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RESUMO

A sociedade passou por diversas fases de transição envolvendo a
transformação em seu entorno a partir das Revoluções Industriais, chegando até o
momento atual, onde vivencia-se a nova era da tecnológica, e não obstante o setor
elétrico, inserido neste contexto, também passou por transformações. No cenário
atual, o segmento passa por um processo de transição energética sustentado pelo
tripé da digitalização, descarbonização e descentralização do setor, que impactará a
cadeia produtiva do setor: geração; transmissão; distribuição; e principalmente o
consumo. A inserção de tecnológica será uma ferramenta importante para a
Comercialização de Energia, uma vez que a cadeia tornar-se-á mais complexa a
partir do surgimento do papel do prosumidor. A digitalização poderá gerar um ganho
na eficiência energética a partir da sua descentralização e contribuir e validar as
reduções das emissões dos gases de efeito estufa, e assim promovendo a
descarbonização. Dentre as diversas tecnologias em estudo e em fase de teste, a
Blockchain se demostra a mais promissora, pois além de dar acesso a uma estrutura
que permite registrar e rastrear os dados, será possível eliminar a necessidade de
intermediários e substituí-lo por uma rede digital que garante a integridade das
informações transacionadas.
Palavras-chaves: Setor Elétrico; Transição Energética; Digitalização; Blockchain.

ABSTRACT

Digitalization as a driver for the energy transition of the brazilian
electricity sector
Society has gone through several phases of transition involving the
transformation of its surroundings from the Industrial Revolutions, arriving at the
present moment, where we experience the new era of technology, and the electric
sector, inserted in this context, has also undergone transformations. In the current
scenario, the electric sector is going through an energy transition process supported
by the 3D model of digitization, decarbonization, and decentralization, which will
impact the productive chain of the sector: generation, transmission, distribution, and
mainly consumption. The insertion of technology will be an important tool for the
energy market since the chain will become more complex with the emergence of the
role of the prosumer. The digitization could generate a gain in energy efficiency
through decentralization and contribute to and validate reductions in greenhouse gas
emissions, and by promoting decarbonization. Among technologies under study and
in the testing phase, Blockchain proves to be the most promising, because, in
addition to giving access to a structure that allows data recording and tracking, it will
be possible to eliminate the need for intermediaries and replace them by a digital
network that guarantees the integrity of the information traded.
Keywords: Electric Sector; Energy Transition; Digitization; Blockchain.
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1 INTRODUÇÃO
As cadeias produtivas e grandes consumidores de energia já passaram por
diversas fases de transformação, e pode-se dizer que foram momentos que
mudaram a sociedade como um todo. A exemplo disso tem-se: o surgimento de
grandes mercados consumidores e a produção em escala; a globalização das
economias e cadeia de fornecedores; o advento das tecnologias da informação e os
sistemas de garantia de qualidade; dentre outros.
Desde o início do século XXI, o Setor de Energia vem se transformando
rapidamente, não impulsionado pela necessidade de expansão da oferta, mas
também devido a forte influência em torno das discussões sobre mudanças
climáticas e suas causas.
A Revolução Industrial é um marco muito importante da história mundial, onde
se deu o surgimento da indústria e a formação do capitalismo. Foi um período de
grandes mudanças econômicas e sociais e que passou por diversas fases:


Primeira Revolução Industrial: inicia-se no século XVIII e vai até a década
de 1860. O processo iniciou na Inglaterra se expandido para outros países
do continente europeu. É marcado pela transição entre processos
artesanais para a introdução das primeiras máquinas a vapor, a fim de
produzir em larga escala;



Segunda Revolução Industrial: iniciou-se na metade do século XIX e vai
até o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi neste período que se introduziu,
no processo industrial, o uso da energia elétrica e combustíveis derivados
do petróleo. Foi marcado pela expansão da indústria e inserção de novos
meios de produção;



Terceira Revolução Industrial: inicia-se após a Segunda Guerra Mundial
em meados do século XX. É neste momento que é introduzido a
tecnologia e a ciência ao processo industrial.

Existem diversos debates que apontam que estamos passando pela Quarta
Revolução Industrial e outros que indicam que é apenas uma extensão da Terceira
Revolução Industrial. A depender disto, é importante destacar que o momento é de
introdução das tecnologias avançadas como Internet das Coisas (IoT), robotização
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dos processos, Blockchain, Inteligência Artificial (AI) e entre outras, que estão
mudando novamente a indústria.
A Quarta Revolução Industrial traz uma difícil e sacrificante transição para a
humanidade, mas pode ser indutora do desenvolvimento sustentável ao harmonizar
o crescimento econômico, o bem-estar social e o aumento das liberdades
individuais, conforme destaca Costa Junior (2020).
E

como

consequência

de

toda

essa

transformação

que

impactou

positivamente a sociedade, também trouxe seus efeitos negativos, como por
exemplo a mudança climática e o aquecimento global.
A partir da preocupação sobre o clima e em como diversos setores da
economia podem contribuir para diminuir seu impacto, a Organização das Nações
Unidas (ONU) adotou em 2015 a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
onde, através dos Objetivos de Desenvolvimento sustentável (ODS) foram definidos
17 objetivos com 169 metas para serem alcançadas até 2030.
No entanto, devido a sua importância e à sua contribuição no processo de
mudança climática, o Setor de Energia possui um papel fundamental dentro das
metas e objetivos da Agenda 2030. Está entre os objetivos dos ODS (7º) fornecer
energia limpa e acessível a todos e, aumentar substancialmente, a participação das
energias renováveis nas matrizes energéticas, dar acesso a todos de uma maneira
confiável e a preços acessíveis, promover a melhoria da eficiência energética,
expandir a infraestrutura e introduzir a tecnologia na cadeia de fornecimento.
O alcance destas metas e a necessidade da redução dos gases de efeito
estufa traz à tona a transição energética, que nada mais é do que a passagem para
uma economia com menor emissão de carbono para o setor energético. A transição
submeterá o setor a uma nova forma de gerar, transportar, distribuir e comercializar
energia. A transição energética será pautada por 3 ações importantes em favor do
desenvolvimento

sustentável:

a

descarbonização;

a

descentralização;

e

a

digitalização (3Ds). A descarbonização está relacionada à substituição de fontes de
energia com alta emissão dos Gases de Efeitos Estufa (GEE) por fontes renováveis
de baixa emissão. A descentralização está atrelada à disseminação de geração
distribuída que aproxima a oferta de energia ao consumidor, criando um novo
agente, o prosumidor, sendo aquele “que é ao mesmo tempo é fornecedor e
consumidor de energia elétrica”. (COSTA JUNIOR, 2020, p. 121). E por fim, a
digitalização que representa a integração das tecnologias digitais aos sistemas de
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informação associados à cadeia de geração, transmissão, distribuição e consumo de
energia. A introdução destes 3 pilares transformará o setor e fomentará a criação de
um novo mercado. Dentre os três referenciais, a digitalização permitirá que novos
modelos de negócios, novos produtos e/ou novos serviços e novos sistemas
regulatórios surjam e prosperem. A utilização das tecnologias digitais no setor de
energia, mais especificamente no elétrico, permitirá monitorar e balancear a oferta e
demanda, em tempo real, de forma independente e descentralizada. Também
permitirá criar um diferencial no mercado de energia renovável, uma vez que será
possível, por meio das tecnologias digitais, criar um lastro de garantia de que a
energia consumida é renovável.
Neste sentido, a proposta deste trabalhado é trazer a digitalização como foco
principal no processo de transição energética e um fator extremamente importante
para a criação de um novo modelo de negócio (produtos e/ou serviços) no Mercado
de Comercialização de Energia.

1.1 Problema
É possível afirmar que a digitalização realmente criará um novo mercado de
energia e promover a criação deste novo produto e/ou serviço para o Mercado de
Comercialização de Energia? Entender se dentre as tecnologias disponíveis e
possíveis de implementar, por que a Blockchain é a mais indicada? É possível
afirmar que o consumidor, neste novo modelo, demandará do Mercado de
Comercialização um produto/serviço com garantia sustentável? E muito além, exigir
segurança no fornecimento, e garantia de que realmente está pagando o que
consumiu?

1.2 Hipótese
A introdução tecnológica digital, ou seja, a digitalização do Setor Elétrico
passa a ser fundamental para um novo Mercado de Comercialização de Energia.
A garantia regulatória e jurídica é muito importante, mas para promover um
diferencial para este mercado é primordial para o consumidor final a entrega de um
produto e/ou serviço descentralizado (ampliação da oferta) e sustentável (garantia
da descarbonização).
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2 OBJETIVOS
Neste trabalho, primeiro será analisado a influência das Revoluções
Industriais na transformação social e no setor de energia. Em seguida explorar-se-á
o mercado de energia e a evolução da comercialização de energia. Ainda,
analisando a comercialização de energia, será abordado a modernização do Setor
Elétrico dando destaque ao seu papel na transição energética. Entender a transição
energética brasileira por meio da descarbonização, descentralização e digitalização.
Avaliar a digitalização do Setor Elétrico como base para os desenvolvimentos da
descarbonização e descentralização, e por fim destacar as tendência e desafios da
digitalização no setor elétrico.

2.1 Objetivo Geral
O objetivo deste trabalho é identificar desafios e oportunidades associadas à
digitalização da cadeia de produção e consumo de Energia, por meio de pesquisas
bibliográficas e estudos publicados referente a transição energética, a importância
da digitalização neste processo de transição e seu impacto no Setor Elétrico, em
especial o Mercado de Comercialização de Energia.

2.2 Objetivos Específicos


Fazer uma pesquisa teórica referente ao processo de transformação vivida
pela sociedade e como este processo afeta as preferências dos
consumidores;



Pesquisar e escrever um breve resumo sobre o mercado atual de
Comercialização de Energia e sua transformação ;



Avaliar e escrever um breve resumo sobre as tendências da Modernização
do Setor Elétrico para a Comercialização de Energia;



Investigar e avaliar a transição energética através dos 3Ds ;



Verificar a importância e a influência da Digitalização no setor, a fim de
viabilizar a entrega de um produto e/ou serviço de Descarbonização e
Descentralização;



Investigar e propor aplicações para a Digitalização do setor e identificar
desafios e oportunidade da tecnologia Blockchain .
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3 JUSTIFICATIVA
A Quarta Revolução Industrial ou extensão da Terceira Revolução Industrial,
qual que seja a caracterização do momento,
tende assim a causar alterações no ponto de equilíbrio da eficiência
econômica, que irá se modificando enquanto as tecnologias
modificam as relações de trabalho, as demandas de produtos e
serviços e até mesmo as relações governamentais. (COSTA
JUNIOR, 2020, p. 121).

A sociedade moderna demanda produtos e serviços sustentáveis onde
somente a digitalização do setor poderá fornecer com segurança e rastreabilidade.
Essa digitalização pode permitir um ganho na eficiência energética e
com isso contribuir positivamente para a sustentabilidade energética,
na medida que existe uma correlação entre o consumo de energia
elétrica e os resultados econômicos, e assim, o ganho de eficiência
energética reduz o impacto ambiental do desenvolvimento
econômico. (COSTA JUNIOR, 2021, p. 119).

O setor de energia terá ganhos de eficiência com a introdução da tecnologia
na geração, transmissão, comercialização e transmissão, mas, em particular para o
Mercado de Comercialização, surgirá novos modelos de negócios, produtos e
serviços.
E para dar sustentabilidade a este novo mercado, em abril de 2019, foi
publicada a Portaria MME n.º 1871 que instituiu Grupo de Trabalho (GT) com intuito
de viabilizar propostas para a Modernização do Setor Elétrico, e segundo a Empresa
de Pesquisa Energética:
Fundamentadas nos pilares da governança, da transparência e da
estabilidade jurídico-regulatória, tratando de forma integrada temas
como: ambiente de mercado e mecanismos de viabilização da
expansão do Sistema Elétrico Brasileiro (SEB), formação de preços,
alocação de custos e riscos, sustentabilidade dos serviços de
distribuição, entre outros. (EPE, 2022, n.p).

Mas para além de garantir estabilidade jurídica-regulatória, o novo Mercado
terá que ofertar um produto que atende as expectativas do consumidor que, com
todos esses processos de transição, passa a almejar e valorizar um produto e
1

BRASIL. Portaria n.º 187, de 04 de abril de 2019. Diário Oficial da União, Brasília, 05 abr. 2019.
66. ed. Seção 1, p. 119.
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serviço que tenha um lastro garantido a redução das emissões de GEE, segurança
no fornecimento e a possibilidade de armazenamento de energia.
A utilização de um produto “descarbonizado” tornará o setor mais
descentralizado e criará um novo agente no mercado que passará a gerenciar seu
próprio sistema de geração e consumo, são os chamados prosumidores. E para
garantir o seu pleno funcionamento:
O registro e o acesso das informações sobre geração e consumo de
energia elétrica em tempo real, permitem que novos modelos de
negócio surjam ou prosperem, tais como sistemas de resposta da
demanda, certificados de origem de energia e comércio de energia
ponto a ponto entre os produmidores. (COSTA JUNIOR, 2021, p.
121).

A geração descentralizada terá que ser processada e contabilizada de
maneira eficaz e segura, daí onde surgem as discussões em torno de qual a melhor
tecnologia a ser utilizada nesta cadeia. “A blockchain é uma tecnologia de
computação distribuída emergente considerada segura para suportar interações
cada vez mais complexas entre diferentes entidades energéticas”. (DONG apud
MACHADO et al., 2018, p. 69). Essa tecnologia poderá garantir que a demanda está
recebendo energia renovável e rastreabilidade na cadeia de suprimentos. Além
disso, “a comercialização de energia localmente reduz a pegada de carbono e
mantém receitas da comunidade”. (ANDONI et al. apud MACHADO et aI., 2017, p.
86.960).
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4 A INFLUÊNCIA DAS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS NA TRANFORMAÇÃO
SOCIAL E NA EVOLUÇÃO DO SETOR DE ENERGIA
A sociedade moderna do final do século XX passou por diversos momentos
de rupturas durante o processo de transformação e amadurecimento do mercado
global. São momentos marcantes como revoluções sociais, desastres naturais,
guerras e acordos entre países e blocos econômicos, surgimento de inovações
tecnológicas, entre outros. E a estes grandes marcos históricos altera-se padrões de
comportamento, valores, elementos culturais e ideologias.
O desenvolvimento econômico é um precursor de grandes mudanças na
sociedade, e por isso, a Revolução Industrial (considerada a primeira grande
transformação do modo de produção industrial, ocorrida no início do século XX) é
citada por muitos historiadores como um divisor de águas para o desenvolvimento
tecnológico. É a partir deste momento que surge a indústria e a consolidação do
capitalismo.
A Revolução Industrial mudou as relações de trabalhos, a organização dos
mercados e o papel do consumidor. O acesso do trabalho remunerado e aumento da
produção de itens passou a interferir em suas preferências e escolhas.
O objetivo deste capítulo é dissertar sobre o contexto histórico da Revolução
Industrial, seu impacto na transformação da sociedade e evolução das preferências
dos consumidores.

4.1 A transformação da sociedade a partir das Revoluções Industriais
As Revoluções Industriais foram um grande marco de aceleração e
desenvolvimento econômico. Transformou diversos setores da economia, mudou as
relações sociais, institucionais e transformou e originou a sociedade ocidental
moderna.
A primeira Revolução Industrial iniciou na segunda parte do século XVIII
quebrando o paradigma da produção manual e de pequenas quantidades. E foi em
terras inglesas que o período presenciou uma sucessão das inovações tecnológicas
que impactou o modo de produção industrial.
Consoante Lima e Neto (2017), de modo geral, foi além do impacto no modo
de produção fabril, do aumento de produtividade e de renda. A Revolução Industrial
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transformou a Inglaterra e Europa no final do século XVIII e início do século XIX com
consequências profundas nas relações sociais.
Diversos foram os fatores que contribuíram neste processo, como a migração
da população do campo para a cidade e o seu crescimento e as diversas inovações
tecnológicas no campo da indústria têxtil e transporte (locomotivas a vapor). O ponto
fundamental encontra-se nas mudanças tecnológicas.
Segundo Lima e Neto (2017) foi a passagem do capitalismo comercial para o
capitalismo industrial onde o mundo presenciou uma transformação ampla e
profunda da sociedade, onde a produção deixou de ser agrária e de manufatura e
passou a ser industrial. Os avanços ocorreram de 3 modos: 1) na substituição das
habilidades humanas por máquinas; 2) no domínio da energia de fonte inanimada
perante a força humana e animal; 3) na melhora acentuada dos métodos de
extração e transformação das matérias-primas.
Entretanto, ao destacar a nova organização social, observou-se que uma
parte da população participou ativamente do processo e outra ficou às margens do
ambiente do progresso, originando-se assim, as distinções de classes e ampliando
as diferenças entre ricos e pobres.
O processo ainda impactou e criou um mercado de trabalho, gerando novas
funções e substituindo mão de obra por processos mecânicos.
O trabalhador passou a ter um novo estilo de vida e a ter papel de consumidor
neste mercado. Segundo Lima e Neto (2017), o processo crescente de urbanização
foi essencial para as mudanças no padrão de consumo da época e o aumento
populacional, avanços das comunicações, aumento da renda média e a livre
iniciativa comercial.
A Segunda Revolução Industrial surge em um contexto no qual o uso de
tecnologias passou a ser um diferencial de mercado e se caracterizou pela
introdução da ciência com o objetivo de aumentar produção e maximizar os lucros
no processo industrial. E este momento se deu no final do século XIX, em 1870 para
frente.
O período foi marcado pela descoberta da eletricidade, meios para transporte
e uso de artefatos para eletrificação de serviços (tração e iluminação), além dos
avanços dos meios de transportes, de comunicação, introdução de novas indústrias,
como a química e a descoberta da transformação de ferro em aço. Ocorrendo
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também a ampliação da produção e aumento na necessidade de especialização do
trabalho, como coaduna Cardoso (2016).
Um exemplo de ampliação na produção é o Fordismo, criado por Henry Ford
em 1914, que se referia aos sistemas de produção em massa e revolucionou o setor
automobilístico com a introdução da primeira linha de montagem automatizada de
veículos com motores a combustão.
Figura 1 ― Linha de Produção Ford.

