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Nesta edição da Carta ABAQUE, abordamos dois assuntos relevantes e em evidência no momento. O 
primeiro deles é a edição da Medida Provisória 998, de 01/09/2020, que trata de medidas importantes 
para a redução dos efeitos da Pandemia do COVID 19 sobre o custo de energia no país, além de trans-
ferir para a União as ações de titularidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O segundo as-
sunto é a recente divulgação, pela EPE, de um estudo sobre a viabilidade do uso de Sistemas de Arma-
zenamento de Energia em Sistemas Elétricos, sob o título “Micro e Mini Geração Distribuída & Bate-
rias”; ambos são comentados a seguir.   
 
 

1- Medida Provisória 998 - Em defesa da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
 
A MP 998 foi publicação no Diário Oficial da União em 02/09/2020 e tem prazo de deliberação até 
31/10/2020, sendo que a partir de 17/10/2020 entra em Regime de Urgência1.  Encerrado o prazo 
regimental (entre 02 a 04/09/2020), foram apresentadas 205 emendas à Medida Provisória2, o que 
demonstra o interesse da sociedade pelo assunto.  Dentre as alterações propostas pela MP à legislação 
atual, uma nos parece absolutamente relevante: a captura de recursos destinados à P&D do Setor 
Elétrico para a modicidade tarifária.   
 
O programa de P&D do Setor Elétrico, instituído pela Lei 9.991/2000 e regulado pela ANEEL, completou 
20 anos promovendo a transformação das Concessionárias Brasileiras através da inovação. É indiscu-
tível o papel da P&D na melhoria da eficiência do setor elétrico, permitindo criar uma comunidade 
formada por instituições de pesquisa e empresas de inovação e eficiência energética no país. 
 
Por isto, nesta edição da Carta ABAQUE, abordamos as alterações propostas pela MP 998 na Lei 
9.991/2000, em relação aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e em eficiência ener-
gética (PEE) por parte das empresas do Setor Elétrico. 
 
De acordo com a Lei 9.991, as concessionárias de Distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a 
aplicar anualmente, o montante mínimo de 0,5% de sua receita operacional líquida (ROL) em P&D do 
setor elétrico e, no mínimo, 0,5% em PEE no uso final. As empresas Geradoras e Transmissoras não 
estão obrigadas a investir em PEE, devendo direcionar 1% de sua ROL para a P&D do setor elétrico. 
 
Em ambos os casos (D e GT), a parcela destinada à P&D do setor elétrico é dividida em três destinações, 
definidas pela Lei 9.991: 
 

1. 40% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, adminis-
trado pela FINEP; 
 

2. 20% para o MME, para custear estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema 
energético, bem como os de inventário e de viabilidade para aproveitamento dos potenciais 
hidrelétricos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE; 
 

3. 40% para projetos de P&D regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; 

 
1 Regime de Urgência: O prazo inicial de vigência de uma MPV é de 60 dias e é prorrogado automaticamente 
por igual período caso não tenha sua votação concluída nas duas Casas do Congresso Nacional. Se não for apre-
ciada em até 45 dias, contados da sua publicação, entra em regime de urgência, sobrestando todas as demais 
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. 
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/entenda-a-tramitacao-da-medida-provisoria 
 
2 À Medida Provisória 998/2020 foram oferecidas 205 emendas, que podem ser acessadas no portal do Con-
gresso Nacional, juntamente com os demais documentos que compõem a matéria, no seguinte link: 
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/144445 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/entenda-a-tramitacao-da-medida-provisoria
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/144445
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O texto da MP 998 altera a destinação dos 40% do recurso regulados pela ANEEL. Antes de prosseguir, 
contudo, é importante dimensionar alguns números:  
 

1. segundo a Nota Técnica nº 01/2020-GMSE/ANEEL3, no período compreendido entre 2020 a 
2025 (6 anos) os recursos destinados à aplicação em Projetos P&D e PEE regulados pela ANEEL 
somarão R$ 9,24 bilhões (cenário intermediário entre os dois apresentados pela ANEEL); 
 

