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1) Contexto 

    A Medida Provisória (MP) 1.031/2021, de auto-
ria da Presidência da República, que trata da pri-
vatização da Eletrobras vem sendo amplamente 
discutida na imprensa e no setor elétrico nos úl-
timos meses. O relatório final, de autoria do de-
putado Elmar Nascimento (DEM-BA), aprovado 
em 19 de maio na Câmara dos Deputados rece-
beu inúmeras críticas. Uma das críticas vem  da 
proposta de garantia de contratação de termelé-
tricas a gás natural e pequenas centrais hidrelé-
tricas (PCH), em desacordo à usual sistemática 
de competição de leilões realizados atualmente 
nos mercados regulado e livre. Outros questiona-
mentos são referentes aos possíveis aumento da 
tarifa de eletricidade, ao contrário da redução de 
custos para o consumidor final vislumbrada com 
a desestatização da empresa. 

    O texto aprovado na Câmara dos deputados 
prevê a inserção de 6 GW em termelétricas a gás 
a serem inseridas no sistema interligado nacio-
nal entre os anos de 2026 e 2028 em regime de 
operação inflexível, com fator de capacidade mí-
nimo de 70%, por um período de operação de pelo 
menos quinze anos. A exigência de contratação 
de termelétricas a gás natural pela modalidade 
de reserva de capacidade, proposta na MP, privi-
legia a matriz térmica em detrimento das fontes 
eólica e solar. Estas, aliás, apresentaram os me-
nores preços-teto nos últimos leilões do ambien-
te regulado realizados em 2019 e, portanto, tra-
riam maior contribuição à redução do preço das 
tarifas de eletricidade. 

     A instalação das térmicas está dividida nas re-
giões Norte, Centro-Oeste e Nordeste e prevê, na 
última região, que seja restrita a Estados que não 
contem com infraestrutura de abastecimento. O 
investimento em gasodutos, além de represen-
tar custos adicionais em relação a outras opções 
energéticas menos custosas para o atendimen-
to dos maiores centros de carga do país, estarão 
sendo comprometidos em uma fonte energética 
que tornará mais distante a necessária descar-
bonização da matriz elétrica brasileira. O mesmo 
pode se dizer das emissões diretas decorrentes 
da operação dessas usinas, objeto de estudo 
desta nota técnica.

2) Emissões de Gases de Efeito Estufa

O cálculo apresentado nesta nota técnica es-
tima as emissões anuais resultantes da inserção 
de 6 GW em usinas termelétricas a gás natu-
ral previstas pela MP, escalonadas em 1 GW em 
2026, 2 GW em 2027 e 3 GW em 2028. Os fatores 
de capacidade considerados são de 70%, de acor-
do com o mínimo previsto na proposta, e de 80%, 
de acordo com as simulações realizadas no Plano 
Decenal de Expansão 2030 (PDE 2030) nos ce-
nários que consideram a contratação de usinas 
termelétricas inflexíveis.

O rendimento energético considerado para as 
usinas a serem contratadas foi de 57%1. Esse ren-
dimento energético representa um consumo mé-
dio de 171,4 m³ de gás natural por MWh de energia 
elétrica. A estimativa não considera que as tér-
micas afetem o despacho e, consequentemente, 
as emissões, das demais térmicas atualmente em 
operação.  

De acordo com dados de dezembro de 2020 do 
Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa (SEEG), o Brasil emitiu 2,2 bilhões 
de toneladas de gases de efeito estufa (GEE) em 
2019. O setor de Energia foi responsável por 19% 
dessas emissões; deste total, 53,4 Mt foram pro-
venientes de geração de eletricidade, represen-
tando uma elevação de 7% frente às emissões de 
2018, por conta do maior acionamento de usinas 
termelétricas.

A variação de emissões ocorre por conta 
de diferentes participações anuais de fontes 
energéticas baseadas em combustíveis fós-
seis que atendem à demanda de eletricidade. 