2

Fonte: Pensando Alto (2013, n.p.) .

Dentre os avanços tecnológicos do período, podem-se destacar a fabricação
do aço, produção de petróleo, geração de energia elétrica e introdução do motor a
combustão interna, conforme destaque na figura abaixo.

2

Disponível em: <https://cfrbpensandoalto.blogspot.com/2013/05/crise-de-1929-o-crack-na-bolsa-noseua.html>. Acesso em: 11 jan. 2022.
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Figura 2 ― Inovações da Segunda Revolução Industrial.

Fonte: Cardoso (2016, n.p.).

Outro expoente que contribuiu com o período foi Taylor3,

criado pelo

americano Frederick Winslow Taylor que implementou o sistema de divisão de
trabalho na linha de produção, fazendo com que a mão de obra fosse especializada
em parte do processo produtivo.
Neste sentido, a Segunda Revolução Industrial pode ser classificada como
uma fase da Primeira Revolução Industrial, uma continuidade, onde o processo de
transformação da sociedade também entrou num segundo momento de evolução, do
qual a especialização do trabalho passou a demandar uma mão obra qualificada
para operar máquinas e se tornar especialista em processos produtivos.
A Terceira Revolução Industrial tem seu início no século XX e é conhecida
como a revolução tecnocientífica trazendo uma renovação no processo político,
3

O Taylorismo foi criando pelo americano Frederick Winslow Taylor, que consistia basicamente na
divisão do trabalho para deixar os operários especialista em apenas uma determinada parte do
processo, conforme explica Cardoso (2016).
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econômico e social. É marcado mais uma vez pelos avanços tecnológicos
relacionados a eletrônica e informática no processo produtivo.
A ideia de produção em massa foi dando lugar à produção em lotes,
necessários para atender à demanda com redução e controle de
estoques. Os produtos passaram a ter um maior valor agregado, até
mesmo para compensar o tempo gasto em pesquisas e
desenvolvimento
tecnológico
empregado
ao
processo,
diferentemente das duas primeiras revoluções. (CARDOSO, 2016, p.
14).

O momento caracteriza-se pelo uso crescente da informática, utilização de
várias fontes de energia, aumento da preocupação ambiental, melhoria no
gerenciamento do sistema de produção, massificação dos produtos tecnológicos,
entre outros, como alude Cardoso (2016).
Esta fase mais uma vez impulsionou a evolução da sociedade, que se viu
frente a novos desafios, como por exemplo, lidar com processos eletrônicos
complexos, onde passou exigir uma força de trabalho mais qualificada. A mão de
obra passa a lidar com equipamentos digitalizados, computadores, grande
dinamismo e alta complexidade.

4.1.1 Surgimento da Quarta Revolução Industrial
A Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0, segundo Schwab (2016) teve
seu início do século XXI e baseia-se na revolução digital.
O termo Indústria 4.0 surgiu publicamente em 2011 na Alemanha na
feira de Hannover. Essa nova proposta de indústria surgiu por meio
da necessidade de se desenvolver uma abordagem para fortalecer a
competitividade da indústria manufatureira alemã. (KAGERMAN et
al., 2013 apud SAKURAI; ZUCHI, 2018, p. 484).

As tecnologias digitais não são novas e já foram experimentadas na Terceira
Revolução Industrial, mas hoje elas são mais sofisticadas e integradas, o que mais
uma vez causou ruptura na transformação global.
Segundo Sakurai e Zuchi (2018), o que torna essa Revolução Industrial
diferente das demais é a fusão das tecnologias e a interação entre os domínios
físicos, digitais e biológico, ou seja, seu escopo é muito mais amplo onde envolve AI,
robótica, nanotecnologia, IoT, entre outros.
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A INDÚSTRIA 4.0 tende a mudar a organização do sistema de
produção, todos os equipamentos envolvidos no processo estarão
interconectados, trocando informações que permitirão mudanças em
sua programação de acordo com os eventos que ocorrerem tanto
dentro quanto fora do ambiente industrial. (CARDOSO, 2016 apud
VENTURELLI, 2017, p. 17-18)

Essas mudanças do sistema de produção permeiam em torno de 6 princípios,
segundo Sakurai e Zuchi apud Silveira, são eles:
1. Capacidade de operação em tempo real - tratamento de dados em
tempo real;
2. Virtualização - cópia virtual que permitirá a rastreabilidade e o
monitoramento remoto;
3. Descentralização - decisões realizadas através de sistema cyberfísico;
4. Orientação de serviços - conceito de internet of services;
5. Modularidade - produção de acordo com a demanda; e
6. Interoperabilidade - comunicação via sistema cyber-físicos por
intermédio da internet das coisas. (SAKURAI; ZUCHI, 2018 apud
SILVEIRA, 2018, p. 485).

Na figura abaixo estão as tecnologias mais relevantes para a introdução da
Indústria 4.0.
Figura 3 ― Pilares da Indústria 4.0.

Fonte: ISA Distrito 4 (2016, n.p).4

4

Disponível
em:
<https://embalagemmarca.com.br/2017/05/conheca-os-nove-pilares-paraimplantacao-da-industria-4-0/>. Acesso: em 10 jan. 2022.
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Os negócios passarão por mudanças, reformulação dos padrões atuais de
oferta de produtos e serviços para conseguir atender a um consumidor cada vez
mais exigente e conectado no mundo digital. Essa nova realidade ainda vai
demandar que a mão de obra adeque sua capacidade de trabalho aos avanços
tecnológicos.

4.2 A influência das Revoluções Industriais na Transformação da Sociedade
As necessidades e preferências da sociedade evoluíram com as mudanças
provocadas pela Revolução Industrial. Aquele consumidor que antes da Primeira
Revolução Industrial tinha acesso a poucos itens para consumir e não precisava de
muitos produtos e serviços para sobreviver, hoje já demanda soluções inovadoras da
indústria e cada vez mais personalizadas.
As tecnologias emergentes e inovações são difundidas rapidamente, mas de
fato existe parte da população que ainda está na Segunda Revolução Industrial.
Segundo Schwab (2019), 17% da população mundial, ou seja, 1,3 bilhões de
pessoas não têm acesso a eletricidade. E ainda, 4 bilhões de pessoas não
vivenciaram a Terceira Revolução Industrial, ou seja, não tem acesso à internet.
O tear mecanizado, item que surgiu durante a Primeira Revolução Industrial,
levou em torno de 120 anos para ser implementado em outros países da Europa, de
acordo com Schwab (2019). Apesar dos fatos evidenciados anteriormente, a maior
parte da população mundial vivenciou e teve acesso aos novos produtos e serviços
que resultaram das revoluções. E para se introduzir no mercado de trabalho, teve
que se especializar cada vez mais e acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas.
A Teoria do Consumidor, ou Teria da Escolha, ajuda a compreender como as
pessoas tomam suas decisões de compra em frente as constantes mudanças em
seu ambiente.
A Teoria do Comportamento do Consumidor, segundo a Microeconomia de
Pindyck e Rubinfeld (2006) descrevem como as pessoas alocam sua renda, entre os
diferentes bens e serviços ofertados no mercado, e sempre procurando maximizar o
próprio bem-estar com as suas escolhas. Os consumidores escolhem obter um bem
em detrimento do outro em virtude da utilidade que ele lhe proporciona.
Em conformidade com Pires (2018), o impacto da Primeira Revolução
Industrial no processo de transformação da sociedade foi ocasionado pela
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combinação entre “vapor e aço” que foi responsável pelo aumento da produção de
bens de consumo, a ampliação do mercado consumidor, a criação de novos
materiais, novos meios de transporte, e a criação do setor de bens de produção.
A transformação impulsionou o aumento do individualismo em detrimento a
valores tradicionais do campo, e o associativismo relacionado a grupos de
interesses. A perda de autonomia dos trabalhadores fez com que passassem a
vender sua força de trabalho por salários baixos, condições péssimas de trabalho e
ambientais.
Já na Segunda Revolução Industrial “o aumento da produtividade permitiu a
ampliação do mercado consumidor, tornando-se a própria classe trabalhadora parte
importante da demanda para a produção massificada”. (PIRES, 2018, p. 14).
A Terceira Revolução Industrial foi marcada pelo crescimento do setor de
serviços, onde diversas pessoas passaram a se especializar para trabalhar no
segmento de terceirização de serviços, assim criando possibilidade de empregos,
uma

vez

que

a

tecnologia

no

segmento

industrial

passou

a

substituir

substancialmente a mão de obra humana. A expansão do setor de serviços
contribuiu para a descentralização dos postos de trabalhos, criando oportunidade em
outros países que estavam a margem da industrialização, como por exemplo, Índia,
China, entre outros.
Outro ponto importante é que neste período a sociedade passou a dar
importância de como a transformação impacta o meio em que se vive.
O tema mudanças climáticas passou a ganhar importância e no início da
década de 90 se consolidou a partir da Rio-92, na Conferência Internacional sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde foi criada a Agenda 21. Mas somente em
1997, através do Protocolo de Kyoto, que se estipulou as metas e objetivos para a
redução dos GEE.
E, por fim, com relação a Quarta Revolução Industrial, apesar de estar no seu
início, a sua influência na sociedade é profunda, abrangente e complexa. A
diversidade de tipos de tecnologia vem transformando toda a cadeia produtiva
(produzir, distribuir e consumir).
Porém as discussões em torno da mudança climática se aprofundaram e
passou a atingir um maior número de pessoas, parte disso provido pela
universalização do acesso à informação através dos meios digitais e hoje a
sociedade passar a ser mais sensível a este tema.

31

4.3 O impacto das Revoluções Industriais no Setor de Energia
De acordo com a Teoria Econômica um bem normal é aquele onde a
demanda aumenta conforme a renda da população aumenta, ou seja, quando maior
a renda, maior o consumo. Segundo Pindyck e Rubinfeld (2006), o bem normal e
essencial é aquele no qual sua demanda é menos sensível a alteração de preços.
Pela ótica legal, o bem essencial é aquele que é imprescindível para o
desempenho

das

atividades

cotidianas.

A

sua

falta

pode

prejudicar

significativamente a vida da sociedade.
Essas definições descrevem muito bem a importância da Energia para a
sociedade e como a sua descoberta e evolução como bem essencial impulsionou o
desenvolvimento econômico-social após a sua descoberta.

4.3.1 O uso da Energia na Primeira e Segunda Revolução Industrial
A energia a vapor proporcionou a mecanização da produção, aumentando a
produtividade industrial na Primeira Revolução Industrial. O aproveitamento do vapor
da água aquecida pelo carvão foi utilizado como força motriz nos maquinários
industriais através da sua transformação de energia térmica em energia mecânica.
Figura 4 ― As minas de carvão foram muito importantes para o
desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra.

5

Fonte: Neves e Sousa (2022, n.p).

5

Disponível
em:
<https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-industrial-2.htm>.
Acesso em: 10 jan. 2022.
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A primeira máquina a vapor foi criada por Thomas Newcomen 6 e anos depois
foi aprimorada por James Watt7. “A ciência descobria a utilidade do carvão como
fonte de energia e então a descoberta da máquina a vapor e a locomotiva”.
(SAKURAI; ZUCHI, 2018 apud VENTURELLI, 2017, p. 482).
A introdução do uso da energia impactou profundamente a indústria e foi um
fator importante para o desenvolvimento econômico deste período.
Um século depois, o carvão e a energia a vapor foram substituídos por novas
tecnologias: a eletricidade e o petróleo. Na Segunda Revolução Industrial expandiase a capacidade produtiva com a descoberta da eletricidade e dos combustíveis
fósseis. O uso da eletricidade impactou a iluminação e transporte, com o trem
elétrico, possibilitando diversas inovações no campo da comunicação. Já o uso do
petróleo possibilitou o surgimento da gasolina, do gás e motores de combustão.
O advento da eletricidade estimulou a nascente indústria Suíça. Na figura
abaixo, a fábrica de locomotivas da empresa Brown Boveri, que mais tarde se
transformou no grupo ABB (Historisches Archiv ABB Schweiz).
Figura 5 ― Fábrica de locomotivas da empresa Brown Boveri.

Fonte: Stefan Boss (2018, n.p).

6

7

8

8

Thomas Newcomen (1664-1729) foi um inventor e ferreiro de origem inglesa considerado um dos
seus fundadores da Revolução Industrial, um processo histórico de transformação que abrangeu as
esferas social, cultural e econômica, tudo impulsionado pelos muitos avanços tecnológicos que
surgiram à luz na segunda metade do século XVIII.
MAESTROVIRTUALE.COM. Thomas Newcomen biografia e invenções. Maestrovirtuale.com,
2022. Disponível em: <https://maestrovirtuale.com/thomas-newcomen-biografia-e-invencoes/>.
Acesso em: 10 jan. 2022.
James Watt (1736-1819) foi um engenheiro mecânico e matemático escocês. Aperfeiçoou a
máquina a vapor inaugurando “a era do vapor na Revolução Industrial na Inglaterra”. Seu nome foi
dado à unidade de potência de energia – “watt”.
FRAZÃO, Diva.
Biografia de James Watt.
Ebiografia,
2022.
Disponível
em:
<https://www.ebiografia.com/james_watt/>. Acesso em: 10 jan. 2022.
Disponível em: <https://www.swissinfo.ch/por/hist%C3%B3ria_eletrifica%C3%A7%C3%A3o-geroua-segunda-revolu%C3%A7%C3%A3o-industrial-da-su%C3%AD%C3%A7a/44255112>. Acesso em:
10 jan. 2022.
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A disponibilidade dessas fontes viabilizou o desenvolvimento de inúmeras
inovações, como: automóvel; os produtos químicos; o telégrafo; o telefone; entre
outros.
A eletricidade começou a ser produzida no Brasil nos anos finais do
século XIX, quase simultaneamente ao início do seu uso comercial
na Europa. Participaram dessa organização inicial pequenas
empresas privadas nacionais e empresas de governos municipais de
pequenas localidades que se destacavam no cenário nacional.
(LORENZO, 2001-2002, p. 148).

O processo de industrialização, urbanização e o desenvolvimento do setor de
transporte impulsionou o crescimento do consumo de energia. A eletricidade
ampliava conforme o crescimento das cidades, o petróleo e gás expandiu para suprir
a necessidade da indústria e dos transportes, como coaduna Carvalho (2014).

4.3.2 O uso da Energia na Terceira e Quarta Revolução Industrial
Com base em Dias (2018), alguns historiadores afirmam que a Terceira
Revolução Industrial teve início quando se passou a utilizar a energia nuclear, outros
alegam que foi em 1970 com a introdução da robótica no setor automobilístico.
Independente de quando realmente se deu seu início, para o setor de energia
significou um grande avanço em relação as fontes de energia.
Figura 6 ― Energia Nuclear: Terceira Revolução Industrial.

9

Fonte: Cedric Brault et al. (2013).

9

Disponível em: <https://a-origem-de-uma-nova-era.webnode.pt/blogue/energia-nuclear/>. Acesso
em: 19 jan. 2022.
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O período foi um marco para a introdução e utilização de diversas fontes de
energia. Novas fontes, como por exemplo, energia nuclear e eólica se juntaram ao
petróleo e ao carvão. O setor se desenvolveu com os seguintes pilares:
(1) a mudança para energia renovável;
(2) transformação do patrimônio imobiliário de cada continente em
micros geradores de energia para coletar energias renováveis no
local;
(3) o emprego do hidrogênio e outras tecnologias de armazenamento
em todas as edificações e toda infraestrutura para energias
intermitentes;
(4) o uso da tecnologia da internet para transformar a rede elétrica de
todo continente em uma rede de compartilhamento de energia que
age como a internet (quando milhões de edificações estão gerando
uma pequena quantidade de energia no local, elas podem vender o
excedente para a rede e compartilhar com seus vizinhos
continentais);
(5) efetuar a transição da frota de transporte para veículos movidos a
células de combustíveis ou elétricos que podem comprar e vender
eletricidade em uma rede de eletricidade interativa, continental e
inteligente. (RIFKIN, 2012, p. 66 ).