2. segundo as justificativas para a MP 998, anualmente são destinados cerca de R$ 660 milhões 
para projetos P&D e R$ 570 milhões para PEE, sob regulação da ANEEL  

 
De acordo com o texto da MP 998, entre 01/09/2020 e 31/12/2025, a aplicação dos recursos em pro-
jetos de P&D e PEE deverá observar o limite máximo de 70% do valor total disponível, sendo que os 
(no mínimo) 30% restantes deverão ser destinados à CDE em favor da modicidade tarifária, o que re-
sultará em R$ 2,77 bilhões no período. 
 
Ainda de acordo com a MP 998, os recursos destinados aos Programas P&D e PEE “represados” nos 
caixas das empresas, isto é, recursos não comprometidos com projetos contratados até 01/09/2020 e 
aqueles relativos a projetos reprovados ou cuja execução não tenha sido comprovada também deve-
rão ser destinados à modicidade tarifária. Estes recursos são estimados em R$ 4,6 bilhões. 
 
Em entrevista à Agência Canal Energia, o Diretor Geral da ANEEL, Dr. André Pepitone da Nóbrega, es-
timou que a destinação à modicidade tarifária dos R$ 4,6 bi já represados dos programas de P&D e 
PEE,  mais 30% dos recursos nos próximos anos (R$ 2,77 bilhões), somando R$ 7,37 bilhões, reduziriam 
o impacto tarifário em (apenas) 0,8%.  
 
Aqui também cabe uma consideração sobre os números: nos seus 20 anos de existência, o programa 
P&D destinou cerca de R$ 10 bilhões em cerca de 4.500 projetos regulados pela ANEEL. Em números 
arredondados, um custo médio de R$ 2,2 milhões por projeto. Desta forma, admitir um custo médio 
de R$ 3,0 milhões por projeto para os próximos 6 anos não nos parece fora da realidade. Se pudermos 
admitir esta consideração como razoável, veremos que os recursos retirados do Programa P&D regu-
lado seriam suficientes para a contratação de cerca de 2.500 projetos P&D!   
 
Considerando ainda que cada projeto dura, em média 24 meses, e emprega (mesmo que em dedicação 
parcial) entre 5 a 10 pessoas, então, está-se falando de mais de 15.000 empregos de qualidade que 
deixarão de existir; profissionais com alto nível de formação e que executam tarefa sofisticadas; mão 
de obra estratégica para o desenvolvimento do pais 
 
Lembramos que a PD&I não acontece e não se dá em compartimentos estanques do conhecimento. 
Não raro, conhecimentos desenvolvidos com um objetivo específico têm seu uso e resultados amplia-
dos para outras disciplinas que, originalmente, sequer eram consideradas ou imaginadas pela equipe 
de pesquisadores. Cite-se como exemplo o processamento digital de imagens, com aplicações que vão 
desde diagnósticos avançados em medicina, passando pelo tratamento de imagens georreferenciadas 
obtidas com drones para monitoramento de vegetação e invasões de faixa em linhas de transmissão e 
reservatórios, etc., até seu uso pelo setor aeroespacial, por exemplo no monitoramento de fronteiras 
ou acompanhamento e previsão de safras agrícolas. 
 
Boa parte dos resultados dos projetos P&D foram incorporados aos processos e rotinas das Empresas 
do Setor, resultando em mais eficiência operacional, qualidade e redução de custos para os clientes. 

 
3 Nota Técnica nº 01/2020-GMSE/ANEEL de 16 de abril de 2020 traz uma Avaliação inicial dos efeitos da pande-
mia do COVID-19 no setor elétrico brasileiro, com apresentação de propostas a serem avaliadas, de curto e mé-
dio prazo, para o enfrentamento 
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Também permitiram o desenvolvimento e/ou introdução de tecnologias disruptivas a seu tempo, 
como geração eólica, geração solar fotovoltaica, utilização de resíduos sólidos urbanos na produção 
de energia elétrica, sistemas de armazenamento de energia elétrica, desenvolvimento de tecnologia 
para suporte e integração de veículos elétricos, etc. 
 
