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PROJEÇÕES DO SETOR JÁ REFLETEM SINAIS
DE RECUPERAÇÃO DA INDÚSTRIA

Demanda por energia em 2017 atingiu nível semelhante ao de 2014. Capacidade ociosa ainda é grande e
há folga no sistema

SUELI MONTENEGRO, DA AGÊNCIA CANALENERGIA, DE BRASÍLIA

Embora ainda tímidos, se comparados à retração dos últimos anos, os primeiros sinais de recuperação da produção industrial no Brasil começam

a ser incorporados às projeções de crescimento da demanda por energia elétrica. A carga e o consumo do sistema atingiram no ano passado

níveis próximos aos de 2014, segundo a Empresa de Pesquisa Energética, e há uma demanda deprimida, especialmente na indústria, que pode se

recuperar em 2018, dependendo da evolução do cenário político-econômico ao longo ano.

“De todo modo, independentemente da intensidade e do momento dessa retomada, existe um signi cativo excesso de oferta no sistema, que

assegura a segurança de suprimento física. Em termos conjunturais, existe uma natural dependência do regime hidrológico, que naturalmente

pode acarretar impactos comerciais, tal como no ano passado”, avaliam o diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da EPE,

Thiago Barral, e a superintendente-adjunta de Estudos Econômicos da estatal, Carla Achão.

O planejamento de expansão do sistema tem considerado diferentes cenários de crescimento econômico e a forma como ele pode afetar os

diversos setores para identi car as alternativas de atendimento mais adequadas, principalmente se houver crescimento maior que o esperado,

a rmam os especialistas da EPE. Um novo estudo que a empresa pretende divulgar em breve deve atualizar os cenários usados no planejamento

de longo prazo.

Para o presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Rui Altieri, as estimativas de crescimento

da carga do Sistema Interligado de 3,7% para 2018 e de 3,9% ao ano para o período 2018-2022 mostram expectativa de recuperação gradual e

consolidada da economia.  Os dados baseados na projeção de crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto para esse ano estão no relatório

sobre previsão de aumento da carga de energia elétrica para os próximos cinco anos, produzido conjuntamente por CCEE, EPE e Operador

Nacional do Sistema Elétrico e divulgado em dezembro do ano passado.

“O aumento da carga com a retomada da economia seria bené co para o setor elétrico, pois volta a tornar o mercado atraente para os

investidores, tanto nacionais como estrangeiros. Esse dinamismo promove o crescimento do mercado e estimula a comercialização de energia”,

a rma Altieri. O executivo lembra que a partir de meados de 2017 a economia brasileira passou a apresentar sinais de recuperação, com o

aumento da produção de setores da indústria, especialmente o automobilístico, e do consumo varejista, além da redução gradual do

desemprego. Desde 2015, o consumo de energia estava em baixa, em consequência da recessão econômica, frustrando as expectativas de

aumento do consumo em torno de 3% ao ano, previstas no planejamento de expansão do sistema elétrico. Isso contribuiu para a geração de

excedentes de energia no mercado.

Preço deve car mais baixo este ano, Rui Altieri,

da CCEE

Este ano, acredita o dirigente, “haveria infraestrutura su ciente para fazer frente ao crescimento previsto para 2018 e a possibilidade de

investimentos para avançar ainda mais na geração.” A avaliação da CCEE é de que o preço do mercado de curto prazo tende a car mais baixo em

2018, por causa das  a uências registradas no início do período úmido e da tendência de recuperação dos reservatórios. Já as tarifas do mercado

regulado dependem de ajustes que serão feitos  pela Agência  Nacional de Energia Elétrica nos processos tarifários das distribuidoras.

Altieri a rma que, no longo prazo, “a realização de novos leilões e a diversi cação da matriz tendem a reduzir o preço da energia.”  Ele destaca

que em 2019 deve ser aplicado o preço horário, que vai aproximar ainda mais a formação de preço da operação do sistema.

Pelas projeções do ONS, os riscos de dé cit de energia até 2022 são “praticamente desprezíveis”. “Não tenho a menor dúvida em a rmar que nos

próximos anos nós não vamos ter problema de abastecimento”, garante o diretor-geral do operador, Luiz Eduardo Barata. O executivo prevê para

2018 custos marginais de operação bem menores do que no ano passado, em razão da melhoria da condição dos reservatórios das hidrelétricas e

da menor necessidade do acionamento de usinas termelétricas.
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Entretanto, alerta, a complexidade da operação do sistema vai aumentar. Uma das causas é a maior presença de fontes renováveis intermitentes

na matriz elétrica. Outra, o fato de que o sistema de transmissão  está muito aquém do que foi planejado. “Em função dos problemas que nós

tivemos com Abengoa, com Isolux, com a própria Chesf, no sistema hoje estão faltando mais ou menos umas 20 linhas de alta tensão. Então, eu

diria que é o segundo elemento de complexidade”, diz Barata.