A Quarta Revolução Industrial, ou melhor o conceito de Indústria 4.0 surgiu na
Alemanha em 2013 e, desde então, tem ganhado cada vez mais espaço nas
discussões sobre eficiência e sustentabilidade.
De fato, a preocupação com as mudanças climáticas iniciou nos anos 90 com
a realização da Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável na cidade do Rio de Janeiro, mas efetiva se consolidou no século XIX.
Os grandes pilares que hoje permeiam o setor de energia são a Digitalização,
Descentralização e Descarbonização, ou seja, introdução da tecnologia com o
objetivo de melhorar a automação, os controles e trazer mais eficiência; e expansão
das energias renováveis através da descentralização, que por consequência
impactará a descarbonização.
Na figura abaixo, observa-se um resumo referente aos grandes marcos
ocorridos durante as Revoluções Industriais e que transformou a organização da
sociedade.
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Figura 7 ― Revoluções Industriais.

Fonte: Revista Alumínio (2019, p. 15).10

Em suma, a expectativa é que na Indústria 4.0, as novas tendências e
inovações possam mais uma vez transformar o setor de energia.

10

Disponível em: <https://revistaaluminio.com.br/edicao/edicao-55/>. Acesso em: 19 jan. 2022.
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5 O MERCADO DE ENERGIA E A EVOLUÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE
ENERGIA
A energia elétrica é um bem essencial e, este setor, foi chave para a
transformação da sociedade ao longo do seu desenvolvimento durante as
Revoluções Industriais.
A energia elétrica é capaz de satisfazer uma série de necessidades
humanas, tais como iluminação, transporte de mercadoria e pessoas,
fornecimento das condições ambientais adequadas ao bem-estar
humano, envio e recebimento de informações etc. (ILHA, 2010, p.
23).

O setor nasceu e se desenvolveu com características de monopólio natural 11,
forte regulação, controle de preços e em sua maioria controlado pelo Governo. A
indústria se divide em 4 processos, são eles: geração; transmissão; distribuição; e
comercialização de energia.
A depender do país ou região, o setor se desenvolveu de acordo com o
sistema de organização política e econômica da região. Em alguns lugares, a cadeia
produtiva surgiu controlada pelo Governo, em outras regiões, por empresas
privadas, ou um mix entre público e privado.
Por exemplo, nos Estados Unidos da América, na década de 70,
aproximadamente 75% dos ativos do setor eram propriedade
privada. Por outro lado, em Portugal, até 1975, a organização do
setor elétrico se assentava em concessões atribuídas a entidades
privadas [...] no caso de países como a Alemanha ou Espanha, o
setor elétrico manteve-se estruturado com diversas empresas
privadas a atuou por meio de concessões atribuídas para diferentes
zonas do país. (GONÇALVES, 2013, p. 5).

Com o passar dos anos, o setor foi se reestruturando e passando de um
sistema tradicional verticalizado para uma cadeia desverticalizada na qual o objetivo
era trazer competitividade em todo o setor.

11

O monopólio natural é uma forma de organização de mercado na qual os custos fixos são bastante
elevados e os custos variáveis e os custos marginais são bastante reduzidos. Sendo assim, uma
forma de garantir que este serviço seja provido é através do controle do estado ou, como é mais
comum nos países desenvolvidos, que os serviços sejam providos por companhias privadas, mas
com alta regulação por parte do governo.
REIS, Thiago. Monopólio natural: Aprenda como funciona este tipo de monopólio. Suno, 22 set.
2018. Disponível em: <https://www.suno.com.br/artigos/monopolio-natural/>. Acesso em: 22 jan.
2022.
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No Brasil o contexto histórico não foi diferente. Conforme Lorenzo (20012002), a eletricidade começou a ser produzida no Brasil nos anos finais do século
XIX, quase simultaneamente ao início do seu uso comercial na Europa.
Constata-se nesta sessão um breve resumo sobre a formação geral do setor
de energia no Brasil e discute-se a evolução do modelo de comercialização e a
importância da sua reestruturação para em contexto de Indústria 4.0.

5.1 Contexto Histórico sobre a formação do Setor de Energia no Brasil
Em seu início, no final do século XIX, a o setor energético tinha empresas
privadas nacionais e estatais, e somente no início do século XX que chegaram ao
país empresas estrangeiras. A entrada das empresas estrangeiras acelerou o
crescimento da produção de energia elétrica, assim possibilitando a ampliação do
seu consumo.
As concessionárias estrangeiras marcaram o desenvolvimento inicial
da indústria elétrica no Brasil. Os principais grupos foram: a holding
Brazilian Traction, Light and Power C. Ltda., que controlava a
produção e a distribuição nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo
e diversas pequenas localidades vizinhas; a American Share Foreign
Power Company (Amforp), filial da americana Bond and Share, que
controlava a geração e a distribuição de energia elétrica no interior
do Estado de São Paulo, em Porto Alegre, Pelotas, Salvador, Recife,
Natal, Vitória e interior do Estado do Rio de Janeiro. (LORENZO,
2001-2022 apud FELICIANO, 1988, p. 149).

O setor somente ganhou seu marco institucional a partir de 1934 com o
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), órgão do Governo Federal
que tinha função reguladora e normativa tendo sido constituído para cumprir o
Código de Águas12, conforme Corrêa (2005).
Neste interim, Lorenzo (2001-2002) explica, que o Código tinha o objetivo de
regulamentar a propriedade e a utilização das águas através da concessão de
autorizações para exploração dos serviços de energia elétrica.
O CNAEE também tinha como função a elaboração da política de energia
elétrica do Governo Federal e passou-se a exigir revisão em todos os contratos
vigentes.
12

BRASIL. Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934. Decreta o Código de Águas. Rio de Janeiro,
1934. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643compilado.htm#obs>.
Acesso em: 21 jan. 2022.
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A revisão dos contratos gerou grandes discussões, fazendo com que as
empresas estrangeiras perdessem o estímulo a continuar seus investimentos no
mercado nacional. O Governo Federal por outro lado “não dispunha de capital,
tecnologia e capacidade de gestão suficiente para encampar e ampliar os serviços
públicos de eletricidade prestados pelas concessionárias estrangeiras”. (LORENZO,
2001-2002, p. 152).
As primeiras experiências de estatização do setor elétrico ocorreram
ainda na década de 1940, logo após o término da Segunda Guerra
Mundial. O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado brasileiro a criar,
em 1946, a sua Comissão Estadual de Energia Elétrica para estudar
e sistematizar a utilização do potencial hidrelétrico daquele Estado.
Dessa comissão nasceu o Plano de Eletrificação, que previa, além
da reorganização do esquema de produção e distribuição de energia
elétrica, uma estrutura de financiamento via imposto único sobre
tarifas e que foi sendo implementada com um espírito nacionalista.
(LORENZO, 2001-2002, p. 152).

Nos anos seguintes, viu-se uma grande expansão de empresas estatais,
como por exemplo, em Minas Gerais, a Usina de Gafanhoto próxima à cidade de
Contagem, no Rio Grande, a Central Elétrica de Furnas, a Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco (Chesf), entre outras.
Em 1955 foi criado o Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE) o qual era
administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). Naquele
período o BNDE e o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE)
eram “o principal mentor e financiador dos planos de expansão do setor elétrico”.
(LORENZO, 2001-2002, p. 154).
Em 1962, o modelo institucional iniciou um período de transição com a
criação da Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás) que tinha o papel de ser a
holding das empresas estatais do setor e principal formuladora da política setorial. E
o Ministério de Minas e Energia (MME), recém-constituído, ainda não dispunha de
meios para poder exercer sua função, como alude Gomes e Vieira (2009).
Conforme quadro abaixo, a partir de 1963 até 1979 é marcado pelo modelo
estatal, onde ocorreu a estatização do setor elétrico. No período ainda está presente
“a continuidade do processo de substituição de importações, a ampliação da
participação do Estado nas atividades econômicas e a modernização administrativa,
principalmente pelas empresas estatais”. (LORENZO, 2001-2002, p. 155).
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Quadro 1 ― Principais etapas na formação do setor elétrico brasileiro (1880-2002).

Fonte: Gomes e Vieira (2009, p. 300).

O início da década de 80 é marcada pela crise institucional do setor,
ocasionado pelo cenário mundial da década anterior, com o primeiro choque do
petróleo em 1973 e o segundo choque do petróleo em 1979, impactando o mercado
nacional com a desvalorização da moeda e elevação das taxas de juros no mercado
externo.
O período é conhecido na história nacional como a “década perdida”, impacto
pela crise financeira de toda América Latina, que causou inadimplências, grandes
déficits fiscais, instabilidade inflacionária e cambial.
O setor de energia não passou ileso ao período, que induzido pelo governo,
contrai um endividamento que por consequência gera a inadimplência e a perda de
eficiência setor.
A década de 90 é marcada pelo início das privatizações, que passou a ser a
solução para o setor, uma vez que o governo não conseguia mais investir na sua
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expansão. Segundo Lorenzo (2001-2002), para que a privatização possa ser a
solução, algumas condições passam a ser primordiais, como a regulamentação das
atividades: tarifa; relação entre os agentes; normas e participação do mercado;
obrigações de investimentos; entre outras.
E para começar a transição do setor, foi promulgada a Lei n.º 8.631. de 04 de
março de 199313, que criou a possibilidade de acerto de contas entre os agentes do
setor, em 1995, foi editada a Lei das Concessões 14, que definiu os critérios para as
concessões. No ano seguinte, em 1996, foi criada a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) que passou a ter o papel de agente regulador do sistema. Em
1998, nasceu a Operador Nacional do Sistema (ONS) com o objetivo de realizar a
operação interligada do sistema elétrico brasileiro.
O objetivo era criar um mercado competitivo no atacado, desverticalização do
setor, promover livre acesso à transmissão, criação de produtor independente e a
liberalização do mercado aos consumidores.

5.2 Modelo de Comercialização de Energia no Brasil
Durante os períodos de estado indutor e modelo estatal, houve um
predomínio estatal onde o principal objetivo foi o aumento do fornecimento para
atender a então crescente demanda. O Governo Federal criou empresas de geração
e de transmissão e os Estados ficaram responsáveis pela exploração das empresas
de distribuição.
O papel do agente comercializador neste período era limitado, pois a
comercialização de energia era regulada e seguia o regime tarifário. As relações
entre os agentes eram separadas entre geração de energia, negociado entre
geradores e distribuidores; e fornecimento de energia, que passou a ser "negociado"
entre distribuidores e consumidores finais.

13

BRASIL. Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993. Dispõe sobre a fixação dos níveis das tarifas para o
serviço público de energia elétrica, extingue o regime de remuneração garantida e dá outras
providências. Brasília, 1993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8631.htm>.
Acesso em: 21 jan. 2022.
14
BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm>.
Acesso em: 21 jan. 2022.
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Este modelo ajudou no desenvolvimento do setor, mas a crise institucional da
década de 80 afetou a capacidade do governo de continuar a investir em sua
expansão.
E ainda, o governo brasileiro utilizou as empresas “estatais como instrumento
de captação de financiamentos externos e no controle de preços e tarifas para fins
de combate à inflação, o que reduziu a rentabilidade das empresas e os recursos
para investimento [...]”. (MAGALHÃES, 2009, p. 20).
O momento era crítico e fez com que o governo passasse a estudar medida
para reestruturação do setor para atrair mais investimentos. E no mesmo período:
A Constituição Federal, aprovada em 1988, consagrou a livre
concorrência e a livre iniciativa como valores fundamentais e previu
que os serviços e instalação de energia elétrica passariam a ser
explorados mediantes concessão, permissão ou autorização, sendo
adotado o regime de concessão ou permissão no caso de serviços
públicos. (MAGALHÃES, 2009, p. 21).

E isso abriu caminho para que em 1995 fosse aprovada a Lei de Concessão,
que estabeleceu as regras para a prestação de serviços e tarifas. Mas somente 1
ano depois, através do Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (ReSEB) que iniciou a criação de um novo modelo sob responsabilidade do MME e a
Secretaria Nacional de Energia, que criou os seguintes agentes: ANEEL; ONS; e o
Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE).
Entretanto, somente com a Lei n.º 9.074, de 07 de julho de 199515, criou-se a
estrutura do mercado livre, pois foi estabelecido o papel do consumidor livre, do
produtor independente e o direito ao acesso ao sistema de transmissão e
distribuição.
Abaixo segue quadro abaixo, que resume a evolução dos modelos
institucionais de comercialização no setor de energia.

15

BRASIL. Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.Estabelece normas para outorga e prorrogações das
concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências. Brasília, 1995. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074cons.htm>. Acesso em: 21 jan. 2022.
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Quadro 2 ― Mudanças na Indústria de Energia Elétrica Brasileira

Fonte: CCEE, 2009 (apud MAGALHÃES, 2009, p. 26).

5.2.1 A transição do Modelo Antigo de Comercialização para o Modelo de
Reestruturação do Setor Elétrico
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e com a aprovação
da Lei de Concessão e o Re-SEB16 criou a possibilidade de se estabelecer a livre
comercialização

de

energia,

autorizando

que

consumidores,

geradores,

distribuidores e comercializadores pudessem negociar diretamente a compra e
venda de energia elétrica.
16

Programa que reestruturou o marco regulatório do setor elétrico brasileiro, em 1996, criando as
bases da atual composição do mercado de energia elétrica. O projeto viabilizou a criação da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS),
além da formação do mercado livre de energia elétrica, e da desverticalização das empresas de
energia.
MEGAWHAT. Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico (Re-SEB). MegaWhat, 2022. Disponível
em: <https://megawhat.energy/verbetes/387/projeto-de-reestruturacao-do-setor-eletrico>. Acesso
em: 21 jan. 2022.
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Entretanto, o mercado livre somente poderia ser acessado por meio de
grandes consumidores, sendo assim, o consumidor pequeno ainda teria que
depender das distribuidoras para ter acesso à energia. Neste sentido, foram criados
2 mercados: o Regulado; e o Livre.
As regras para o mercado livre tiveram uma transição gradual:
Inicialmente, entre 1995 e 1999, somente consumidores com carga
superior a 10MW e com nível de tensão superior a 69kV poderiam
atuar no mercado livre; a partir de 2000, o referido limite de carga foi
reduzido para 3MW e mantido a exigência de nível de tensão
superior a 69kv para consumidores conectados antes de 08/07/1995.
No caso de uma nova unidade, conectada a partir de 08/07/1995,
somente seria exigida carga mínima de 3MW. (MAGALHÃES, 2009,
p. 22).

O MAE nasceu para intermediar o processo de compra e venda de energia
por meio de registro dos contratos, aferição dos volumes gerados e consumidos e
fazer a contabilização e liquidação das diferenças entre o efetivamente consumido e
o volume contratado. Anos mais tarde, passou a ser chamado de Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), assumindo integralmente o papel
antes atribuído ao MAE.

5.2.2 A transição do Modelo de Reestruturação do Setor Elétrico para o Novo
Modelo de Comercialização
A CCEE foi criada pela Lei n.º 10.848, de 15 de março de 200417, advinda da
Resolução Normativa ANEEL n.º 109, de 26 de outubro de 200418. O Decreto n.º
5.163, de 30 de julho de 200419, define que, o mercado livre seja alterado para
Ambiente de Contratação Livre (ACL), ampliando seu modelo institucional e
passando a instituir:
17

18

19

BRASIL. Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. Dispõe sobre a comercialização de energia
elétrica, altera as Leis nºs 5.655, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993, 9.074, de
7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de
27 de maio de 1998, 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras
providências. Brasília, 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2004/lei/l10.848.htm>. Acesso em: 25 jan. 2022.
ANEEL. Resolução Normativa ANEEL nº 109 de 26/10/2004. Institui a Convenção de
Comercialização
de
Energia
Elétrica.
Disponível
em:
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=101036>. Acesso em: 25 jan. 2022.
ANEEL. Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004.Regulamenta a comercialização de energia
elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e
dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2004/decreto/d5163.HTM>. Acesso em: 25 jan. 2022.
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Consumidores livres: agentes geradores; agentes comercializadores;
agentes importadores e exportadores; e consumidores de grande porte.