A Chamada de Projeto Estratégico de P&D nº 21/2016 - "Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inser-
ção de Sistemas de Armazenamento de Energia no Setor Elétrico Brasileiro" teve como objetivo o de-
senvolvimento de projetos para avaliação e inserção de sistemas de armazenamento de energia no 
setor elétrico brasileiro, de forma integrada e sustentável, e criar condições para o desenvolvimento 
de base tecnológica, propriedade intelectual (patentes) e infraestrutura de produção nacional, sendo 
um ótimo exemplo da importância da P&D para o setor elétrico. 
 
Foram também expressivos os investimentos na área ambiental, permitindo uma maior integração dos 
sistemas elétricos com menor impacto ambiental, como o controle de espécies invasoras (como o me-
xilhão dourado), preservação de espécies nativas (de peixes e aves), redução do impacto socioambi-
ental de reservatórios, redução de emissões de gases de efeito estufa, etc. 
 
Há também que se considerar que os recursos ditos “represados” nos caixas das Concessionárias foram 
arrecadados da sociedade com o objetivo específico de fomentar e desenvolver a pesquisa Nacional 
no Setor Elétrico e, com isto, gerar conhecimento e tecnologia nacionais, viabilizar Institutos de Ciência 
e Tecnologia e empresas de base tecnológica, além de gerar empregos de qualidade. Isto tudo, defi-
nido por um programa de Estado expresso pela Lei 9.991/2000. A mudança da destinação destes re-
cursos, ainda que com um objetivo nobre, configura um desvio de finalidade em uma Política de Es-
tado, comprometendo a continuidade da P&D do Setor elétrico no país, com resultados extremamente 
modestos sobre o valor final da Tarifa de energia.  
 
 

2- A Questão da Viabilidade dos Sistemas de Armazenamento de Energia 
 
A EPE divulgou recentemente um Estudo sobre a viabilidade da aplicação de sistemas de armazena-
mento de energia em Sistemas Elétricos, sob o título “Micro e Mini Geração Distribuída & Baterias”4. 
Tais resultados foram divulgados na mídia especializada de uma forma a dar a entender a inviabilidade 
de tais sistemas. 
 
A ABAQUE manifestou-se formalmente, em diversos fóruns, apresentando questionamentos sobre a 
forma de como conduzir tais tipos de trabalhos por um órgão de planejamento do setor elétrico. Ao 
mesmo tempo que refutamos as premissas usadas para o trabalho da EPE “Micro e Mini Geração Dis-
tribuída & Baterias”, discordamos de suas conclusões, e vimos a público oferecer nossa proposta de 
dois anos atrás, desde então desconsiderada por órgãos do governo e demais entidades, no sentido 
de se desenvolver um “roadmap” sobre o tema. 
 
A ABAQUE não entende ser papel de um órgão de governo, dedicado ao planejamento do setor elé-
trico, conduzir conclusões de um trabalho sobre a viabilidade de uma tecnologia nova qualquer. Cabe-
ria, no nosso entender, que a EPE conduzisse os trabalhos no sentido de dimensionar, ou “quantificar” 
os ganhos das novas tecnologias para os sistemas elétricos, sob o seu planejamento, entendendo os 
benefícios operacionais e de qualidade de energia.  

 
4 O Ministério de Minas e Energia (MME) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) lançaram no dia 08/09, o 
caderno do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 (PDE 2030) sobre Micro e Minigeração Distribuída & 
Baterias. http://www.mme.gov.br/todas-as-noticias/-/asset_publisher/pdAS9IcdBICN/content/mme-e-epe-lan-
cam-caderno-do-pde-2030-sobre-micro-e-minigeracao-distribuida-baterias 

