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Para gerar energia, uma termelétrica depende fundamentalmente de combustíveis. 
Essa característica é que a diferencia das fontes renováveis, que não dependem da 
queima de algum elemento - exceto as usinas à biomassa, que são térmicas por 
concepção, mas são abastecidas com resíduos - como exemplo, as usinas a bagaço 
de cana. Esse detalhe básico, porém, é que faz a diferença para tais 
empreendimentos, pois o combustível está associado a um custo variável, enquanto 
água, vento, resíduos sólidos e raios solares são "grátis". Considerando que o modelo 
atual tem como base a modicidade tarifária, e que a base hidrelétrica tem demandado 
cada vez mais geração complementar, os combustíveis fósseis passaram a 
representar um aspecto fundamental para que as térmicas possam contratar energia. 
 
O país vem caminhando para uma geração hidrotérmica - ainda que não oficialmente, 
mas em termos de operação. Essa geração tem como base a hidráulica, com 
despacho térmico conforme ordem de mérito econômico, salvo em razões de 
segurança energética. Por isso, usinas a óleo, carvão, gás natural e nucleares, entre 
outras, dependem de um planejamento adequado para que a produção de energia não 
se torne um ônus. As nucleares de Angra 1 e 2 possuem um despacho diferenciado e 
a expansão dessa fonte, com novos projetos, ainda está sendo estudada pelo governo 
- já que Angra 3 é um projeto que estava paralisado. 
 
Portanto, uma das maiores preocupações de quem pretende investir em geração 
térmica é o abastecimento dos empreendimentos, seja a óleo, seja a gás natural, seja 
a carvão. E as três formas de abastecimento possuem questões que podem colocar as 
térmicas em desvantagem em leilões de energia - onde R$ 1 por MWh pode ser 
decisivo para contratar energia ou não. 
 
No caso das usinas a óleo, a questão ganhou mais destaque desde que o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico retirou pouco mais de 1 mil MW que entrariam em 
operação comercial em 2011 a pedido do empreendedor. A razão, explica, é 
relacionada à conexão desses empreendimentos, mas a mudança até ajuda na 
logística, já que ao se concentrar as térmicas que ficariam em locais diferentes num só 
lugar, o custo da entrega do combustível fica mais barata para o empreendedor. "Tem 
até uma lógica, colocar todas as plantas próximas e aí há o abastecimento comum 
para todas. Isso facilita, mas tinha que ter sido pensado pouco antes do leilão", disse 
Mauricio Tolmasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética. 

 
Lógica de plantas a óleo próximas - Maurício Tolmasquim, EPE 



 
Antes disso, porém, os empreendedores a óleo vêm enfrentando uma questão mais 
complexa. Como a Agência Nacional de Energia Elétrica exige a apresentação do 
contrato de combustível e fixou penalidades para atraso na operação por falta de 
combustível, a fim de partilhar o risco, os empreendedores ficam sem condições de 
obter financiamento, já que os fornecedores não querem assumir esse risco. Segundo 
o presidente do conselho de administração da Associação Brasileira da Geração 
Flexível, Luiz Alberto Amoroso, o tema ainda está pendente, mas a solução que 
deveria ser negociada entre governo, BR Distribuidora e empreendedores deve vir por 
meio de dispositivo legal no Congresso Nacional. Ele conta que a decisão poderia 
depender de uma lei, onde quem definiria a política de penalidades será o Conselho 
Nacional de Política Energética. 
 
A questão teve início em 2006, quando todas as térmicas a gás natural foram 
chamadas a despachar simultaneamente, por prever um cenário hidrológico mais 
severo. Ao declararem indisponíveis para despacho, a Aneel e o ONS realizaram no 
final daquele ano testes de geração térmica que atestaram a insuficiência de lastro por 
falta de combustível - o gás não utilizado pelas termelétricas foi direcionado para as 
indústrias.  
 