Já os consumidores especiais, agentes de médio porte com carga acima de
500 kW e qualquer nível de tensão, foram criados como forma de incentivar as
energias alternativas.
Segundo Magalhães e Parente (2009), essa mudança trouxe maior
transparência ao mercado de energia.
Já o mercado regulado foi denominado Ambiente de Contratação Regulada
(ACR), “para a compra regulada de energia elétrica pelas distribuidoras mediante
leilões de menor tarifa”. (MAGALHÃES; PARENTE, 2009, p. 71).
Segundo Tatemoto (2013), os principais objetivos dessa mudança foram
garantir a segurança do fornecimento, promover a modicidade tarifária, assegurar
estabilidade regulatória e promover a universalização de acesso à energia.
A Lei n.º 10.847, de 15 de março de 200420, criou a Empresa de Pesquisas
Energéticas (EPE) que passou a ser o responsável pelo planejamento da expansão
do setor.
Outra medida importante foi a exigência de 100% referente a cobertura das
transações de energia elétrica, tendo como principal objetivo a proteção dos
consumidores que migravam para o mercado livre. (MAGALHÃES; PARENTE,
2009).
Por fim, em 2008, conforme demostra figura abaixo, foi necessário a alteração
do sistema de garantias do mercado em curto prazo, devido ao incremento das
inadimplências dos agentes no mercado spot21. “Esse evento chamou atenção para
duas questões importantes: a volatilidade do preço spot e a fragilidade do sistema
de garantias”. (MAGALHÃES; PARENTE, 2009, p. 73).

20

21

BRASIL. Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004. Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa
Energética
–
EPE
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.847.htm>. Acesso em: 25 jan.
2022.
O Mercado de Curto Prazo (MCP), ou mercado spot, é, basicamente, a liquidação das diferenças
de balanço energético mensal entre os agentes. O MCP também elimina o risco de inadimplência
por parte dos consumidores.
FOCUS ENERGIA. O que é Mercado de Curto Prazo e quais são suas vantagens?. Focus
Energia, 07 ago. 2021. Disponível em: <https://www.focusenergia.com.br/o-que-e-mercado-decurto-prazo-e-quais-sao-suas-vantagens/#:~:text=O%20Mercado%20de%20Curto%20Prazo,
inadimpl%C3%AAncia%20por%20parte%20dos%20consumidore>. Acesso em: 25 jan. 2022.
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Quadro 3 ― Evolução do Mercado Atacadista.

Fonte: Magalhães e Parente (2009, p. 67).

5.2.3 Energia Incentivada
As Regras de Comercialização de Energia Elétrica para fontes incentivadas
foi regulamenta através da Resolução Normativa ANEEL n.º 286, de 06 de
novembro de 200722, onde se determinou e se criou condições para que o ACL
pudesse introduzir a venda e compras com lastro de energias renováveis através
dos consumidores especiais. “A Resolução Normativa ANEEL n.º 247 de 21 de
dezembro de 200623 estabeleceu as condições para comercialização de energia
elétrica, oriunda de empreendimentos de geração que utilizem fontes primárias
incentivadas”. (TATEMOTO, 2013, p. 40).
Entende-se como fontes incentivadas aquelas que são advindas de fontes
renováveis como: Pequenas Centrais Hidrelétricas (PHC); Grandes Centrais
Hidrelétricas (CGH) Eólica; Solar Cogeração Qualificada; Biomassa; dentre outras.
Além de incentivar a diversificação da matriz elétrica brasileira, também
promove a expansão das fontes renováveis, mais limpas e como menor impacto
ambiental, de maneira a contribuir cada vez mais com a descarbonização do setor.
22

23

ANEEL. Resolução Normativa ANEEL nº 286 de 06/11/2007. Aprova as Regras de
Comercialização de Energia Elétrica aplicáveis a fontes incentivadas e consumidores especiais, de
que trata a Resolução Normativa nº 247, de 21 de dezembro de 2006. Disponível em:
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=106601>. Acesso em: 25 jan. 2022.
ANEEL. Resolução Normativa ANEEL nº 247 de 21/12/2006.Estabelece as condições para a
comercialização de energia elétrica, oriunda de empreendimentos de geração que utilizem fontes
primárias incentivadas, com unidade ou conjunto de unidades consumidoras cuja carga seja maior
ou
igual
a
500kW
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=103182>. Acesso em: 25 jan. 2022.
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Para que os consumidores adentrem o mercado livre como especiais, o
Governo institui um arcabouço regulatório para garantir benefícios adicionais a estes
consumidores, como por exemplo, desconto de 50% na Tarifa de Uso dos Sistemas
Elétricos de Distribuição (TUSD), responsabilidade de cobrança das distribuidoras.

5.3 O Projeto de Modernização do Setor Elétrico sobre o viés da Comercialização
A competição e a liberdade de mercado na atividade de comercialização de
energia no Brasil somente serão possíveis revisitando novamente as bases
regulatórias do setor. Foi pensando nisso que em 2019, o Governo atual voltou a
discutir propostas para a Modernização do Setor Elétrico. Segundo o MME (BRASIL,
2019b), as bases das discussões estão focadas em 3 tópicos: governança;
transparência; e estabilidade jurídico-regulatória.
A Portaria n.º 187, de 4 de abril de 201924, instituiu grupos de trabalho no qual
o propósito era desenvolver propostas para o desenvolvimento dos seguintes temas:
Ambiente de mercado e mecanismos de viabilização da expansão do
Sistema Elétrico; mecanismos de formação de preços; racionalização
de encargos e subsídios; mecanismo de Realocação de Energia MRE; alocação de custos e riscos; Inserção das novas tecnologias; e
sustentabilidade dos serviços de distribuição. (BRASIL, 2022, n.p.).

Segundo o MME (BRASIL, 2019a), os grupos de trabalho elaboraram
diagnósticos setoriais com base em 14 grupos temáticos, onde foram abertas
consultas públicas e workshops, com a participação de todos os agentes
interessados ou envolvidos com o setor.
O relatório apresentado continha um Plano de Ações que viabilizaria a
implementação das medidas em curto, médio e longo prazo.
Foi ainda instituído o Comitê de Implementação da Modernização do Setor
Elétrico (CIM)25 com o objetivo de acompanhar a evolução das atividades e reportála ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).
24

25

MME. Portaria n° 187, de 04 de abril de 2019. Instituiu Grupo de Trabalho – GT para aprimorar
propostas que viabilizem a Modernização do Setor Elétrico fundamentados nos pilares da
governança, da transparência e da estabilidade jurídico-regulatória. Disponível em:
<http://antigo.mme.gov.br/web/guest/secretarias/secretaria-executiva/modernizacao-do-setoreletrico/gt-modernizacao#:~:text=A%20Portaria%20MME%20n%C2%BA%20187,e%20da%20
estabilidade%20jur%C3%ADdico%2Dregulat%C3%B3ria.>. Acesso em: 25 jan. 2022.
Foi instituído pela Portaria MME n° 403/2019, com objetivo de implementar o Plano de Ação
decorrente do processo de Modernização do Setor Elétrico.
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Analisando o viés da comercialização, o projeto tem como diretriz
proporcionar energia elétrica para os consumidores de forma competitiva e de forma
sustentável, através da abertura do mercado e da eficiência na alocação de custos e
riscos.
O desafio da Modernização é assegurar o acesso universal a todos através
da liberdade de escolha dos consumidores, preços acessíveis, garantia de
suprimento, sustentabilidade ambiental, inovação e expansão do setor.
Todavia, é essencial buscar a correção das distorções de mercado e viabilizar
a expansão do sistema elétrico como forma de garantir a demanda. E ainda é
essencial “o aprimoramento na formação de preços, separação de lastro e energia,
garantias financeiras, simetria de informação e adimplência”. (BRASIL, 2019a, p.
29).
Além disso, apesar de todos os benefícios apresentados com a abertura do
mercado, é preciso discutir pontos importantes e cruciais, como por exemplo, a
posição atual da contratação de energia das Distribuidoras, uma vez que existem
contratos com vigência em longo prazo com obrigações de pagamento aos
geradores.
O relatório do GT de Sustentabilidade da Distribuição (2019) está tratando
este tema e apresentou algumas alternativas, como por exemplo, uma gestão
centralizada dos contratos em vigor com o objetivo de otimizar a alocação da energia
contratada entre as distribuidoras conforme suas demandas, e assim igualando os
riscos para o todo o Sistema Interligado Nacional (SIN).
Outro ponto de atenção importante é o tema referente a redução dos limites
de acesso ao mercado livre, que poderá gerar uma distorção de mercado.
A regra atual diz que o consumidor Especial somente pode aderir ao ACL se
contratar energia de fontes renováveis (solar, eólica, biomassa e PCH), que
possuem incentivos no valor da Tarifa de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e
da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), tanto como na geração como
no consumo. Segundo o relatório, em curto prazo a liberação de acesso ao mercado,
poderá aumentar o valor dos subsídios arcados pela Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE).

MME. O que é CIM. MME, 2022. Disponível em: <http://antigo.mme.gov.br/web/guest/secretarias/
secretaria-executiva/modernizacao-do-setor-eletrico/cim/o-que-e-cim>. Acesso em: 25 jan. 2022.
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A pauta foi discutida no GT de Encargos e Subsídios (2019) e entende-se que
a ampliação do mercado, deverá acontecer sem a exigência de contratação de
fontes incentivadas, pois tenderá a reduzir o preço global da energia por meio da
eliminação de uma reserva de mercado e ampliação da competição.

5.4 As vulnerabilidades do Setor Elétrico
As discussões em torno da modernização do setor elétrico são fundamentais
para que o segmento acompanhe as novas tendências e inovações tecnológicas,
mas também é importante discutir as vulnerabilidades existentes para que possam
ser minimizadas ou extintas.
O PNE 2050 (EPE, 2020) destaca pontos importantes que precisam ser
analisados, como por exemplo, os efeitos associados às mudanças climáticas. O
relatório cita que:
Duas grandes linhas de ação podem ser estabelecidas: esforços de
mitigação e de adaptação. O primeiro tem a finalidade de limitar as
emissões de GEE pelas atividades humanas, enquanto o segundo
apresenta medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas
naturais e humanos, e admite que será necessário se adaptar em
algum grau, restando saber quais serão as possíveis alterações
locais, temporais, e quais as melhores soluções para contornar os
problemas que poderão surgir em cada caso. (EPE, 2020, p. 40).

Possuir uma matriz renovável é o objetivo de muitos países, mas também
está sujeito as incertezas sobre o efeito das mudanças climáticas. No caso do Brasil,
com uma matriz elétrica predominante hidroelétrica, faz como que o país dependa
da performance das chuvas. “Tendo em vista a importância das hidrelétricas no
sistema elétrico brasileiro, é evidente a necessidade de se aprofundar nas ameaças
que atuam sobre as usinas e suas vulnerabilidades individuais e sistêmicas”. (EPE ,
2020, p. 82).
E para melhorar a avaliação dos riscos oriundos das mudanças climáticas no
setor, o PNE 2050 (2020) sugere o aprimoramento e a ampliação da base de
informação, ferramentas computacionais e metodologias e ampliação da capacidade
de armazenamento das hidrelétricas.
Quando se analisa a introdução da tecnologia na produção e consumo de
energia, precisa levar em consideração a vulnerabilidade a ataques cibernéticos,
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comuns aos setores altamente tecnológicos, como por exemplo, o financeiro.
Grandes instituições Financeiras dispendem de um volume alto de investimento, a
fim de aprimorar a segurança de dados.
O EPE (2020, p. 59) cita que:
a digitalização aumentará a complexidade da rede e a tornará mais
vulnerável a riscos, tais como eventos da natureza (tempestades
geomagnéticas), incidentes (devido à maior complexidade dos
sistemas) e ataques cibernéticos.

E para combater estes riscos, uma regulamentação poderá fornecer proteção
contra crimes cibernéticos e mais segurança para a rastreabilidade de informações
que transitam na rede.

50

6 MODERNIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO NA COMERCIALIZAÇÃO DE
ENERGIA E O SEU PAPEL NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
O início das discussões sobre a Modernização do Setor Elétrico em 2019 foi
peça fundamental para impulsionar a transição do setor. O modelo tem como
objetivo principal corrigir erros sistêmicos e modernizar as relações entre os agentes.
O processo de abertura deve buscar corrigir distorções na alocação
de custos e riscos existentes entre os ambientes de contratação,
bem como demandar aprimoramentos dos mecanismos de
viabilização da expansão do sistema elétrico. (BRASIL, 2019a, p.
29).

Este mercado passou por um processo de evolução desde a regulamentação
da sua abertura, mas ainda tem muito espaço para crescimento. Segundo a
Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL), em
dezembro de 2021 o mercado livre fechou com 26.017 unidades consumidoras,
representando um incremento de 26% no número de unidades nos últimos 12
meses.
Os dados recentes mostram que o ACL representado por 35% do consumo
médio de energia em 2021, ou seja, 23.221 MWmed, conforme demostra o gráfico 1
abaixo.
Gráfico 1 ― Consumo de Energia 2021 - Participação por
Ambiente de Contratação.

Fonte:
Adaptado
da
Associação
Comercializadores de Energia (2022).

Brasileira

dos

Todavia, o objetivo do processo de modernização do setor elétrico é “levar
energia elétrica para os consumidores de forma competitiva, zelando pela
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sustentabilidade da expansão, com a promoção da abertura do mercado e a
eficiência na alocação de custos e riscos”. (BRASIL, 2019a, p. 16).
E para garantir tal processo de transição, é preciso assegurar:










Garantia de suprimento: todos os consumidores de energia
elétrica, consumidores livres ou cativos, devem ter acesso à
energia elétrica, no volume e no momento que necessitarem;
Financiabilidade dos projetos: a preservação da viabilidade
econômico-financeira dos projetos é condição fundamental,
tendo em vista a necessidade de expansão do sistema;
Liberdade do consumidor: os consumidores devem ter
informações e a faculdade de poder escolher seus serviços
de energia elétrica, inclusive seu fornecedor;
Preços críveis: os preços devem ser transparentes e ter
aderência com a realidade operativa do sistema, permitindo
aos agentes a sua reprodutibilidade e previsibilidade;
Sustentabilidade ambiental: responsabilidade no uso dos
recursos naturais;
Competitividade e inovação: o modelo deve incentivar a
competitividade e a inovação em todos os elos da cadeia do
setor elétrico por meio de soluções de mercado;
Inserção de novas tecnologias: o arcabouço legal e
regulatório deve ser neutro à inserção de novas tecnologias;
Integração com os demais setores da economia: o modelo
deve permitir a captura de sinergias com os demais setores
da economia; e
Universalização do acesso: o modelo deve permitir o acesso
dos consumidores à energia elétrica de forma eficiente.
(BRASIL, 2019a, p. 16).

Para o consumidor ter segurança para adentrar este novo mercado, será
necessário que o Governo provenha um marco regulatório seguro que possa trazer a
garantia de suprimento, liberdade de escolha de como consumir energia e preços
acessíveis, e para tal, garantir a expansão do setor é essencial.
A responsabilidade no uso dos recursos naturais e a diversificação na
utilização de fontes de energia, torna o sistema mais complexo de operacionalizar, e
neste sentido, a inserção de novas tecnologia terá um papel importante no processo.

6.1 A importância da renovação do Mercado Regulatório para a Comercialização de
Energia
O marco regulatório atual do setor elétrico em vigência é insuficiente para
lidar com a transformação e a nova dinâmica de um mercado competitivo no qual a
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qualidade da prestação de serviço se torna cada vez mais importante para o
consumidor final.
Segundo Braga Filho (2020, p. 17): “o Brasil está atrasado em relação às
outras nações, grande parte em função de seu arcabouço regulatório”.
A transição da dinâmica mundial para a Indústria 4.0 com novas soluções
tecnológicas para todos os segmentos econômicos, em destaque para o setor de
energia, põe no centro das discussões o tema referente sobre as reformas
regulatórias que permita que o setor possa se desenvolver e se beneficiar da
inserção tecnológica.
O GT responsável por propor um plano de modernização para a Abertura de
Mercado destaca que o processo de abertura terá que promover uma alocação justa
de custos e riscos, ou seja, fazer a transição sem aumentar os subsídios cruzados
tanto do mercado regulado como do livre.
Em 2002, foi criada a Lei n.º 10.43826 que tinha como objetivo custear
subsídios a alguns agentes do setor, a fim de promover a universalização de energia
pública em todo o Brasil, beneficiar consumidores de baixa renda a partir da criação
da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), entre outras despesas. Essa conta é
custeada pelos consumidores regulados e livres, sendo eles: comerciais; industriais;
ou residenciais.
Este é um dos exemplos de subsídio cruzado regulamentado e que traz
distorções no mercado uma vez que uma parcela dos consumidores paga maior
tarifa, a fim de beneficiar aqueles grupos que são subsidiados.
A fim de corrigir essa distorção de mercado, foi publicada a Lei n.º
14.120/202127 que tem como objetivo eliminar os subsídios à produção de energia
renovável. Até então, a TUSD e TUST não era cobrado dos produtores de Geração

26

Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de
energia elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no 9.648, de 27
de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, no 5.655, de 20 de maio de 1971, no 5.899,
de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras providências. (BRASIL, 2002).
27
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, a Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, a Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, a Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, e o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de
1974; transfere para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) representativas do capital social da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) e da
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep); e dá outras providências. (BRASIL, 2022).
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Distribuída (GD). E conforme explanado acima, estes custos eram arcados pela CDE
e adiante repassado para os demais consumidores de energia.
Outros fatores em destaque no relatório são temas em torno do
“aprimoramento na formação de preços do Mercado de Curto Prazo (seja qual for o
modelo, se por custos ou por oferta de preços), a separação de lastro e energia,
aprimoramentos das garantias financeiras, da simetria de informação e do
tratamento da inadimplência”. (BRASIL, 2019b, p. 6).
Somente após o desenvolvimento e a implantação destes tópicos é que a
Abertura do Mercado poderá ter suas reduções de limites para entrada de novos
consumidores. Devido a isso, o grupo de trabalho prevê que essa abertura será
lenta e gradual seguindo os passos abaixo:
I. Plano para liberação do mercado de baixa tensão;
II. Redução e extinção da reserva de mercado para energia especial;
III. Separação entre atacado e varejo, com definição de limites para
cadastro de consumidores e de agentes varejistas na CCEE;
IV. Aprimoramento do Comercializador Varejista;
V. Aumento da robustez do mercado envolvendo periodicidade da
liquidação, garantias financeiras e bolsa de energia e Câmara de
Compensação; e
VI. Avaliação da possibilidade de redução da obrigação de
contratação da totalidade da carga para o mercado livre e para as
empresas de distribuição ou comercializadores de energia regulada
(Comercializador de última Instância). (BRASIL, 2019a, p. 31).

