-se
na região Sudestes e são elegíveis para a reserva de 750MW dos certames de 2029
e 2030, tomando-se em conta que a região litorânea do Espirito Santo já possui o
atendimento com o gasoduto da TAG e não se enquadraria na qualificação, conforme
Figura 12:
Figura 12 - Infraestrutura de gasodutos nas regiões norte de MG e ES
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Fonte: Mapa de Infraestrutura de Gasodutos de Transporte no Brasil (EPE, 2022)

A configuração dos certames com entrega em 2029 e 2030 é apresentada na
Figura 13 abaixo:
Figura 13 - Configuração dos certames com entrega 2029 e 2030

Fonte: elaborado pelo autor.

Para o restante dos 1.250MW a única exigência é que seja gás natural nacional.
Esta condição é facilitada pois as rotas de interligação da produção do pré-sal
encontram-se nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, ambos estados com
excelente infraestrutura de gasodutos.
O grande desafio para a Região Sudeste é a grande quantidade de projetos em
desenvolvimento com DRO na Aneel. Foram identificados através da plataforma
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https://www.epowerbay.com/ , mais de 24GW de projetos com Despacho de Pedido
de Outorga emitido pela Aneel, conforme detalhamento da Tabela 4:
Tabela 3 - Projetos com DRO na Região Sudeste
CEG

Statu

Capacity

DRO

277,42

-

ARS ENERGIA LTDA.

UTE.GN.MG.034300-5.01 Betim

DRO

172

-

CEMIG

UTE.AI.SP.028460-2.01

DRO

48

-

Raízen

UTE.GN.MS.054374-8.01 Fronteira I

DRO

414,98

-

Global Participações

UTE.GN.RJ.044911-3.01

DRO

1.927,20

-

Gás Natural Açu - GNA

UTE GNA Porto do Açu Prumo

UTE.GN.SP.029181-1.01

Name
Araraquara I
Destivale
GNA III

Cluster

Desenvolvedor

UTE.GN.RJ.038174-8.01

GNA Porto do Açu IV

DRO

549,91

UTE.GN.RJ.040558-2.01

GNA Porto do Açu V

DRO

549,91

UTE GNA Porto do Açu Prumo

UTE.GN.RJ.051064-5.01

GNA V

DRO

641,1

-

Gás Natural Açu - GNA

UTE.GN.ES.037680-9.01

IMETAME ENERGIA I

DRO

1.683,00

-

IMETAME ENERGIA LTDA.

UTE.GN.ES.051045-9.01

IMETAME ENERGIA IA

DRO

641

-

IMETAME ENERGIA LTDA.

UTE.GN.ES.051045-9.01

IMETAME ENERGIA IA

DRO

641

-

IMETAME ENERGIA LTDA.

UTE.GN.MG.040560-4.01 Jacutinga

DRO

260

-

BRASIL FORTE PARTICIPACOES S.A

UTE.GN.ES.033886-9.01

DRO

204

-

RIO DOCE GERACAO DE ENERGIA S/A

Linhares 2

UTE.GN.RJ.051046-7.01

Litos 1

DRO

1.980,00

UTE Litos

Grupo Vale Azul

UTE.GN.RJ.051047-5.01

Litos 2

DRO

1.318,20

UTE Litos

Grupo Vale Azul

UTE.GN.RJ.051048-3.01

Litos 3

DRO

660

UTE Litos

Grupo Vale Azul

UTE.GN.RJ.054380-2.01

Norte Fluminense 2 I

DRO

611

-

EDF Renewables

UTE.GN.RJ.054381-0.01

Norte Fluminense 2 II

DRO

1.225,00

-

EDF Renewables

UTE.GN.RJ.037649-3.01

NOSSA SENHORA DE FATIMA 1

DRO

581,74

-

Natural Energia

UTE.GN.RJ.037648-5.02

NOSSA SENHORA DE FATIMA 2

DRO

634,6

-

Natural Energia

DRO

451,81

-

Natural Energia

UTE.GN.PR.037648-5.01 Nossa Senhora de Fatima 2
UTE.GN.RJ.054384-5.01

PNF I

DRO

627,56

-

Porto Norte Fluminense

UTE.GN.RJ.054385-3.01

PNF I A

DRO

600,25

-

Porto Norte Fluminense

DRO

1.255,12

-

Porto Norte Fluminense

UTE.GN.MG.035086-9.01 Poços de Caldas

DRO

160

-

Tradener

UTE.GN.RJ.051065-3.01

DRO

640

-

Porto Norte Fluminense

-

Servtec

UTE.GN.RJ.054386-1.01

PNF II
PORTO NORTE FLUMINENSE

UTE.GN.ES.035321-3.01

Presidente Kennedy

DRO

575,1

UTE.GN.RJ.033772-2.01

Queimados

DRO

567,5

-

Gentermo Participações S.A.

UTE.GN.MG.049286-8.01 Queluzito

DRO

550

-

CEMIG

UTE.GN.RJ.040563-9.01

DRO

596

-

Rolugi
SPE GL EVENTS CENTRO DE
CONVENCOES IMIGRANTES S.A.

UTE STP

EMAE

-

Grupo Vale Azul
GASTRADING COMERCIALIZADORA DE
ENERGIAS SA

UTE.GN.SP.036900-4.01

SANTA CRUZ ROLUGI
São Paulo Expo Exhibition &
Convention Center

DRO

5,97

UTE.GN.SP.044922-9.01

STP III

DRO

675,26

UTE.GN.RJ.032212-1.01

Vale Azul III

DRO

620

UTE.GN.SP.037900-0.01

Verde Atlântico Energias
Total

DRO

1.768,00
24.112,63

-

Fonte: EPOWERBAY (2022).