Como resultado, a Aneel estabeleceu que as usinas só poderiam participar de leilões 
com a apresentação dos contratos de combustível e fixou penalidades em caso de 
atraso na operação comercial ou indisponibilidade por falta de combustível - para todas 
as térmicas. A questão resultou ainda num termo de compromisso entre a Aneel e a 
Petrobras para garantir o fornecimento de gás para as térmicas. 
 
Essa questão reflete, agora, nos contratos das térmicas a óleo, segundo o professor 
Nivalde de Castro, coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma das razões, segundo ele, está na 
impossibilidade de financiamento por conta da penalidade, já que a quantidade de óleo 
a ser contratada não é conhecida. Além disso, sem o contrato de combustível, o 
financiador não tem a garantia da receita, enxergando risco para a concessão do 
crédito.  
Outro motivo é o fato do mercado nacional de óleo ficar "na mão" de, praticamente, 
uma empresa, a BR Distribuidora - que não aceita a cláusula de penalidades por não 
se considerar regulada pelo setor elétrico, segundo fontes do setor. "Esse é o 
problema de uma empresa monopolista". Procurada, a empresa afirmou que não se 
pronunciaria a respeito do tema. 

 
Penalidades impedem financiamento - Nivalde de Castro, Gesel-UFRJ 

 
O sócio presidente da PSR, Mario Veiga, afirma porém que no caso das usinas a óleo 
os fornecedores são externos e na verdade estão diversificados. No entanto, a 
exigência de contrato de longo prazo seria motivo de estranheza para tais 
fornecedores. O ministro Marcio Zimmermann, já considerava a questão solucionada, 
por durar pouco mais de dois anos. Na avaliação dele, a questão "é uma discussão 
forte" porque "quando se analisa [de modo] isento, vê-se que a exigência que o setor 
elétrico está fazendo para o de combustíveis é exagerada", já que uma interrupção de 
energia atrapalha a produção industrial e não há a penalização por lucros cessantes 
para a empresa. 
 
Segundo o ministro, será natural uma elevação dos custos dos combustíveis como 
forma de hedge para essas penalidades. "Acho que todos têm que ter o equilíbrio de 



entender que há uma lógica econômico-financeira nisso", disse Zimmermann, após 
participar do Enase 2010 - 7° Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico, no 
Rio de Janeiro. Veiga, da PSR, também considera a necessidade de reavaliação das 
penalidades para combustíveis fósseis.  
 
"Eu acho que o que está acontecendo com essas térmicas a óleo é até um motivo para 
a gente começar a refletir e diminuir um pouco essa coisa draconiana. A punição de 
uma termelétrica que falha por falta de combustível é muito mais severa do que uma 
que quebra. E sob o ponto de vista do consumidor, é igualzinho. Isto é, se quebrou ou 
ficou sem combustível, são duas coisas iguais e eu fiquei sem energia", avalia. 

 
Exigência exagerada para fornecedores - Marcio Zimmermann, MME 

 
Além disso, segundo Amoroso, da Abragef, o risco de fornecimento do combustível era 
considerado elevado porque como as plantas são contratadas na modalidade 
disponibilidade, os despachos não tinham previsão de duração e quantidade de 
energia. O executivo conta que atuações junto ao Operador Nacional do Sistema 
Elétrico têm resultado num certo grau de previsibilidade que ajuda na compra do 
combustível. 
 
Uma usina de 148 MW, por exemplo, consome o equivalente a cerca de 30 carretas de 
óleo combustível por dia - um litro de óleo combustível equivale a um quilo. Cada 
carreta pode transportar aproximadamente 30 mil litros. Atualmente, as térmicas a óleo 
têm despachado energia para a Argentina, como substituição de térmicas a gás que 
estão gerando energia para atendimento aos níveis meta. "Como as usinas a gás 
podem ter problemas operacionais para fornecimento, plantas a óleo têm gerado para 
fazer substituição delas", observou Amoroso. 