O MME publicou a Portaria n.º 314, de 7 de agosto de 2019, que viabiliza os 3
primeiros passos:
Art. 1º [...]
§ 3º A partir de 1º de janeiro de 2021, os consumidores com carga
igual ou superior a 1.500 kW, atendidos em qualquer tensão,
poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer
concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do
Sistema Interligado Nacional.
§ 4º A partir de 1º de julho de 2021, os consumidores com carga
igual ou superior a 1.000 kW, atendidos em qualquer tensão,
poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer
concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do
Sistema Interligado Nacional.
§ 5º A partir de 1º de janeiro de 2022, os consumidores com carga
igual ou superior a 500 kW, atendidos em qualquer tensão, poderão
optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário,
permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema
Interligado Nacional.
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§ 6 º Até 31 de janeiro de 2022, deverão ser realizados estudos
sobre as medidas regulatórias necessárias para permitir a abertura
do mercado livre para os consumidores com carga inferior a 500 kW,
incluindo o comercializador regulado de energia e proposta de
cronograma de abertura iniciando em 1º de janeiro de 2024.
(BRASIL, 2022, n.p).

O plano estima que a liberação do mercado a partir de 2026 somente ocorrerá
se forem apresentados os estudos estabelecidos no Plano de Ação.
E a medida em que estes estudos forem regulamentados através de um
projeto de lei, permitirá que se atinja o objetivo de abertura total do mercado.

6.2 O impacto da diversificação da matriz na Comercialização de Energia
O investimento em fontes de energias renováveis é o caminho para
diversificar a matriz energética nacional, além de reduzir os impactos ambientais e
proporcionar maior segurança energética.
Fazendo um paralelo com o mercado financeiro, uma carteira diversificada de
fontes de energia diminui o risco no fornecimento, ou seja, não somente impacta
positivamente o risco de interrupções no suprimento, mas também traz um equilíbrio
de preços ao mercado.
Hoje o Brasil ainda possui uma matriz elétrica predominantemente hídrica e
isso faz com que o país seja vulnerável em pontos como:
(i) altos custos de implantação, (ii) alta vulnerabilidade,
principalmente quando há longos períodos de seca – sujeição às
variações climáticas, (iii) processos de construção muito demorados,
(iv) localização geográfica das usinas, que na sua maioria são longe
dos grandes centros urbanos, o que implica no aumento de gastos
em sistemas de transmissão e (v) causa de diversos impactos
ambientais e sociais, principalmente durante a sua instalação, o que
dificulta no processo de licenciamento ambiental, que está muito
mais rigoroso com empreendimentos hidrelétricos do que com
empreendimento termelétricos baseados em combustíveis fósseis.
(PEREIRA; SILVA NETO, 2021, p. 17).

Apesar da matriz elétrica brasileira ser uma das mais limpas do mundo, por
outro lado essa autodependência das hidroelétricas faz com o a Brasil seja
vulnerável e altamente dependente dos volumes de chuvas. Devido a isso, o
desenvolvimento de outras fontes de energia é importante para a segurança
energética do país.
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6.2.1 Energia Eólica
A energia eólica é a segunda principal fonte de energia renovável da matriz
elétrica. Segundo a ANEEL, a capacidade instalada de energia eólica em 2021
atingiu 3 mil MW em novembro. Com 20,1 GW de potência instalada, a fonte
corresponde por 11,11% da matriz energética brasileira, conforme Epbr (2022).
Importante destacar que, o parque eólico brasileiro é totalmente onshore e o
país está entre os maiores produtores do mundo.
Segundo informações do site da Associação Brasileira de Energia Eólica
(ABEEólica), o primeiro leilão de comercialização de energia voltada à fonte eólica
ocorreu em 2009, com a contratação de 1,8 GW.
O desenvolvimento dessa fonte somente foi possível por meio de subsídios
para incentivar projetos nessa área. Durante a crise energética de 2001, criou-se o
Programa Emergencial de Energia Eólica (PROEÓLICA) que tinha o objetivo de
contratação de 1.050 MW até dezembro de 2003. Anos mais tarde o programa foi
substituído pelo Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(PROINFA), que possibilitou que indústrias de componentes e turbinas eólicas
podem se desenvolver em território nacional, como elucida ABEEólica (2022).
A instalação dessas indústrias possibilitou que a energia se tornasse
competitiva e começasse a participar ativamente de leilões. Desde então, conforme
demostra o gráfico abaixo, sua capacidade instalada vem crescendo e aumentando
a sua participação na matriz elétrica brasileira.
Gráfico 2 ― Evolução da Capacidade Instalada.

Fonte: InfoVento (2022, n.p).
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Conforme observa-se no gráfico anterior, a estimativa é que a energia eólica
atinja 33 GW até 2026, contratos viabilizados em leilões realizado no mercado livre.
Este crescimento rápido da capacidade instalada se deve pelo fato de
desenvolvimento de uma cadeia produtiva local, com indústria de turbinas, pás e
torres eólicas; e pelas características dos bons ventos que num fator de capacidade
em média de 40% e segundo a atingir até 70% na Região Nordeste. E ainda durante
a “safra dos ventos” (junho até dezembro) pode chegar a atender 80% do Nordeste,
conforme ABEEólica (2022).
Ainda existe muito espaço para o desenvolvimento destas fontes de energia,
além da expansão onshore, o Brasil ainda tem o campo offshore para explorar. O
desafio é investir e desenvolver tecnologias offshore.
A energia eólica já possui um papel muito importante na matriz elétrica
brasileira e é considerada uma das fontes mais importante no processo de transição
energética.

6.2.2 Energia Solar
A energia solar vem aumentando sua competitividade nos últimos anos,
fazendo que aumente sua participação na matriz energética brasileira.
A fonte solar pode ser dividida em duas: geração centralizada; e geração
distribuída. A energia gerada pode ser comercializada no mercado regulado ou livre
de energia ou ser utilizada para autoconsumo.
Segundo Bezerra (2021, p. 2): “os módulos podem ser utilizados
individualmente ou associados para formar empreendimentos de geração de
qualquer porte, tanto em sistemas autônomos (off grid) como em sistemas ligados à
rede elétrica (on grid)”.
Apesar de existir diversas maneiras de gerar energia solar, no Brasil é
utilizado a tecnologia fotovoltaica. Segundo Bezerra:
Por meio de células fotovoltaicas, a luz solar é convertida
diretamente em eletricidade. Essas células fotovoltaicas são reunidas
em módulos de diversas capacidades, consistindo estes nos
produtos disponibilizados comercialmente no mercado. (BEZERRA,
2021, p. 2).
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A Geração Centralizada é considerada geração de grande porte, ou seja, “são
projetos de energia solar fotovoltaica acima de 5 MW”. (ABSOLAR, 2021, n.p.).
Já a Geração Distribuída é amparada por regras definidas pela ANEEL,
dentre elas as Resoluções Normativas n.os 482/2012 e 687/2015. São “sistemas
solares fotovoltaico de pequeno e médio porte, com capacidade instalada de até 5
MW, instalados em locais como: casas, fazendas, empresas, prédios públicos etc.”.
(ABSOLAR, 2021, n.p.).
Os avanços no arcabouço regulatório e a queda nos preços nos itens
fotovoltaicos fez com que a capacidade instalada crescesse consideravelmente
chegando em 2020 ao patamar de 7.9 MW, conforme demonstra o gráfico 3 abaixo.
Gráfico 3 ― Evolução da capacidade instalada de geração de energia solar no Brasil (MW).

Fonte: Aneel (2021 apud BEZERRA, 2021, p. 5).
Nota: Os dados divulgados no site da Aneel podem ser atualizados e sofrer alterações após a data da
consulta desta pesquisa. Os dados de geração centralizada correspondem à potência outorgada.

“A fonte solar no Brasil indica que a geração centralizada corresponde a 27%
e a geração distribuída a 63% da capacidade instalada de geração fotovoltaica do
País”. (BEZERRA, 2021, p. 6).
A geração solar centralizada tem se expandido por meio de leilões
promovidos pelo Governo Federal e com o intermédio da CCEE. E de acordo com a
ANEEL (2021), existem atualmente 4.277 usinas fotovoltaicas em operação no
Sistema Interligado Nacional.
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Já a geração distribuída somente conseguiu avançar a partir da Resolução
Normativa (REN) ANEEL n.os 482/2012 e 687/2015 e em 2021 atingiu 5,6 GW,
conforme Bezerra (2021).
A energia solar passou a fazer parte dos leilões de energia somente a partir
de 2014 no 6º Leilão de Energia de Reserva (LER) a preços não tão competitivos
quanto as outras fontes. E somente a partir dos leilões promovidos desde 2017, a
fonte passou a ser mais competitiva a partir da queda nos preços de módulo nos
últimos anos.
A expectativa no Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica 2030 (EPE,
2021) é que a geração solar fotovoltaica cresça de 8 TWh em 2021 para 21 TWh até
2030. Já a geração distribuída deve crescer a potência instalada entre 16,8 GW e
24,5 GW, no mesmo período, conforme EPE (2021).
Com essa expansão prevista, a energia solar será uma fonte presente nos
próximos leilões, fazendo assim com que a matriz elétrica se torne mais equilibrada
nos próximos anos.

6.3 O novo papel do consumidor de Energia
A transformações do mercado de energia vai trazer mudanças importantes, e,
dentre elas, a autonomia de escolha do consumidor.
[...] os consumidores deixariam de exercer um papel passivo (apenas
pagando a fatura da distribuidora) para um papel mais ativo, gerando
sua própria energia ou parte dela, escolhendo seus fornecedores e
adotando as melhores estratégias de consumo. (BRAGA FILHO,
2020, p. 17).

O novo perfil de consumidor de energia será aquele preocupado em reduzir,
reutilizar e reciclar; temos ainda o Prosumidor, aquele que é produtor e consumidor
de energia; e ainda o Prosumage, aquele que produz, consume e armazena a sua
própria energia.
A Consulta Pública n.º 33 de 2017, abriu a oportunidade para que diversas
empresas do seguimento de energia pudessem contribuir com o aprimoramento de
regras do setor elétrico, entre as propostas que afetam o consumidor de energia
estão a abertura do mercado livre e a implantação da separação do lastro e energia.
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Outro mecanismo importante para o empoderamento do consumidor é o
projeto de resposta da demanda. A ANEEL através da Resolução Normativa ANEEL
n.º 792/2017 estabeleceu as regras para um projeto piloto nas Regiões Norte e
Nordeste. Conforme ONS (2022), o projeto foi ampliado para as demais regiões a
partir das Resolução Normativa ANEEL n.º 887/2020 e Resolução Normativa ANEEL
n.º 911/2020.
O objetivo do projeto é permitir que os consumidores gerenciem o seu uso da
energia em detrimento às variações de preço. O programa permite que o consumidor
tenha compensações financeiras ao deixar de consumir energia em momento de
aumento da demanda, como abarca ANEEL (2021).
A ANEEL entende que, o projeto é importante para o sistema e devido à baixa
aderência, publicou a Resolução Normativa ANEEL n.º 938/2021 que prorrogou o
programa por mais 1 ano.
O programa possui alguns critérios para poder aceitar o consumidor. Está
limitada a participação aos consumidores livres, parcialmente livres e os
consumidores cujos contratos de compra de energia seguem os preceitos
estabelecidos no art. 5º da Lei n.º 13.182/2015. As unidades consumidoras devem
estar conectadas à rede sobre supervisão do ONS e localizada no SIN. Outro grupo
que pode ter acesso ao programa são aqueles participantes da CCEE, como aduz
ABRACE (2021).
Os consumidores que preencherem os requisitos, devem procurar o ONS
para celebrar o Contrato de Prestação de Serviços Ancilares (CPSA). Abaixo segue
figura abaixo, que demostra como é a operacionalização do programa, de acordo
com ABRACE (2021).
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Figura 8 ― Operacionalização do Programa Piloto de Respostas da Demanda.

Fonte: Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de
Consumidores Livres (2021, n.p.).

E por fim, outro fator importante para a liberdade do consumidor é o novo
marco legal da geração distribuída estabelecida pela Lei n.º 14.300 de 6 de janeiro
de 202228, que prevê mudanças nas regras para a geração própria de energia
elétrica. O objetivo é incentivar o crescimento da energia solar na matriz elétrica, por
meio de microgeração e minigeração, fazendo que surjam mais prosumidores no
mercado.

28

Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de
Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS); altera as Leis nºs
10.848, de 15 de março de 2004, e 9.427, de 26 de dezembro de 1996; e dá outras providências.
(BRASIL, 2022).
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7 A

TRANSIÇÃO

ENERGÉTICA

BRASILEIRA

POR

MEIO

DA

DESCARBONIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO
O setor elétrico brasileiro a 20 anos vem passando por transformações,
percorrendo de um modelo centralizado e estatal para um modelo misto, com parte
ainda centralizada, mas com possibilidade de concorrência. A atualização do
arcabouço regulatório e a modernização do setor elétrico vem para contribuir para
essa transição energética.
A transformação que a sociedade está vivenciando mudará a formar de
produzir, transmitir, distribuir e consumir energia. Um dos principais agentes desta
transformação são as inovações tecnológicas que potencializam a descarbonização
e a descentralização.
Segundo o Instituto E+ Transição Energética:
A substituição de tecnologias intensivas em combustíveis fósseis
(como termelétricas a carvão, petróleo e gás e veículos com motores
de combustão interna) por tecnologias de baixo carbono (como
energia solar e eólica) vem acontecendo num ritmo acelerado nos
últimos anos. (INSTITUTO E+ TRANSIÇÃO ENERGÉTICA, 2020, p.
7 ).

A forma de impulsionar o crescimento das tecnologias de baixo carbono é a
sua redução de custo. A expectativa é que tecnologias, como por exemplo, baterias
e eletrólise reduza o seu custo de produção e assim passando a ser soluções
competitivas.
Apesar da descarbonização ser um dos principais motivadores dessa
transição, a mudança não se limita somente a isso, esse processo vem causando
transformações

na

indústria

como

um

todo

através

da

introdução

da

descentralização na geração de energias renováveis, que por sua vez demandam
um maior controle através da digitalização.
O mundo ainda possui uma matriz energética com predominância dos
combustíveis fósseis, já a brasileira em 2020 fechou com 51,6% de participação de
não renováveis, como vemos no gráfico abaixo.

62
Gráfico 4 ― Matriz Energética Mundial 2019 e Matriz Energética Brasileira 2020.

Fonte: Adaptado da Empresa de Pesquisa Energética (2022).

Analisando a matriz elétrica, o Brasil está em uma posição muito favorável
com relação à energia renovável com participação de 84,4% em 2020, enquanto a
Mundial com 26,7% de renováveis, conforme detalha o gráfico a seguir.
Gráfico 5 ― Matriz Elétrica Mundial 2019 e Matriz Elétrica Brasileira, 2020.

Fonte: Adaptado da Empresa de Pesquisa Energética (2022).