A inserção de 6 GW de usinas termelétricas, 
em um parque atual de 14,8 GW de potência fis-
calizada (Sistema de Informações de Geração 
da Aneel, Aneel, 2021), provocaria o aumento da 
geração termelétrica a gás natural, bem como o 
aumento das emissões anuais de GEE.  O gráfico 
abaixo apresenta as emissões adicionais de GEE 
que ocorreriam já em 2028, quando as usinas 
termelétricas instaladas por conta da Medida 
Provisória estivessem em operação.

1 Usinas termelétricas a ciclo combinado podem apresentar 

rendimento energético na faixa entre 52% e 64%, dependendo da 

configuração e da capacidade das turbinas utilizadas.
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Fonte: Instituto de Energia e Meio Ambiente, 2021.

    Considerando um fator de capacidade de 70% 
para as usinas instaladas, as emissões anuais re-
presentariam um acréscimo de 13,1 MtCO2₂e, ou 
um aumento percentual de 24,6% em relação às 
emissões do setor elétrico registradas em 2019 
e 45,0% em relação às emissões do parque de 
termelétricas a gás natural no mesmo ano. Já as 
emissões acumuladas referentes aos 15 anos de 
operação dessa capacidade instalada totaliza-
riam 196,8 MtCO₂2e, o equivalente às emissões do 
setor de transportes em 2019.
 
    Já com a inflexibilidade de 80%, prevista em 
um dos cenários simulados no PDE 2030 (EPE, 
2020) para termelétricas a gás, as emissões 
anuais passam a ser 15 MtCO₂2e, representando 
um aumento de 28,1% em relação às emissões do 
setor em 2019 e 51,4% em relação às emissões do 
parque de termelétricas a gás natural nesse ano.
    
    Os 6 GW de térmicas a gás gerariam, com fa-
tor de capacidade de 70%, 36.792 GWh/ano, um 
acréscimo de 60,9% em relação à geração a gás 
verificada em em 2019.  Considerando uma infle-
xibilidade de 80% para as usinas, a geração sobe 
para 42.048 GWh/ano, um acréscimo de 69,6% 
em relação à geração a gás ocorrida em 2019.

3) Impactos decorrentes da inserção de usinas 
termelétricas inflexíveis 

    A geração a gás natural é considerada uma 
opção energética de descarbonização em subs-
tituição a óleo combustível, diesel e carvão, con-
tribuindo para a redução de emissões de países 
e regiões. Entretanto, já é prevista no PDE 2030, 
a saída de térmicas a óleo do sistema interligado 

em 2025. Adicionalmente, a meta de zerar emis-
sões líquidas em 2050, que conta com o compro-
misso de mais de cento e vinte países (Climate 
Action Tracker, 2020), passa pela redução das 
emissões permitidas de combustíveis fósseis 
na década atual e pelo descomissionamento de 
térmicas previsto a partir de 2030-35, fechan-
do a janela para a ampliação de infraestrutura 
de gás natural que perdure após esse período, 
como seria o caso proposto na MP 1.031/2021.  
 
    A transição energética baseada no gás natu-
ral é prejudicial por ocupar recursos de infraes-
trutura e demanda energética que poderiam ser 
direcionados para fontes renováveis. Nesse sen-
tido, a obrigatoriedade da contratação de usinas 
termelétricas inflexíveis é passível de questiona-
mentos técnicos, ambientais e econômicos.   O 
próprio PDE 2030, ao apresentar os resultados 
do Cenário de Referência para a expansão do 
sistema elétrico, conclui que “a alternativa de 
menor custo total para o atendimento aos re-
quisitos do sistema se dá através da expansão 
de fontes renováveis variáveis em conjunto com 
termelétricas totalmente flexíveis (sem geração 
compulsória). Essa expansão aliada a um siste-
ma existente de forte predominância hidrelétri-
ca permite que a matriz elétrica brasileira con-
tinue sendo caracterizada por alta participação 
de fontes renováveis. Esta estratégia de solução 
mostra-se robusta em cenários de maior e menor 
crescimento da projeção de demanda em relação 
ao cenário de referência” (EPE, 2020, p.99).