 
Reavaliação de penalidades para combustíveis - Mario Veiga, PSR 

 
 
 
Já no caso das usinas a gás natural, a questão principal é dependência da oferta do 
combustível. O fornecimento de gás natural foi desenvolvido para as termelétricas do 
Programa Prioritário de Termeletricidade, a fim de atender às usinas que seriam 
montadas para evitar o racionamento de energia em 2001. Só que os dutos não foram 
construídos a tempo - a não ser o Gasoduto Brasil-Bolívia - as usinas entraram em 
operação após o fim do racionamento, em 2002, e o consumo de energia ficou abaixo 
do que era registrado antes das medidas emergenciais. O resultado foi a sobra de gás 
e o desvio para os consumidores industriais - o que criou o impasse de 2006. 
 
A falta de gás na Argentina, a crise com a Bolívia - que pretendeu rever os contratos 
de gás, acenderam o sinal amarelo no segmento. A exploração de jazidas da Bacia de 
Santos, o pré-sal e descobertas de gás no Maranhão e em Minas Gerais trouxeram 
alento ao setor. Diante da elevação da demanda térmica, com a ausência de novas 
hidrelétricas (até pouco tempo), e de um aumento do consumo de energia, a Petrobras 
recorreu ao Gás Natural Liquefeito - instalando duas plantas de regaseificação: uma 
em Pecém (CE), com capacidade de 14 milhões de metros cúbicos diários, e outra no 



Rio de Janeiro - que processa 7 milhões de metros cúbicos diários. 
 
A regulamentação da Lei do Gás, porém, deve trazer importantes mudanças num 
mercado que consumiu 61,98 milhões de metros cúbicos de gás natural em julho, 
segundo dados do Ministério de Minas e Energia. Grande parte dessa demanda parte 
da indústria, responsável por 64,9% do consumo nacional (ver gráfico). A Lei do Gás 
cria a figura do autoprodutor e autoimportador do combustível, e deixa nas mãos da 
Empresa de Pesquisa Energética a incumbência de realizar estudos de planejamento 
para a expansão da malha dutoviária - hoje de 9.295 quilômetros. A regulamentação 
depende apenas de finalização de consultas a respeito das concessões dos novos 
gasodutos, segundo Zimmermann. 

 
 
Até o fechamento da reportagem, a regulamentação da Lei do Gás ainda não foi 
publicada. Além de deixar de depender de fornecedores, esses novos agentes 
poderão diminuir os custos de aquisição do produto. Em julho, um consumidor 
industrial pagou entre US$ 14,6034 e US$ 17,3069 por milhões de BTUs para 
demanda diária acima de 50 mil metros cúbico diários, dependendo da região e da 
origem. 
 
Enquanto o gás depende de uma malha de gasodutos, óleo e carvão demandam 
logística e programação diferente para operação. Amoroso, da Abragef, comenta que 
já há algum tempo, a associação e o ONS têm se alinhado em torno de medidas 
operativas para diminuir os riscos da operação. Ele conta que a proposta de 
previsibilidade de despacho serve para permitir uma operação mais rápida.  
 
Entre as medidas está a preparação da infraestrutura da planta, deixando os tanques 
aquecidos, para operar mais rapidamente, quando solicitados. "Todo equipamento de 
geração térmica - seja a carvão, seja a óleo - tem uma inércia térmica, não se pode 
ligar e começar a operar normalmente", explica. Além disso, acertos têm resultado em 
reserva de tancagem de óleo - com baixo teor de enxofre e tratamento de metais 
pesados - deixando os tanques disponíveis. 

 
Despachos previsíveis permitem operação mais rápida - Luiz Alberto Amoroso, 

Abragef 
 
Para Amoroso, o grande risco que o mercado enxerga no óleo, na verdade, não está 
no contrato mas na ausência dessas medidas operativas - agora em curso. "Antes não 
se tinha projetos desse tipo, havia um conhecimento muito limitado desse tipo de 
equipamento", avalia. No caso do carvão, segundo o presidente da Associação 
Brasileira do Carvão Mineral, Fernando Luiz Zancan, a operação é feita por meio de 
estoques, seja boca de mina, como no caso de Candiota 3, no Rio Grande do Sul, seja 



transportada por ferrovias, como no caso de Jorge Lacerda, em Santa Catarina, cujo 
combustível por meio de uma ferrovia de 160 quilômetros de extensão. 
 