“O crescimento expressivo do uso da tecnologia que permitem a geração e o
armazenamento descentralizados permite que o consumidor de energia assuma um
papel mais ativo no sistema, se tornando um ‘prossumidor’”. (IRENA, 2019 apud
INSTITUTO E+ TRANSIÇÃO ENERGÉTICA, 2020, p. 9).
A descentralização irá tornar o mercado mais competitivo, desde que tenha
acesso a tecnologias que permitam a gestão do sistema. Neste sentido, a
digitalização irá otimizar este processo como um todo, desde a geração até o
consumo.
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7.1 O papel da Descarbonização na Transição Energética
A descarbonização passou a ser uma pauta central na agenda geopolítica dos
países que estão preocupados com o aquecimento global e comprometidos com a
redução das emissões de GEE. Essa tendência se tornou mais forte a partir das
Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês) para o
atingimento das 169 metas dos 17 Objetivos da Agenda 2030.
O acordo não se limita somente à matriz elétrica, mas o setor possui um peso
importante, devido ao fato de a geração elétrica ser responsável por grande parte
das emissões de GEE, devido a queima de combustíveis fósseis nas termoelétricas,
principalmente na matriz global.
O desafio de descarbonização é grande, pois não se substitui rapidamente os
combustíveis fósseis por fontes renováveis. As ações deverão ser planejadas e
coordenadas para poder eliminar gradualmente as tecnologias que utilizam as fontes
fósseis e garantir a introdução das renováveis de maneira estável e eficiente.
Um combustível que pode ser uma alternativa promissora neste processo,
ainda que não seja renovável, é o Gás Natural, devido ao fato de produzir menos
emissões e já possuir uma infraestrutura construída e de baixo custo para as
adaptações das instalações industriais que utilizam fontes poluentes. (PNE, 2020).
Porém seu papel vai depender dos seguintes aspectos:
(i) O ritmo das transições energéticas pode variar e as mudanças na
participação do gás natural dependem do ritmo de avanços
tecnológicos e competitividade. Sendo assim, estes fatores
constituem-se como incertezas dos cenários;
(ii) Características regionais e nacionais devem ser consideradas nas
análises, e não há um caminho de transição que seja aplicável a
todos os contextos nacionais. Como consequência, haverá diferentes
papéis e relevância para o gás natural em relação aos diferentes
países. No contexto brasileiro, por exemplo, há a necessidade da
avaliação mais detalhada do uso do gás natural para
complementação das fontes renováveis intermitentes e não
despacháveis. (EPE, 2019, p. 1).

O Gás Natural terá um papel de apoio à transição até que os países consigam
desenvolver suas tecnologias renováveis.
No Brasil já possui uma matriz elétrica renovável, porém centra esforços para
diminuir a participação de não renováveis, que em 2020 representou 15,8% contra
17,7% em 2019. Ben (2021) esclarece, que dentre as fontes não renováveis o Gás
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Natural cresceu nos últimos anos e descolou das fontes que utilizam o óleo
combustível e o diesel, já contribuindo com a redução de emissões de gás carbônico
na atmosfera, conforme demonstra o gráfico 6.
Gráfico 6 ― Geração de energia elétrica: fontes não renováveis.

Fonte: Ben (2021, n.p.).

Em relação à energia renovável, a fonte hídrica correspondeu por 65,2% da
oferta interna em 2020, reduzindo -0,4% na comparação com o ano anterior.
Destaque para a fonte eólica, que continua crescendo e atingiu uma participação em
2020 de 8,8% com um aumento de 1,9% em relação a 2019; e a solar que cresceu
de 1,0% para 1,7% em 2020, de acordo com Ben (2021).
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Gráfico 7 ― Participação das Fontes Renováveis 2020.

Fonte: Adaptado de Ben (2021).

O desafio é manter-se renovável e desenvolver novas tecnologias, como por
exemplo, eólica offshore, expansão da mini e microgeração solar, desenvolvimento
de hidrólise de baixo custo para a produção de hidrogênio, entre outras iniciativas.
Outro desafio é construir um planejamento adequado para a transição para
economia de baixo carbono. Segundo PND 2050 (2020), cabe ao Brasil escolher as
ações mais custo-efetivas, evitando apostas concentradas aparentemente mais
promissoras, mas que podem levar ao risco de trancamento tecnológico, quando se
deixa de investir em soluções alternativas potencialmente superiores.
O planejamento deverá estar centrado em atingir a segurança energética
através de novas alternativas, como por exemplo, eficiência energética, resposta da
demanda, armazenamento de energia e smart grid, conforme PND 2050 (2020).
A base de sustentação e mensuração da descarbonização é criar um
mecanismo que permita o mapeamento da situação real, ações planejadas e
executadas. A credibilidade das ações se dará a partir do momento que seja
possível quantificar as reduções, a fim de criar legitimidade, possibilidade de
auditoria e rastreabilidade ao processo.
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7.2 O Papel da Descentralização na Transição Energética
A combinação de produção de energia elétrica sustentável integrando a rede
elétrica e a geração distribuída possibilita a oferta de energia descentralizada. Além
disso, consumidores e prossumidores tornam-se mais ativos no sistema elétrico.
O cenário descrito é uma tendência para o futuro da geração elétrica no Brasil
e no Mundo. E para que este caminho seja potencializado, um arcabouço regulatório
precisa assegurar essa nova atividade.
No Brasil, recentemente foi aprovado o novo marco legal da geração
distribuída que irá dar suporte para a expansão da produção de energia
descentralizada.
Apesar da Lei n.º 14.300/202229 ser recente, nos últimos anos vem crescendo
a implantação de sistemas descentralizados, principalmente os solares. Segundo
Ben (2021, n.p.): “a Micro e Minigeração Distribuída (MMGD) em 2020 apresentou
um amento de 137% em relação a 2019”. E o gráfico abaixo mostra que somente a
solar fotovoltaica representou um crescimento de 90,4%.
Gráfico 8 ― Participação das fontes de energia na mini e microgeração distribuída em 2020.

Fonte: Ben (2020-2021).

E este crescimento já vem ocorrendo gradualmente desde 2015, mas
acelerando a partir de 2019, conforme demostra o gráfico abaixo.

29

Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de
Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS); altera as Leis nºs
10.848, de 15 de março de 2004, e 9.427, de 26 de dezembro de 1996; e dá outras providências.
(BRASIL, 2022)
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Gráfico 9 ― Evolução da Geração de energia Solar Fotovoltaica 2015-2020.

Fonte: Ben (2020-2021).

A inclusão da geração descentralizada está diminuindo e irá diminuir cada vez
mais a necessidade de investimentos em grandes projetos.
Com a geração de energia mais próxima aos centros consumidores
diminui-se também a necessidade de linhas de transmissão que
muitas vezes encontram barreiras em sua construção como áreas de
preservação ambiental. (LUCINDA, 2015, p. 7).

A expectativa é que o novo marco regulatório da geração distribuída aumente
o volume de investimentos em projetos e incentive a entrada de novos
empreendedores na mini e microgeração solar fotovoltaica.
A geração descentralizada não se limita a fonte solar fotovoltaica, mas hoje é
a que se mostra mais competitiva a partir da queda de preços das placas solares, de
fácil acessibilidade no mercado e por ser uma energia renovável.
Há alternativas: segundo a COGEN (2022) em 2021 a capacidade instalada
da biomassa foi 15,6GW sendo o principal insumo o bagaço de cana; o gás natural
fechou o ano de 2021 com 3,2GW; e o biogás com 0,4GW no mesmo ano.
A expectativa segundo PDE 2029 (2020) é que a capacidade instalada da
Micro e Minigeração Distribuída atinja 11,4GW em 2029, com participação de 86%
da energia solar fotovoltaica, conforme demostra o gráfico abaixo.

68
Gráfico 10 ― Potência e Energia por fonte em 2029 na trajetória de referência.

Fonte: PDE 2029 (EPE, 2020).

De fato, a descentralização poderá trazer muitos benefícios para o mercado
de energia elétrica, podendo promover uma maior segurança energética trazendo a
geração para perto do consumidor final. No entanto, o desafio será tornar este
investimento cada vez mais atrativo a partir da redução de custos e acesso a
tecnologias de monitoramento no qual o consumidor poderá ter a autonomia de
decisão de consumo e ser remunerado pela sua produção.

7.3 O Papel da Digitalização na Transição Energética
A Indústria 4.0 está mudando a dinâmica da economia e não podia ser
diferente com o Setor de Energia Elétrica. O Brasil e o mundo estão passando por
um processo de transição e introduzindo a tecnologia nos controles de gestão, como
automação das linhas de distribuição por meio de investimento em rede de
comunicação e a medição remota do consumo.
A tendência é que a digitalização transforme a estrutura do mercado, a
maneira de transacionar energia, a interação dos consumidores com o sistema e
como utilizar a infraestrutura. A introdução de redes inteligentes permitirá acesso aos
dados em tempo real e podendo proporcionar um maior controle, planejamento e
redução de custos de maneira eficiente, conforme PNE 2050 (2020).
A digitalização é a ferramenta essencial para a descentralização, pois “pode
auxiliar em criar condições para a operação confiável e eficiente em contexto de
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maior relevância do consumidor no funcionamento do sistema”, conforme PNE 2050.
(EPE, 2020, p. 58).
Além disso, de acordo com a PNE 2050 (2020), a tecnologia pode melhorar a
gestão do perfil do consumidor, criando a possibilidade da utilização da ferramenta
resposta de demanda30, que é a chave para a descentralização do sistema e criação
de novos negócios no mercado de comercialização de energia.
Disserta o PNE 2050: “A crescente digitalização na produção e uso de
energia possibilitará novas oportunidades em termos de novos negócios, estrutura
tarifária e de preços mais eficientes e o gerenciamento mais adequado dos diversos
perfis de consumos”. (EPE, 2020, p. 58).
A figura abaixo demostra qual é o nível de maturação da digitalização no setor
elétrico, e como cada segmento está em um estágio.
Figura 9 ― Maturidade e Aplicações da Digitalização no Setor Elétrico.

Fonte: PNE 2050, adaptado de IRENA (2019).
30

O programa Resposta da Demanda refere-se a mecanismos para gerenciar o consumo dos clientes
em resposta às condições de oferta das fontes energéticas do Sistema Interligado Nacional (SIN).
No programa há a promoção da redução do consumo em momentos críticos de abastecimento do
SIN. O resultado direto é a redução da frequência de despachos fora da ordem de mérito e
consequente diminuição do custo da energia elétrica consumida. (GRID ENERGIA, 2022).
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E como destacado na figura acima, o setor ainda está em estágio inicial de
introdução da digitalização, onde somente o segmento de Transmissão está em um
estágio mais avançado.
Os desafios são grandes e, entre eles, destaca-se os elevados custos de
investimentos para a digitalização do setor e a adequação da infraestrutura
tecnológica, realização da integração das tecnologias, manutenção da segurança do
fornecimento, introdução do gerenciamento de dados, existência de riscos de
ataques cibernéticos e altos custos com segurança da informação, conforme PNE
2050 (2020). A digitalização é imprescindível para o sucesso da Modernização do
Setor Elétrico e é a base para o desenvolvimento os outros 2 D’s. A introdução de
tecnologias digitais é fundamental para o sucesso da descentralização, pois irá
conectar sistemas e trazer o monitoramento do consumo em tempo real, além da
descarbonização uma vez que a mini e microgeração distribuída em sua maioria
será de energia renovável.

71

8 A

DIGITALIZAÇÃO

DO

SETOR

ELÉTRICO

COMO

BASE

PARA

O

DESENVOLVIMENTO DA DESCARBONIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO E
SUAS APLICAÇÕES
A tendência do setor de energia é de que todos os segmentos se integrarão
em um sistema de automação. No Brasil, onde a matriz elétrica é majoritariamente
renovável, o acesso não chega a ser um problema insolúvel, o desafio é diversificar
a oferta de energia e trazer mais segurança para o sistema. A descentralização
tende a equilibrar essa oferta ao passo que traz a energia para perto da fonte de
consumo.
O modelo de comercialização que hoje ainda é centralizado, poderá em breve
evoluir para uma nova maneira de se ter acesso a serviços energéticos, por meio da
descentralização que tornará o sistema horizontal e bidirecional. “A Digitalização,
através de conceitos como Indústria 4.0 ou Internet das coisas (IoT, Internet of
Things) vai desempenhar um papel imprescindível em conseguir que os outros dois
D se materializem”. (MAPFRE, 2022, p. 3).
A Tecnologia da Digitalização (TD) é citada de diversas maneiras como base
para o desenvolvimento da Descarbonização e da Descentralização, o PNE 2050
(2020) destaca que a construção de uma estratégia para a Descarbonização deve
levar em consideração algumas dimensões, e entre elas a inovação tecnológica. O
relatório do PNE 2050 diz que: “os países buscam trajetórias de descarbonização
que estejam adequadas às potencialidades locais e seus contextos industriais e de
desenvolvimento tecnológico”. (EPE, 2020, p. 43).
O mesmo relatório cita que o desafio para o Brasil referente a
descarbonização será manter o elevado nível de participação das fontes renováveis,
ou seja, manter a alta renovabilidade da matriz, e o desenvolvimento de um
planejamento para a transição para economia de baixo carbono. Neste caso
pensando no setor de energético como um todo, que deve procurar alcançar a
segurança energética incorporando alternativas tecnológicas, tais como: recarga
inteligente; introdução do conceito de cidades inteligentes; resposta da demanda; e
eficiência energética, em conformidade com a PNE 2050 (2020).
No caso da descentralização, PNE 2050:
Tem-se a propagação de sistemas digitais que possuem autonomia
para tomar decisões de forma descentralizada na chamada Indústria
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4.0 e a utilização do blockchain, que usa a descentralização como
medida de segurança e potencializa a realização de transações peerto-peer31. (EPE, 2020, p. 47).

Essas 3 vertentes convergem para criar uma nova maneira de comercializar
energia, energy-as-a-service (EaaS)32, ou energia como serviço.
Deloitte (2019) no relatório Energy-as-a-Service: The lights are on. Is anyone
home? já descreve um cenário no qual existirá uma plataforma de energia altamente
sincronizada e sustentável, onde milhões de ativos físicos inteligentes se
interconectam. Uma camada digital coordena e distribui energia e informação em
tempo real, permitindo que uma infinidade de produtos e serviços interativos sejam
negociados.
O relatório ainda diz que o resultado será uma grande variedade de produtos
energéticos baseados em dados e serviços que incorporem melhorias de eficiência e
novos tecnologias. O consumidor final poderá gerir sua oferta através de mercados
peer-to-peer.
Figura 10 ― Tecnologia + Energia = Energia como Serviços.

Fonte: Deloitte (2019).

31

32

A rede Peer-to-Peer, Par a Par ou, abreviadamente, P2P, é um modelo de comunicações sem
organização hierárquica e sem controle centralizado. Ela se baseia no conceito de que todos os
computadores se tornem servidores e clientes simultaneamente. A estes computadores dá-se o
nome de Peers, o que significa "iguais”. (SCHULZE; MOCHALSKI, 2008/2009).
O conceito Energy-as-a-Service (EaaS) – modelo de negócios em que os clientes pagam por um
serviço de energia sem ter que fazer nenhum investimento em infraestrutura ou equipamentos
geradores – promete transformar a forma das empresas lidarem com energia. (ENGIE, 2022).
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8.1 A Digitalização como base para a Descarbonização
A Indústria 4.0 possui ferramentas que poderá contribuir com a redução das
emissões de GEE e no atingimento das metas estabelecidas no Acordo de Paris.
Uma tecnologia que vem sendo estudada e desenvolvida já há algum tempo é
a Captura e armazenamento de Dióxido de Carbono (CO2) (Carbon Capture and
Storage - CCS).
A CCS refere-se a uma família de tecnologias para separar o CO2
produzido pelas indústrias ou por outras fontes de emissão,
transportar o CO2 capturado para locais específicos e armazená-lo
permanentemente em depósitos subterrâneos, como formações
salinas profundas, reservatórios esgotados de petróleo ou gás
natural, depósitos em camadas de carvão não-mináveis e outras
formações geológicas. (FARIA, 2018 apud BRUHN et al., 2016, p.
37).
Figura 11 ― Captura e armazenamento de CO2 (Carbon Capture
and Storage - CCS).

Fonte: Faria (2018 apud BRUHN et al., 2016).

Por exemplo, tem-se ainda as seguintes tecnologias: captura e utilização de
CO2 (Carbon Capture and Utilization - CCU) e Power-to-gas.
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A captura e utilização de CO2 transforma “o CO2 capturado em produtos de
alto valor agregado como materiais e combustíveis” (FARIA, 2018, p. 38). Já o
power-to-gas, “permitir que o excesso de eletricidade gerada possa ser armazenado
por meio da transformação de energia elétrica em gás Metano (CH4)”. (FARIA, 2018,
p. 50).
Figura 12 ― Fontes e cores de hidrogênio.

Fonte: IRENA (2020 apud INSTITUTO E+ TRANSIÇÃO ENERGÉTICA, 2021).

O Hidrogênio (H2) é produzido por eletrólise da água no esquema da figura
abaixo, e através da tecnologia da eletrólise é possível produzir o Hidrogênio cinza,
azul, turquesa e verde.
Figura 13 ― Esquema da tecnologia power-to-gas.

Fonte: Faria (2018 apud GÖTZ et al., 2016).
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Outro mecanismo que necessita da digitalização para trazer confiabilidade e
rastreabilidade, é o mercado voluntário de carbono. Neste mercado, os volumes
reduzidos de emissão de GEE são negociados.
Segundo Oliveira (2022 apud GILLENWATER et al., 2007), o mercado de
carbono voluntário enfrenta 3 desafios:
Em primeiro lugar, é necessário um procedimento comum e confiável
para selecionar projetos de redução de GEE e para sua
quantificação. Em segundo lugar, é necessário um monitoramento
confiável para verificar se as reduções realmente ocorrem conforme
reivindicado. Em terceiro lugar, os direitos de propriedade sobre os
créditos de redução de emissões devem ser estabelecidos deforma
clara para que os mercados operem com eficácia. (OLIVEIRA, 2022,
p. 6).