Portanto, uma indicação de viabilidade para o desenvolvimento de projetos para
este certame se concentraria em:
•

Região Sudeste com influência da SUDENE: municípios localizados no norte
de Minas Gerais o mais próximo possível do gasoduto da TAG. Para o
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montante remanescente na região sudeste (1.250MW) já existe sobreoferta de
projetos, conforme apontado na Tabela 3.
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5 CONCLUSÃO
É importante notar que a obrigação de contratação pelo poder concedente
deste grande volume de projetos de usinas a gás natural, principalmente em locais
sem o fornecimento do combustível atualmente, fomentará a expansão da rede de
gasodutos para regiões que ainda não são atendidas pelos mesmos. Ao mesmo
tempo que isso se posta como uma oportunidade para o desenvolvimento do mercado
de gás natural no Brasil, é importante ressaltar que pode encarecer a tarifa de energia
elétrica dos consumidores por incentivar a construção de projetos em localidade com
necessidade de construção de infraestrutura adicional.
Para a concretização dos prazos delineados na Lei, é imprescindível também
que os processos burocráticos para a realização da oferta de ações da companhia
tenham avanço tempestivo nos órgãos de controle e na própria governança
corporativa de Eletrobrás. É fato, porém, que a entrada em operação comercial de
usinas térmicas para os anos de 2026 e 2027 está condicionada à existência de
projetos já em fase de desenvolvimento, uma vez que o prazo médio de 30 meses de
desenvolvimento acrescido do prazo necessário para construção do empreendimento
dificultam a implantação destes empreendimentos a curto prazo e impossibilitam a
habilitação técnica em Leilões antes dos 30 meses.
Independente desta discussão, as delimitações da Lei 14.182 postam-se como
uma oportunidade aos empreendedores que desejam desenvolver, construir e operar
projetos de termelétricas a gás natural no Brasil. Nesta análise macro, foi possível
apontar as regiões mais propícias ao recebimento destes projetos, apontadas nas
Tabelas 4 a 7:
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Tabela 4 - Resumo - Análise de Viabilidade Região Norte
Região

COD do Montante
Certame
(MW)

Norte 2026/2027

Localização Indicada

Motivo

Observação

Região Metropolitana de Manaus - AM

Fácil acesso à reservas de Gás Natural
produzido na Região Amazônica

308 MW de projetos
concorrentes
identificados

Região de Itacoatiara - AM

Fácil acesso à reservas de Gás Natural
produzido na região amazônica

444 MW de projetos
concorrentes
identificados

Região Metropolitana de Proto Velho - RO

Atendimento a região metropolitana de duas
capitais que não possuam fornecimento de Gás
Natural + Proximidade de reservas de gás
natural na Região Amazônica

Necessidade de
construção de
Infraestrutura de
gasodutos

Região Metropolitana de Rio Branco - AC

Atendimento a região metropolitana de duas
capitais que não possuam fornecimento de Gás
Natural + Proximidade de reservas de gás
natural na Região Amazônica

Necessidade de
construção de
Infraestrutura de
gasodutos

2.500

Fonte: elaborado pelo autor.
Tabela 5 - Resumo - Análise de Viabilidade Região Nordeste
Região

NE

COD do Montante
Certame
(MW)

2027

Localização Indicada

Motivo

Observação

Região Metropolitana de São Luís - MA

3.354MW de projetos
concorrentes +
Atendimento a região metropolitana de duas
Necessidade de
capitais que não possuam fornecimento de Gás
construção de
Natural
Infraestrutura de
gasodutos

Região Metropolitana de Teresina - PI

Necessidade de
Atendimento a região metropolitana de duas
construção de
capitais que não possuam fornecimento de Gás
Infraestrutura de
Natural
gasodutos

1.000

Fonte: elaborado pelo autor.
Tabela 6 - Resumo - Análise de Viabilidade Região Centro-Oeste
Região

CO

COD do Montante
Certame
(MW)

2028

Localização Indicada

Motivo

Observação

Região Metropolitana de Brasília - DF

Necessidade de
Atendimento a região metropolitana de duas
construção de
capitais que não possuam fornecimento de Gás
Infraestrutura de
Natural
gasodutos

Região Metropolitana de Goiânia - GO

Necessidade de
Atendimento a região metropolitana de duas
construção de
capitais que não possuam fornecimento de Gás
Infraestrutura de
Natural
gasodutos

2.500

Fonte: elaborado pelo autor.
Tabela 7 - Resumo - Análise de Viabilidade Região Sudeste
Região

SE

COD do Montante
Certame
(MW)

2029/2030

Localização Indicada

2.500 Região da SUDENE norte de MG

Fonte: elaborado pelo autor.

Motivo

Observação

750MW reservados para atendimento a região
da SUDENE em áreas que não possuam
fornecimento de Gás Natural

Necessidade de
construção de
Infraestrutura de
gasodutos
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Dentre as localidades apontadas, aquelas que não possuem concorrência
identificada até o momento são:
•

Região Metropolitana de Porto Velho – RO;

•

Região Metropolitana de Rio Branco – AC;

•

Região Metropolitana de Teresina – PI;

•

Região Metropolitana de Brasília- DF

•

Região Metropolitana de Goiânia – GO;

•

Região da Sudene ao norte de Minas Gerais;

São estas, portanto, as regiões mais propícias para o desenvolvimento de projetos
aptos à participação nos referidos certames consequentes das obrigações impostas
na Lei 14.182.
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ANEXO A – MAPA DE INFRAESTRUTURA DE GASODUTOS DE TRANSPORTE
NO BRASIL