O carvão nacional é considerado como sendo de qualidade inferior a de outros 
mercados, por ter grau de cinza elevada, no entanto, equipamentos com tecnologia de 
leito fluidizado atende a esse tipo de geração. Porém, a caldeira é mais cara do que 
uma convencional ressalta Zancan. Há vários preços de carvão mineral, dependendo 
da usina. Segundo Zancan, usinas como Jorge Lacerda, que usam carvão beneficiado, 
podem pagar até R$ 180 a tonelada, enquanto carvão bruto pode custar mais barato - 
na casa dos R$ 60 a tonelada, dependendo do local do empreendimento. 
 
Já no caso do carvão importado, o preço médio de importação está na cada dos US$ 
103 a tonelada, podendo chegar a US$ 108 em alguns casos, comenta o executivo. 
Nesse caso, os principais produtores do carvão para atendimento do Brasil são 
Colômbia, Austrália e África do Sul. Um dos pontos que Zancan enxerga como risco, 
porém, é o de elevação dos preços. O motivo? Uma eventual elevação da demanda 
por carvão térmico pela China e Índia, dois grandes consumidores de carvão. Eles já 
importam o combustível e caso ampliem cada vez mais essa condição, Zancan vê 
risco de haver uma alta do preço. 

 

 
 



"A China é um grande consumidor. Eles até produzem [carvão], mas eles podem 
passar a importar e isso muda de figura e pode balançar o mercado", observa. 
Segundo ele, o carvão ainda é uma energia barata, embora já tenha custado menos. 
Zancan conta que o insumo tem link com os preços internacionais do gás e que num 
passado não muito distante, a cotação dos dois combustíveis já foi muito próxima, 
descasando a partir do ano 2000. 
 
No caso do óleo, Amoroso, da Abragef, afirma que a cotação do combustível varia de 
acordo com o leilão. As usinas que contrataram energia em leilões até 2006 têm 
compra de combustível tipo CIF (Cost, Insurance and Freight), ou seja, a entrega é 
feita pelo fornecedor. Com isso, o custo do frete está incluído no CVU. Além desse 
ponto, esses empreendedores têm reajustes anuais do preço do óleo. Amoroso conta 
que o preço do óleo fica entre R$ 1,20 e R$ 1,60 por quilo, podendo chegar a R$ 1,90 
por quilo. "Para o empreendedor, o que importa é que as premissas do leião sejam 
atendidas, como o reajuste do CVU pari passu com o do combustível", diz. 

 
 
Só que há um caso, segundo ele, ainda não solucionado, que é o das plantas a diesel 
de 2005. "Eles têm um modelo de reajuste que é o menor dos valores entre os preços 
internacionais e nacionais num ano", ressalta. De acordo com ele, como nenhum 
empreendedor importa diesel eles estão com "problema estrutural" de CVU 
descasado. 
 
Já usinas que contrataram energia a partir de 2007 têm entrega FOB (Free On Board), 
ou seja, o empreendedor arca com os custos de frete e seguro, ao retirar o 
combustível no terminal da Petrobras ou a bordo. Usinas do Sistema Isolado contam 
com estruturas específicas de atendimento e têm a compra do combustível subsidiada 
por meio da Conta de Consumo de Combustíveis. 
 
Em momentos como o atual, quando a geração térmica é maior por conta do período 
seco, o despacho de empreedimentos a óleo combustível, gás natural e carvão mineral 
demanda mais custos para o consumidor - exatamente por conta do CVU. E 
considerando que o volume total de armazenamento dos reservatórios tende a diminuir 
frente a carga, as termelétricas serão cada vez mais acionadas. Por essa razão, os 
combustíveis são um foco de atenção especial dos empreendedores desses 
segmentos. Por isso, os combustíveis podem ser cada vez mais o fiel da balança 
quando se fala de custo da energia. 
 