Neste sentido, somente as tecnologias poderão monitorar de maneira
confiável e transacionar os créditos de maneira segura.
E, por fim, para monitoramento e registro das metas de descarbonização
precisará de uma infraestrutura de rede com um marco regulatório com base de
sustentação para as contabilizações.

8.1.1 A Digitalização como ferramenta para o Mercado de Carbono
A estruturação de um Mercado de Carbono é uma ferramenta muito
importante para incentivar a redução dos GEE e a digitalização é uma aliada
importante para trazer segurança, rastreabilidade e confiança nas transações neste
mercado.
A comercialização de carbono é um mercado planejado para controlar as
emissões de CO2 e oferece incentivos econômicos para atingir a descarbonização.
Os mercados que possuem potencial para descarbonizar sua produção e ainda
produzir créditos poderá vender este excedente para setores que possam utilizar
esses créditos para compensar a sua produção. E estes créditos poderão ser
precificados das seguintes formas: “taxação do carbono (em geral, com o
estabelecimento de um preço fixo por tonelada) e a negociação de direitos de
emissões – os chamados Sistema de Comércio de Emissões (SCE), no qual são
negociadas licenças de emissões”. (INSTITUTO E+ TRANSIÇÃO ENERGÉTICA,
2022, p. 9).
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O mercado de carbono pode ser obrigatório ou “cap-and-trade” (limitar e
comercializar) no qual emite um determinado número de permissões de emissão por
ano, ou voluntário que depende da criação de compensações de carbono. Segundo
Revoredo, no obrigatório:
As empresas cujas emissões excedem um limite definido devem
obter uma permissão, ou crédito, para cada tonelada de equivalente
de dióxido de carbono que emitem anualmente. Tais licenças podem
ser leiloadas para quem der o lance mais alto, bem como
comercializadas em mercados secundários, criando um preço de
carbono. (REVOREDO, 2021, n.p.).

Já o voluntário pode ser comprado por qualquer organização ou indivíduo que
deseja compensar suas emissões de maneira voluntária.
No Brasil este mecanismo está atrasado e ainda depende de um arcabouço
legal para se desenvolver. Mas as discussões já se iniciaram e hoje existe um
Projeto de Lei n.º 528/21 em tramitação no congresso. O objetivo do projeto de lei é
estabelecer um Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) e regularizar a
compra e venda de créditos de carbono. O art. 3º ainda descreve os seguintes
pontos:
Art. 3º [...]
I. O fomento às atividades de projetos de redução e remoção das
emissões de gases de efeito – GEE;
II. O incentivo econômico à conservação e proteção ambientais,
assim como à realização de atividades econômicas de baixa emissão
de gases de efeito estufa;
III. A melhoria do ambiente e segurança do mercado de créditos de
carbono no Brasil;
IV. A valorização dos ativos ambientais brasileiros;
V. A geração de riqueza e combate à pobreza por meio de atração
de investimentos e negociações com os créditos de carbono; e
VI. Redução dos custos de mitigação dos gases de efeito estufa para
o conjunto da sociedade. (BRASIL, 2022, n.p.).

E para garantir a segurança nas relações comerciais deste mercado a
tecnologia é a ferramenta essencial, mas o desafio é implementar a melhor solução.
Hoje já existe a tecnologia Blockchain que por meio da tokenização poderá
garantir que as transações de créditos de carbonos possa ser um ativo negociável
no mercado. “Com a tokenização, pode-se aumentar a liquidez e aumentar o acesso
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para investidores de varejo ao oportunizar tokens de crédito de carbono para
negociação nas bolsas globais”. (REVOREDO, 2021, n.p.).
A Blockchain garante que o crédito seja rastreável desde sua origem e
evitando assim operações fraudulentas.
Ainda são grandes os desafios para a Blockchain e a tokenização, mas a
expectativa é que com o amadurecimento da tecnologia e os avanços do
desenvolvimento da infraestrutura potencialize a solução e a torne uma ferramenta
primordial para a descarbonização dos setores, inclusive o elétrico.

8.2 A Digitalização como base para a Descentralização
A tendência do setor de geração e distribuição de energia é sua evolução com
a adoção dos Sistemas de Energia Distribuída. Essa nova concepção visa construir
centros de geração de energia limpa para abastecer regiões próximas e diminuir a
dependência de grandes geradores afastados do local de consumo.
A tecnologia de geração e/ou armazenamento de energia elétrica junto às
unidades consumidoras são conhecidas como Recursos Energéticos Distribuídos
(RED, ou Distributed Energy Resources – DER em inglês).
O recente crescimento, associado à característica dos RED, indica
que a difusão destas tecnologias apresenta um elevado potencial
disruptivo, capaz de transformar profundamente os sistemas elétricos
que hoje são predominantemente operados com recursos de maior
porte e gerenciados centralizadamente. (EPE, 2018, n.p.).

“Os RED contemplam: i) geração distribuída (GD), ii) armazenamento de
energia, iii) veículos elétricos (VE) e estrutura de recarga, iv) eficiência energética e
v) resposta da demanda (RD)”. (EPE, 2019 apud FGV, 2016, p. 2).
O sistema deixará de ser simples e unidirecional e passará a ser completo e
bidirecional, conforme figura abaixo.
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Figura 14 ― Sistemas elétricos: presente e futuro.

Fonte: EPE (2018 apud NYISO, 2017).

Essa nova configuração possui muitos desafios, mas também irá gerar muitos
benefícios, como por exemplo, redução das perdas elétricas a partir da aproximação
entre a geração e consumo, oferecer confiabilidade, poderá reduzir os custos
sistêmicos de atendimento à demanda, ganhos de eficiência, menor impacto
ambiental, autonomia energética, baixo custo de manutenção, entre outros,
conforme EPE (2018).
Já os desafios são referentes à complexidade da rede de distribuição, e
incerteza para o planejamento da expansão do sistema energético, retorno sobre
investimento, entre outros, como alude Siemens (2022).
Para além dos RED, tem-se as tecnologias digitais que proporcionam
autonomia para a tomada de decisão de maneira descentralizada, e ao mesmo
tempo coleta e processa um volume de dados de consumo, da geração, das tarifas,
mapeamento da infraestrutura de transmissão e armazenamento. A digitalização
poderá facilitar o gerenciamento e dar-lhe maior segurança, com modelamento e
previsibilidade da relação consumo/produção e interconexão com outros centros. “A
instalação de medidores inteligentes é uma das condições fundamentais para
possibilitar a maior digitalização do setor e a coleta dos dados”. (EPE, 2018, p. 12).
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Outra ferramenta importante no processo é o avanço da IoT33 que irá trazer a
conectividade aos equipamentos. No futuro, o monitoramento de produção e
consumo poderá ser realizado em tempo real através do celular que estará
conectado ao medidor do sistema.
O desafio de toda a conectividade se passa em garantir a segurança e
privacidade dos dados, e neste caso, somente um arcabouço legal, como a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)34, poderá assegurar regras e punições
referente ao vazamento de dados.

8.3 As aplicações para a Digitalização
A utilização de tecnologias digitais tem como objetivo facilitar a gestão e
operação da rede, ajudar na tomada da decisão, melhora de eficiência e segurança
do setor.
Os desafios estão na implantação de novas tecnologias ligadas a Indústria
4.0, como: a AI; Big Data/Analitics; machine learning; IoT; computação na nuvem;
Blockchain; Medidores inteligentes; entre outras.
Segundo Mendes (2021, n.p.),
investimentos em tecnologias como grid analytics, cloud computing
ou SCADA permitem analisar o comportamento dos consumidores,
aprimorar as operações na rede, melhorar a previsão de carga e
otimizar o despacho.

Do lado consumidor, as tecnologias trarão uma participação mais ativa
através de uma gestão contínua do consumo por meio da resposta da demanda e a
implementação de produtos energeticamente mais eficiente.
O consumidor mais engajado com seu papel dentro do processo possibilitará
uma nova oferta de produtos/serviços (MENDES, 2022).
Para o setor, o acesso aos dados em tempo real poderá tornar a gestão da
rede mais eficiente e eficaz. O Governo Federal e as agências reguladoras precisam
garantir um arcabouço legal e regulação para definir as regras e promover
segurança para essa nova realidade.
33

A Internet das Coisas (IoT) descreve a rede de objetos físicos incorporados a sensores, software e
outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas
pela internet. Esses dispositivos variam de objetos domésticos comuns a ferramentas industriais
sofisticadas. (ORACLE, 2022).
34
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. (BRASIL, 2022).
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8.3.1 Big Data
As aplicações do Big Data estão presentes em toda a cadeia do setor elétrico,
desde a geração até à comercialização, gerando uma grande quantidade de dados
em tempo real ou em intervalos programados.
A definição de big data são dados com maior variedade que chegam
em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior. É um
conjunto de dados maior e mais complexo, especialmente de novas
fontes de dados. (ORACLE, 2022, n.p.).

Segundo a Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs)
e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), as principais oportunidades são:
1. Investimentos na rede, por permitir estratégias de investimento
baseadas em manutenção preventiva e gestão preditiva de falhas
com base em análise de risco;
2. Gestão das equipes de campo com maior produtividade através de
soluções tecnológicas móveis com gestão integrada e real-time dos
serviços;
3. Simplificação e automação de processos de back e front-office,
através de um diagnóstico analítico profundo;
4. Gestão de clientes, através de uma análise de perfil de consumo,
comportamentos e necessidades dos diferentes segmentos e uma
interação multicanal;
5. Redes inteligentes, através de controles automatizados a partir de
análise de dados que garantem maior eficiência, qualidade e
segurança da rede;
6. Geração distribuída, por assegurar um melhor balanceamento de
dados de oferta e de demanda. (ABRAPCH, 2016, n.p.).

Os desafios estão na dependência de mudanças regulatórios, segurança de
dados que trafegam na rede e altos investimentos para implementação da
tecnologia.
Entretanto, é uma ferramenta essencial para o futuro do setor e as empresas
que começarem a implementar a solução ganharão vantagens competitivas no
mercado.

8.3.2 Inteligência Artificial (AI - Artificial Intelligence)
Segundo o relatório GIZ (2021, p. 15) “a inteligência artificial (AI - Artificial
Intelligence) é um subconjunto da ciência de dados (data science) voltada para a
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construção de soluções que permitam que as máquinas simulem o comportamento
humano”.
A AI poderá encontrar, extrair e resumir dados que estejam previamente
disponíveis e programados, desde processos mais complexos e atividades
executadas por pessoas.
O art. 8º das Aplicações de Inteligência Artificial no Setor de Energia
apresentam aplicações de AI para o setor de energia elétrica, são elas:
1. Detecção de perdas não técnicas;
2. Desagregação do consumo de energia;
3. Previsão de geração de energia renovável;
4. Gestão de recursos de energia distribuídos;
5. Atendimento ao consumidor;
6. Recarga inteligente de veículos elétricos;
7. Segurança cibernética no setor de energia; e
8. Manutenção preditiva e previsão de falhas. (GONÇALVES, 2020,
n.p.).

Os desafios para a introdução da AI no setor são: disseminação de
conhecimento da ferramenta, ao passo que a falta de conhecimento poderá limitar a
utilização das informações em processo de tomada de decisão; limitação de
profissionais na implementação da solução, uma vez que integrar das informações
demanda um conhecimento técnico específico; alto investimento inicial de
implementação,

digitalização

dos

dados

e

contratação

de

profissionais

especializados; e informações desatualizadas, principalmente para as empresas
públicas que possuem as informações, mas estão armazenados em diferentes
formatos, conforme A10 (2022).

8.3.3 Internet das Coisas (IoT - Internet of Things)
A IoT contribui com a integração do mundo físico com o digital, que obtém
diferente tecnologias, como a computação em nuvem, geolocalização, dispositivos e
sensores, redes sociais e conectividade e mobilidade. “O conceito de internet das
coisas (IoT) refere-se a objetos do mundo físico real que são equipados com
sensores e perfeitamente integrados em seu ambiente”. (GIZ, 2021, p. 17).
“Ao conectar sensores individuais, medidores e máquinas à Internet, esses
dados podem ser coletados de forma centralizada ou descentralizada e
disponibilizados para procedimentos de análise”. (GIZ, 2021, p. 17).
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A ferramenta possibilita o monitoramento das linhas de transmissão e
subestações em tempo real. Isso traz maior controle das informações que trafegam
no sistema. Já por outro lado, o risco é ampliado devido uma maior vulnerabilidade
da rede.

8.3.4 Medidores inteligentes
O medidor inteligente é uma de muitas das aplicações que são utilizadas para
monitorar o consumo de energia. É um dispositivo eletrônico que coleta dados de
energia in loco do consumo e geração de energia (kWh), demanda de potência (kW),
corrente (A), tensão (V) e fator de potência (FP), conforme Scarpin (2018).
Segundo Giz (2021, p. 18): “um medidor inteligente terá para se comunicar,
um dispositivo de medição e um módulo de comunicação, que podem estar
localizados no mesmo dispositivo”.
No Brasil, os medidores precisam ser regulados pela ANEEL e a rede de
comunicação precisam ter licença e permissão da Agência Nacional de
Telecomunicação (ANATEL).
Essa tecnologia traz algumas vantagens para empresas e consumidores,
como: diminui a incidência de erros na leitura de consumo; fornece dados em tempo
real; maior controle sobre o uso de sua energia; permite a implementação de preços
dinâmicos; permite os ajustes de hábitos de consumo; entre outras.
Mas também possui muitos desafios: alto custo para garantir a segurança de
dados, dependência da conectividade para transmissão de informações, qualificação
da mão de obra para instalação, manutenção e monitoramento dos medidores, entre
outros.

8.4 A Blockchain como alternativa
As alterativas de aplicações tecnológicas são diversas, a sua introdução traz
muitos benefícios, mas também encara muitos desafios, principalmente referente a
segurança da informação.
A tecnologia que possui um grande potencial de enfrentar os desafios da
digitalização do setor elétrico é a Blockchain.
“A Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que usa o
armazenamento descentralizado para registrar os dados de todas as transações”.
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(BRASIL, 2019c, p. 37). A tecnologia funciona como um livro-razão distribuído ou
Distributed Ledger Technology – DTL35, de forma compartilhada, universal e pública
que torna o processo de comunicação direta e segura e elimina a necessidade de
intermediários.
Segundo Costa Júnior:
Um livro razão distribuído é um banco de dados distribuído por vários
nós ou dispositivos de computação. Cada nó replica e salva uma
cópia idêntica do livro razão, bem como atualiza-se de forma
independente, e essa é sua principal inovação, por não ser mantida
por nenhuma autoridade central, e assim conseguem reduzir
drasticamente o custo da confiança na informação. (COSTA
JUNIOR, 2020, 123).

A Blockchain é distribuída e gerenciada combinando bancos de dados peerto-peer (P2P), tecnologia de criptografia e eventos da rede.
O relatório de Modernização do Setor Elétrico, “os registros, apesar de
distribuídos, são criptografados, fazendo com que as pessoas não conheçam o
conteúdo, apenas os computadores leem o conteúdo para verificar a sua validade”.
(BRASIL, 2019c, p. 37).
Os dados são transacionados em tempo real e de forma segura, fazendo com
que os dados de geração e consumo de energia elétrica possam ser monitorados de
formar eficiente.
Segundo Giz (2021), a tecnologia é recente e passou a ser conhecida a partir
de 2018 com o surgimento do mercado de criptomoedas36. “O(s) desenvolvedor(es)
da moeda Bitcoin criaram um conceito para um sistema de pagamento distribuído,
autônomo, neutro e puramente digital, que permitisse que pessoas físicas realizem
transações sem intermediários”. (GIZ, 2021, p. 16).

35

36

DLT (Distributed Ledger Technology) é uma estrutura de dados que se distribui geograficamente.
Assim, são vários os servidores que tratam simultaneamente da informação de base, sem que
exista um administrador principal. Isto é, um registo distribuído não é mais que uma base de dados
gerida por um colectivo de participantes. Cada um deles dispõe de uma cópia do registo para que
eventuais variações sejam fáceis de detectar dado que as actualizações de base dos mesmos
dispõe de uma cópia do registo, por forma a que eventuais variações serão fáceis de detectar, já
que as actualizações de base se realizam mediante o consenso de todos os participantes.
(REDAÇÃO APD, 2019).
Uma criptomoeda é um tipo de dinheiro – como outras moedas com as quais convivemos
cotidianamente – com a diferença de ser totalmente digital. Além disso, ela não emitida por
nenhum governo (como é o caso do real ou do dólar, por exemplo). (INFOMONEY, 2022).
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Desde o seu surgimento até o hoje, a Blockchain é considerada uma
tecnologia madura no mercado financeiro, porém em outros setores da economia
ainda é uma aplicação recente.