Sem problemas de abastecimento nos próximos anos,

Luiz Eduardo Barata, do ONS

O terceiro fator seriam os grandes elos de corrente contínua, especialmente os bipolos que escoam energia das usinas Santo Antônio e Jirau e da

hidrelétrica de Belo Monte, “que são excepcionais, porque trazem a energia direto da fonte para o ponto de consumo, mas também criam

complexidade na operação.”

O ano de 2017 fechou com um nível de armazenamento nos reservatórios equivalentes do sudeste em torno de 18%, e a estimativa do ONS é de

terminar este ano, “sem nenhum milagre,” com um nível acima de 35%. Para isso, o  operador conta com entrada da UHE Belo Monte, que terá

chuvas até junho; o melhor aproveitamento das usinas do rio Madeira  e a entrada de mais usinas eólicas. A previsão já contempla o atraso de 11

meses da hidrelétrica Sinop, que foi compensado pela antecipação da UHE São Manoel. Além do leilão A-4 previsto para abril, Barata espera que

em seguida seja feito um A-6, o que deve sustentar o crescimento além de 2023 e 2024.

A pesquisadora da FGV Energia, Mariana Weiss, destaca que os indicadores dos últimos meses indicam realmente a retomada da economia. Ela

cita como exemplo a melhoria dos índices de con ança empresarial. “Isso tem impactado positivamente o consumo de energia, e, como a gente

pode ver, o ultimo relatório Focus (do Banco Central) está prevendo crescimento de 2,7% do PIB em 2018”, destaca a técnica.

Em dezembro, a estimativa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas para o crescimento do PIB em 2018 era de

2,8%,considerando os impactos da queda da taxa básica de juros (Selic), o comportamento do câmbio e o adiamento da reforma da Previdência

para 2019.

Crescimento da economia impacta positivamente o

consumo, Mariana Weiss, da FGV Energia

A economista reforça a impressão de agentes do setor de que se ao término do período úmido não tiver chovido o su ciente para um

armazenamento acima da média, a tendência é que até o m do ano seja necessário acionar mais térmicas, o que pode levar ao aumento do custo

da energia. Mariana Weiss não se arrisca a fazer previsões para os próximos cinco anos, em razão da complexidade da variável hidrológica.

Embora ainda não haja uma pressão sobre o sistema elétrico, uma das apostas dos ONS é o programa piloto de resposta de demanda de

consumidores industriais. Iniciado há pouco mais de um mês e ainda sem adesões, ele terá aproximadamente 18 meses de duração e vai permitir

que grandes consumidores do Nordeste previamente habilitados façam ofertas de redução do consumo ao operador do sistema nos horários de

pico, em troca do pagamento de determinado valor, que pode ser superior ao contratado originalmente. Altieri destaca como uma das vantagens

do mecanismo contribuir para um melhor aproveitamento energético, com uma demanda mais racional por energia e redução dos custos de

operação com o menor acionamento das termelétricas.

O programa de resposta de demanda também é visto pela EPE como alternativa fundamental para maior e ciência do sistema. O mecanismo de

gestão da carga vai colocar a demanda como um recurso  para a operação, ao contribuir para a redução do despacho de termelétricas mais caras

nas horas de maior consumo do dia, servir como reserva de potência operativa e também no controle de frequência. “À medida  em que este

programa seja bem sucedido, o planejamento estará em condições de contemplar a demanda como um recurso rme para a expansão,

deslocando, por exemplo, investimentos em novas usinas”, a rmam Barral e Achão.

Cauteloso, Barata diz que o ONS aposta na iniciativa, mas, pessoalmente, vê di culdades com o alto nível de inadimplência nas liquidações da

CCEE. Ele acha que a questão tem que ser resolvida logo para que os consumidores que  aderirem ao programa de fato recebam o que  têm

direito. “Hoje os números da CCEE indicam que quem não tem ação na Justiça está recebendo  10% do crédito. Então, di cilmente alguém vai se

interessar por um programa desse. Agora, nos vemos esse programa como muito importante, porque ele pode se contrapor à intermitência da

eólica no Nordeste.”

Para dirigentes de associações do setor elétrico, há realmente uma folga no sistema, mas a necessidade de gerar energia para atender ao

crescimento da carga pode resultar em preços mais elevados. “O Brasil tem sobra de capacidade de geração. Não é motivo de preocupação a

questão da capacidade instalada. Até porque entrou muita geração no ano passado”, a rma o presidente da Associação Brasileira de
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Distribuidores de Energia Elétrica, Nelson Leite.