    Com vistas a avaliar cenários nos quais a expan-
são termelétrica poderia funcionar como induto-
ra do desenvolvimento da indústria do gás natu-
ral, o PDE 2030 prevê casos de inserção anual de 
1 e 2 GW de usinas termelétricas inflexíveis. Nes-
ses casos, o impacto à restrição de operação de 
energias renováveis é ilustrado abaixo:

Fonte: Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisas Energéticas, 2020.
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A redução de fontes renováveis é significativa 
no caso da inclusão de 8.000 MW de termelé-
tricas (2.000 MW/ano de 2027 a 2030), cenário 
mais próximo da proposta da MP 1.031. A alterna-
tiva resultaria na diminuição de cerca de 18.000 
MW de capacidade instalada, sendo que 12.000 
MW seriam provenientes de usinas eólicas e 
3.500 MW de fotovoltaicas. Adicionalmente, ha-
veria a redução de usinas termelétricas flexíveis, 
que complementam a disponibilidade de potên-
cia (EPE, 2020).

Em função do custo adicional que seria des-
pendido pelo setor elétrico para a contratação 
das termelétricas inflexíveis, o PDE 2030 alerta 
que “sob o ponto de vista de um desenvolvimento 
econômico equilibrado, eventuais políticas ener-
géticas devem evitar ou minimizar a condição de 
expansão da indústria do gás natural em detri-
mento da competitividade do setor elétrico. Efe-
tivamente, soluções do tipo ganha-ganha para 
ambos os setores tendem a ser mais sustentá-
veis, mediante alocação equilibrada dos custos e 
riscos das políticas energéticas entre os agentes 
que se apropriam diretamente dos seus bene-
fícios e de suas externalidades positivas”(EPE, 
2020, p103).

4) Questionamentos 

A inserção de termelétricas inflexíveis pro-
posta na MP 1.031/2021 merece os seguintes 
questionamentos:

1) As restrições de operação das renováveis 
flexíveis como eólica e solar, além de desperdiçar 
energia que poderia ser injetada no sistema, im-
plicará em aumento de custo na tarifa de eletrici-
dade de todos os consumidores;

2) Caso as taxas de crescimento econômico e, 
consequentemente, de crescimento da demanda 
de eletricidade, forem menores do que aquelas 
projetadas nos documentos oficiais de plane-
jamento, os impactos citados anteriormente se 
amplificariam em relação à restrição de operação 
de usinas renováveis e à tarifa de eletricidade.

3) A inclusão das térmicas nas regiões Norte 
e Nordeste impactaria a viabilização de térmicas 
que utilizariam gás natural do pré-sal na região 

Sudeste ou, alternativamente, aumentaria sig-
nificativamente os custos de seu transporte até 
as regiões contempladas. Em ambos os casos, o 
custo adicional ao sistema para arcar com a in-
fraestrutura das térmicas seria considerável;

Em resumo, a proposta da MP se mostra con-
flitante com o cenário global de transição ener-
gética e especialmente com o atual cenário de 
risco de racionamento, que já impacta a conta 
de luz dos consumidores com o acionamento da 
bandeira vermelha dupla. A proposta conflita 
com o planejamento e com a competitividade do 
setor elétrico.

A contratação de térmicas inflexíveis não é o 
caminho mais adequado para reduzir o risco fu-
turo de racionamento. A receita para compensar 
períodos hidrológicos diversos, que tendem a ser 
mais frequentes por conta das mudanças climá-
ticas, passa necessariamente pela diversificação 
da matriz elétrica, aumentando a participação de 
energias renováveis flexíveis.
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