8.4.1 A Blockchain no Setor de Energia
O aumento da complexidade e do volume de informação no setor elétrico
demandará uma tecnologia que possa gerenciar este sistema, e a tecnologia que se
destaca é a Blockchain.
E uma das aplicabilidades seria a criação de um sistema automatizado de
contratos inteligentes entre o produtor e o consumidor de energia, como aduz o
MME (BRASIL, 2019c). A tecnologia facilitaria a gestão destes contratos e sem
intermediários, conforme demostra a figura abaixo.
Figura 15 ― A introdução da Blockchain no Setor Elétrico.

Fonte: PWC (2018).

Segundo MME (BRASIL, 2019c), algumas empresas de energia têm
desenvolvido e introduzido a tecnologia em suas estruturas, mas em um volume
muito pequeno ou no modo de projeto piloto. “Na visão de startups de tecnologia ou
mesmo de grandes empresas incumbentes do setor de energia, a conjunção entre
energias renováveis, geração distribuída e Blockchain apresenta um enorme
potencial transformador”. (BRASIL, 2019c, p. 39).
Conforme Mantelli (2019), desde 2017, startups arrecadaram investimentos,
para de diversas formas introduzir a Blockchain no setor, mas apesar do volume de
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investimentos recebidos, a tecnologia enfrenta alguns desafios para conseguir
comercializar a solução, e uma delas é a regulamentação.
Segundo dados de 2018 do IRENA (2019), 189 empresas ao redor do mundo
têm utilizado a Blockchain em aplicações no setor elétrico, sendo 71 projetos e com
um investimento de 466 milhões de dólares. Tem-se alguns exemplos de projetos
Blockchain direcionados para conectar diretamente produtores e consumidores para
disponibilizar energia limpa e de baixo custo, como WePower na Estônia, o Power
Ledger na Austrália e The Brooklyn Microgrid nos Estados Unidos, como aduz o
MME (BRASIL, 2019c).
Na Espanha tem-se iniciativas voltadas para a emissão de certificação de
origem da energia e na Alemanha temos projetos pilotos voltados para
disponibilização de baterias para veículos elétricos com cobrança e pagamento nos
postos de recargas, conforme salienta o MME (BRASIL, 2019c).
Pode-se

ainda

encontrar

projetos

para

a

produção

de

energia

e

comercialização voltada diretamente para o mercado atacadista, e outras empresas
investindo na aplicação da Blockchain na transmissão e distribuição de energia, em
conformidade com Mantelli (2019).
Gráfico 11 ― Iniciativas Blockchain no setor de energia.

Fonte: IRENA (2019).
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Apesar das iniciativas recentes de introduzir a tecnologia no setor de energia,
em especial a Blockchain, existem muitos desafios a superar.
O relatório do IRENA (2019) destaca alguns fatores chaves que permitirão a
implantação da tecnologia, são elas: o amadurecimento da tecnologia; ter
regulamentação clara e consistente; aprimoramento da infraestrutura de rede;
desenvolvimento de soluções de fácil usabilidade; e redução do consumo de
energia.
Segundo o MME (BRASIL, 2019c), os principais desafios são escalabilidade,
falta de padronização e dificuldade regulatórias.
Tem ainda questões relacionadas à segurança da informação como desafio,
como às leis de proteção de dados, proteção e segurança de rede, direito contratual
legal e às leis do setor de energia.
Os desafios são grandes, mas a Blockchain se mostra umas das tecnologias
mais promissoras para o setor elétrico, para a certificação de produção de energia,
gestão de ativos, transações de energia, mini e micro redes, entre outras
aplicabilidades, como expõe Machado (2021).

8.4.2 A Blockchain na Comercialização de Energia Elétrica
A tecnologia Blockchain é chave para a comercialização de energia elétrica a
partir da expansão da geração de energia descentralizada. “A blockchain opera de
forma

descentralizada,

permitindo

que

prossumidores

e

consumidores

comercializem energia entre si”. (MACHADO, 2021, p. 69).
A estrutura atual de comercialização de energia gerenciada pela CCEE terá
dificuldades de acompanhar a expansão das RED que segundo o relatório de
Modernização do Setor Elétrico:
São definidos como tecnologias de geração e/ou armazenamento de
energia elétrica, localizados dentro dos limites da área de uma
determinada concessionária de distribuição, normalmente junto a
unidades consumidoras, atrás do medidor (behind-the-meter).
(BRASIL, 2019c, p. 43).

A RED vem crescendo rápido nos últimos anos devido à redução nos custos
de investimento e a disseminação das tecnologias; combinado com o crescimento
interesse dos consumidores em produzir sua própria energia.
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Devido a isso, um novo modelo de comercialização de energia vem evoluindo.
A P2P “é baseado em um sistema distribuído que consiste em nós interconectados
capazes de se autoconfigurar em topologias de rede com a finalidade de
compartilhar recursos como conteúdo, ciclos de CPU, armazenamento e largura de
banda”. (MANTELLI, 2019, p. 35).
A comercialização de P2P além de aproximar a geração de energia para
próximo do consumo, traz o benefício da descarbonização a partir do momento que
a geração predominante é a da energia renovável, e neste sentido, a tecnologia
Blockchain garantirá a rastreabilidade para que os acordos sejam implementados e
cumpridos.
Os dados transacionados entre as unidades consumidoras ou
prossumidoras são registrados dentro da blockchain via sistemas de
medição inteligente. Estas transações são automaticamente
executadas e documentadas entre as partes, como quando há
redução de preço, eletricidade ou energia local disponível.
(MACHADO, 2021, p. 70).

A adoção da Blockchain permitirá um controle no fornecimento de energia e a
comercialização diretamente entre geradores e consumidores, não sendo assim
necessário intermediadores no processo. A expectativa é que a introdução desta
tecnologia reduza as atribuições das distribuidoras, varejistas e atacadistas de
energia.
Ademais, a tecnologia pode proporcionar velocidade e segurança nas
transações que serão necessárias no processo, e poderá ser adaptada para atender
ao setor.
A exclusão de intermediários e a introdução de uma tecnologia confiável para
gerenciar esta relação poderá promover uma redução de custos para o consumidor
final, resultando em preços menores e promovendo a modicidade tarifária. E ainda,
irá promover uma simplificação no sistema de medição e cobrança na
comercialização P2P.
Assim como a tecnologia tem muitos desafios a enfrentar, os resultados
esperados serão muito benéficos para este no mercado de comercialização de
energia que se estrutura, podendo promover segurança para os agentes na
negociação, confiabilidade na gestão dos contratos e eficiência nas transações de
dados.
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9 TENDÊNCIAS E DESAFIOS DA DIGITALIZAÇÃO NO SETOR ELÉTRICO
O economista austríaco Joseph A. Schumpeter37 (1882-1950) trouxe uma
importante contribuição com a teoria dos ciclos econômicos 38, que cita como a
sociedade de tempos em tempos passa por crises e transformações econômicas. A
inovação tecnológica também é destaque entre seus estudos, onde cita que os
negócios vivem ondas de inovação que impacta positivamente o desenvolvimento
econômico, mas surgem e desaparecem como ondas. E é através da inovação, que
a sociedade presencia grandes transformações, como os vividos ao longo das
Revoluções Industriais.
Conforme discutiu-se ao longo deste trabalho, a Industria 4.0 ou Quarta
Revolução Industrial é um marco que representa a introdução da automação
tecnológica através da digitalização e a integração de diferentes tecnologias.
Em linha com a teoria de Schumpeter, a automação tecnológica é um novo
ciclo de inovação que irá transformar os processos industriais conhecidos, trazendo
uma melhora no processo e na eficiência produtiva.
Não obstante, o momento atual motivou as transformações recentes do setor
elétrico e estimulou empresas, instituições e Governo a discutir temas, como:
segurança energética; universalização de acesso à energia; segurança energética;
competitividade; liberdade de escolha; inserção de novas tecnologias; entre outros
temas.
A expectativa é que a transição energética transforme a cadeia produtiva do
setor elétrico, tornando-a mais complexa, competitiva, eficiente e com baixo ou
nenhum impacto ambiental.

37

38

Foi um economista e cientista político austríaco. Considerado um dos mais importantes
economistas da primeira metade do século XX, e um dos primeiros a reconhecer as inovações
tecnológicas como motores do desenvolvimento capitalista.
FIOCRUZ. Joseph Shumpeter. Fiocruz Campus Virtual, 2022. Disponível em:
<https://mooc.campusvirtual.fiocruz.br/rea/medicamentos-da-biodiversidade/joseph_schumpeter.
html#:~:text=Joseph%20Schumpeter%20foi%20um%20economista,como%20motores%20do%20d
esenvolvimento%20capitalista>. Acesso em: 22 mar. 2022.
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nas fases de recessão e depressão. Existe uma tendência de equilíbrio que, depois de cada
excursão, chama o sistema de volta em direção a um novo estado de equilíbrio.
PAULO; MOTA. Ciclos econômicos e estratégias de gerenciamento de resultados contábeis: um
estudo nas companhias abertas brasileiras. Revista Contabilidade & Finanças, Maio-Agosto
2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcf/a/99PHks3w8RjJpDWPszPgttn/? lang=pt>.
Acesso em: 22 mar. 2022.
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9.1 A Digitalização com Vetor do Setor Elétrico
A expectativa é que a digitalização favorece a transição da cadeia de
fornecimento do setor elétrico, desde a geração até o consumidor final. Mais do que
promover a integração digital, tende a contribuir com automação e maior eficiência
nos mecanismos de controles do setor.
O Brasil já possui uma produção de energia limpa, onde, segundo dados do
EPE (2022), 83% da produção de Energia elétrica é renovável com maior
participação da produção via usinas hidrelétricas, mas que presenciou no últimos
anos um crescimento da geração de energia por meio da fonte eólica. Porém, ainda
existem muitos desafios a serem superados, a começar com o risco da alta
dependência da geração hidrelétrica, que mostrou recentemente que um período de
escassez de chuvas deixa o setor totalmente vulnerável.
Este período de escassez somente não foi pior que o período vivido em 2001,
pois foi impactado com uma queda de consumo provocada pela COVID-19 e pelo
crescimento da geração eólica, que apesar de ser considerada uma fonte
intermitente, mostrou ter potencial de fornecimento.
E para evitar que os países vivenciem períodos de escassez de fornecimento
de energia, o crescimento da energia solar por meio de grandes fazendas ou da mini
e microgeração passa a ser estratégico no planejamento do setor. O Governo já está
fazendo a sua parte e criou a lei que regulamenta a produção de energia fotovoltaica
através da mini e microgeração de energia que promoverá a descentralização de
produção de energia elétrica e ainda possibilitará maior segurança energética.
Neste sentido, a digitalização mostra ser uma ferramenta importante para a
transformação do sistema de produção de energia, podendo promover a
modernização das centrais elétricas, potencializar a descentralização da geração
elétrica e ainda trazer mais segurança no processo produtivo por meio do
planejamento e previsibilidade.
O segmento de transmissão de energia que interliga a produção e consumo é
operado pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) que conecta quase todo o país,
exceto algumas áreas que estão isoladas e o estado de Roraima que hoje é
abastecido pela Venezuela.
Os desafios ficam por conta da complexidade do sistema que impacta
diretamente a tarifa e as perdas de energia na rede. E ainda, com o aumento das
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fontes intermitentes e a expansão da geração centralizada, a tendência é o sistema
se tornar ainda mais complexo. Neste sentido, a digitalização poderá proporcionar
estabilidade e confiança a rede, podendo diminuir as perdas através das redes
elétricas inteligentes e a geração distribuída. A expectativa ainda é que no futuro o
sistema brasileiro ainda possa se integrar ao sistema da América Latina, assim
permitindo a importação de energia.
A distribuição de energia atualmente conta com 56 concessionárias, entre
estatais e privadas segundo dados da ABRADEE (2022), sendo o elo responsável
pela entrega e distribuição de energia ao consumidor final e mais o regulador e
fiscalizador do setor.
Dentre todos os segmentos do setor elétrico, a Distribuição é aquele que
possui os maiores desafios no processo de transição energética, tendo que se
reinventar para poder se adequar a essa nova reconfiguração. Os desafios
projetados são a otimização da estabilidade da rede, modernização do sistema para
atender as novas demandas e investimento em infraestrutura digital para viabilizar a
introdução de novos serviços.
A expectativa é que a digitalização torne a rede de distribuição mais
modernas e complexas no gerenciamento de energia, pois terá que ser bidirecional,
flexível e automatizada, características essas das redes elétricas inteligentes (smart
grids) que tornará possível a integração do novo modelo de comercialização de
energia. Ademais novos serviços poderão ser criados para atender as novas
demandas do setor de energia como um todo, por meio da eletrificação, que poderá
atender principalmente o setor de transporte.
Em 2021, o consumo de energia atingiu 500.209 GWh, alcançando um
crescimento de 5,2% comparado com o ano de 2020, segundo dados da EPE
(2022). É um mercado de 81 milhões de Unidades Consumidoras (UC) e fechou o
ano com uma migração de 5.563 novas UC para o Mercado Livre de Energia,
conforme informações da CCEE (2022).
E como grande desafio, destaca-se a resposta dos consumidores a demanda
como um dos RED em acordo com os desafios do novo sistema. Outro ponto da
RED é a viabilização das transações ponto a ponto (Peer-to-Peer) com a gestão de
ambas as pontas do sistema. E por fim, a elevada carga tributária brasileira que
diminui a competividade do setor, onerando excessivamente a atividade.
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A tendência com a introdução da digitalização, traz a possibilidade de ter
acesso a tecnologia de armazenamento de energia que terão maior capacidade de
armazenamento e de durabilidade, tanto para veículos elétricos e híbridos podendo
ser aproveitada no setor elétrico.
A liberdade na decisão de compra também será um alternativa importante a
partir da introdução das tecnologias e uma regulamentação que permita o
consumidor poder escolher de quem irá consumir, quando irá consumir e quanto irá
pagar, possibilitando que o consumo seja planejado.
O quadro abaixo destaca, os principais pontos que poderão transformar o
setor elétrico por meio da digitalização e introdução de novas tecnologias.
Quadro 4 ― Desafios e Tendência da Digitalização no Setor Elétrico.

Fonte: Elaboração Própria (2022).
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10 CONCLUSÃO
As discussões em torno da transição energética têm como base a mudança
da matriz energética por meio do aumento da participação das renováveis de baixo
ou zero emissão de GEE. Quando é analisada a matriz elétrica mundial, com
predominância

de

combustíveis

fósseis,

é

possível

compreender

que

a

descarbonização está no centro das preocupações internacionais. Por outro lado,
quando se estuda o cenário brasileiro, no qual sua matriz elétrica já é em sua maior
parte renovável, o foco das discussões passa a ser como descentralizar a produção
de energia, a fim de promover a expansão da oferta e segurança energética.
Apesar da descarbonização e da descentralização ser importante neste
processo de transição energética, o trabalho demostra que a Digitalização é a base
desta transformação.
O processo de transição do mundo físico para o mundo digital tende a ser a
chave do sucesso para a descentralização do setor elétrico, transformando a
maneira de produzir e consumir energia. A Digitalização promoverá a integração dos
RED, promovendo a conectividade entre os sistemas descentralizados, impactando
em um maior controle, rastreabilidade e segurança na produção de energia. E ainda,
será fundamental para a Modernização do setor elétrico e em especial, conforme
destacado no objetivo deste trabalho, o Mercado de Comercialização de Energia,
que permitirá que a energia seja comprada de maneira simples e segura. E ainda,
será importante para o Mercado de Carbono, podendo ser utilizado com certificado
da origem da fonte de energia, potencializando a valoração dos créditos de carbono.
Conforme destacado neste trabalho, existe muitas tecnologias sendo testadas
em todo o mundo, mas a discussão em torno da Blockchain ganha maior destaque
quando a ferramenta mostra ter um maior potencial no papel de integrador de toda a
cadeia do setor e principalmente ser uma ferramenta que poderá trazer maior
segurança e rastreabilidade nas informações de compra e venda de energia.
A Blockchain poderá facilitar as transações comerciais e ainda validar a
descarbonização da cadeia, permitido seu registro de origem.
A digitalização possui muitos desafios e este trabalho destaca alguns pontos
que poderão ser explorados e validados em estudos futuros referente a introdução
digital no setor elétrico, são eles:
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Geração elétrica: automação e controle da geração elétrica em uma matriz
mais complexa e descentralizada;



Transmissão: estabilidade e confiança;



Distribuição: a introdução das redes elétrica inteligentes permitirá a oferta
de novos serviços, como a eletrificação.



Consumo: permitirá o planejamento do consumo e irá validar a decisões
de compra e venda de energia.

E, por fim, o desafio da digitalização para o novo Mercado de
Comercialização de Energia permitirá a integração do prosumidor no qual este novo
agente possa comercializar seu excedente de energia sem intermediários, com uma
plataforma eficiente de precificação, rastreabilidade de origem e certificação.
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