Temos capacidade para suportar o aumento do

consumo, Nelson Leite, da Abradee

Leite a rma que o aumento da carga está capitaneado pelo crescimento industrial, que é o principal consumidor de energia. Para as

distribuidoras, a folga do mercado regulado vai até 2021. O problema é que a redução da capacidade de armazenamento de energia provoca

maior oscilação de preços ao longo do tempo, pelo despacho de mais energia termelétrica.  A situação exige substituição urgente de usinas mais

caras por outras com custo menor, além de rmar as intermitentes. “Para cada megawatt colocado deveria ter o equivalente em energia rme”,

sugere o executivo.

Os técnicos da EPE explicam que há sobra física e  sobra contratual de energia no sistema, e, provavelmente, o número da Abradee se refere ao

excesso de contratos no ambiente regulado. Essa energia de papel é importante na de nição da estratégia de compra de energia das

distribuidoras nos leilões. Para o excedente de energia física, que está relacionada à segurança de suprimento, a avaliação da EPE é de que ele

deve permanecer além de 2021.

O presidente da Associação Brasileira das Geradoras de Energia Elétrica, Flávio Neiva, o crescimento do consumo em função da recuperação

econômica está longe de ser uma coisa preocupante. Ele a rma que a retomada da indústria aconteceu após dois anos e meio de demanda

estagnada de energia, e ainda assim apenas no parque já instalado. “Só o fato de estar dois anos e meio atrasado signi ca que o consumo estaria

em torno de 10% a 12% a mais do que está hoje.”

Com isso, o crescimento de 3% a 4% é perfeitamente absorvido pela oferta existente de energia. “O que pode acontecer é que haverá uma

geração térmica maior com o aumento do consumo, porque há uma escassez hídrica que não permite que você opere hidrelétrica

permanentemente”, diz.

Podemos ter uma geração térmica maior com o

aumento do consumo, Flavio Neiva, da Abrage

O presidente da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, Mário Menel, vai pelo mesmo caminho. “Não temos muito

essa preocupação [com o aumento da carga], porque no momento temos uma certa folga de contrato. A soma de autoprodução com os nossos

contratos dão para o gasto.”

Menel destaca que o planejamento do setor elétrico está atento à questão da demanda dos próximos cinco anos e considerou isso nos últimos

leilões. “Não vejo grande problema no abastecimento do sistema. Nós temos uma matriz para fazer frente a essa expansão”, a rma o presidente

da Abiape. O problema, segundo ele, é preço. “Por isso, estou atento a esse projeto piloto que o ONS está fazendo com a Abrace no Nordeste,

que é trabalhar pelo lado da demanda. A gente sempre trabalha no Brasil pelo lado da oferta. Evidente que esse problema de trabalhar pelo lado

da demanda não se desenvolve enquanto a CCEE estiver com esse nível de inadimplência.”

Temos matriz para fazer frente ao crescimento da

demanda, Mario Menel, da Abiape

Para o presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Edvaldo Santana, a

carga, de fato, tem aumentado. Em janeiro, ela atingiu 71 GW médios. A carga média do ano passado foi 68 GW médios, mas a ressalva é de que

janeiro é um mês atípico.

Santana alerta que, apesar de ter registrado crescimento, a base de comparação é reduzida, devido à recessão econômica, e a capacidade

instalada utilizada pelo parque industrial brasileiro agora é que chegou a 74%. “Está tendo uma retomada, mas você está comparando com muito

pouco. E, mesmo assim, não chegou ainda nem a 75% da capacidade instalada. Tem muito para melhorar”, diz.
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O dirigente da Abrace considera possível o crescimento da carga na faixa de 3,7% esse ano. “O sistema está preparado para isso? Eu acho que

sim, mas com custo elevado. A oferta de energia hidrelétrica, quando chegar no nal do período úmido, vai ser igual ou pior que no ano passado.

Apesar do otimismo por causa das chuvas, a quantidade de água nos reservatórios no nal de janeiro era menor do que a quantidade em janeiro

de 2017.”

Crescimento ainda está abaixo do potencial, Edvaldo

Santana, da Abrace

Santana avalia que se o nível de armazenamento chegar ao m de março com 41% não tem racionamento, mas muitas térmicas terão de ser

acionadas por ordem de mérito. “Quanto mais cresce a carga, maior a necessidade de térmica para atender.” Em sua opinião, o mesmo raciocínio

vale para o período de cinco anos à frente.

Para o presidente executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Reginaldo Medeiros, a volta do crescimento é uma boa

notícia porque signi ca mais receita para todo mundo no setor. “A retomada do crescimento nesse momento é muito positiva”, avalia Medeiros.

O executivo da Abraceel lembra que o sistema tem sobra estrutural capaz de atender a demanda. O mercado livre, especi camente, cresce mais

ou menos de acordo com as perspectivas de crescimento da indústria. Ele observa que 60% do  produto industrial brasileiro compra energia no

ambiente de livre comercialização.
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