http://www.mme.gov.br/todas-as-noticias/-/asset_publisher/pdAS9IcdBICN/content/mme-e-epe-lancam-caderno-do-pde-2030-sobre-micro-e-minigeracao-distribuida-baterias
http://www.mme.gov.br/todas-as-noticias/-/asset_publisher/pdAS9IcdBICN/content/mme-e-epe-lancam-caderno-do-pde-2030-sobre-micro-e-minigeracao-distribuida-baterias
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Ao mesmo tempo, no nosso entendimento, caberia a EPE formatar o uso de tais tecnologias no con-
texto nacional, para um correto processo de competição entre todas as alternativas, garantindo iso-
nomia de competitividade e de comercialização entre todas as alternativas possíveis. Desta forma, 
caberia ao mercado e aos novos entrantes com novas tecnologias ofertar aquilo que é bom para o 
sistema e, às Concessionárias e Operadores, optar pela solução mais conveniente do ponto de vista 
técnico e com o menor preço para o consumidor final. 
 
Ao propor uma análise (do nosso ponto de vista, equivocada) para o uso de tais tecnologias, a EPE, 
face ao seu alto grau de representatividade e respeito no Setor Elétrico e em toda a sociedade, pro-
move um risco de alijamento de uma tecnologia (repetimos: com premissas equivocadas) e dita pa-
drões para o PDE 2030 incorrendo em custos adicionais para a sociedade.  
 
Ora, não é possível entender que, enquanto todo o mundo corre para as tecnologias de energia limpa, 
com sistemas híbridos, onde o Armazenamento de Energia já é tecnologia corriqueira e necessária, o  
Brasil carregue um estudo com premissas equivocadas de preços e de fluxos financeiros, com compa-
rações com tecnologias de geração térmica, sem o menor senso crítico, e eivado de afirmações sem 
ter o olho no que acontece no mercado nacional. E ainda, para nossa surpresa, aponte para conclusões 
contrárias àquelas apontadas pela prática dos principais países do mundo e já aqui no Brasil! 
 
Ressaltamos que, para aplicação no sistema elétrico (na frente do medidor) é hora de se ter as formas 
de quantificar os benefícios de todas as tecnologias envolvidas e garantir a isonomia da competitivi-
dade. Do ponto de vista do uso pelo consumidor (atrás do medidor) entendemos que os órgãos de 
planejamento devam abstrair-se de conclusões (onde reiteramos o já tão decantado ponto de discor-
dar de premissas do Estudo apresentado) e deixar que o consumidor faça a sua opção, como de fato 
já está fazendo. 
 
Em um país que recentemente se falou em se taxar o arroz, em um país que se debate por discutir 
como promover a competitividade, já não é mais possível tentar ditar ao consumidor preços, encargos 
e riscos na qualidade de serviço que ele espera receber e pelo qual ele paga. 
 
O trabalho apresenta um princípio de preço praticado atualmente no Brasil que, segundo a nossa visão, 
está errado. Em que pese não podermos trazer a público os preços praticados por nossos associados, 
a ABAQUE afirma, baseado em propostas comerciais reais, que sistemas de armazenamento de ener-
gia no Brasil estão sendo atualmente cotados, comercializados e instalados entre 380 a 500 dólares 
por kW.h. Estas diferenças de preços se devem aos seguintes pontos: 
 
1- Sistemas híbridos isolados tendem a ter menores preços no armazenamento de energia devido a 

menor complexidade de sistemas de controle; os preços são intrinsicamente relacionados aos pro-
cessos onde se tem interligação com as redes. 
 

2- Tendo em vista a variedade de tamanhos que estão sendo propostos e comercializados no Brasil, 
existe redução de custos quando se tem sistemas de armazenamento de energia maiores, por ga-
nho de escala. 
 

3- Tais sistemas estão sendo propostos no Brasil em diferentes condições de cambio. Assim, uma vez 
o preço internalizados, existe uma variação quando se coloca o cambio do dia para se ter a con-
versão ao dólar, trazendo variações. 

 
Desta forma podemos ver que tais sistemas estão com preços muito menores do que o apontado, pela 
análise da EPE, de R$ 4.500,00 onde se chega à conclusão de inviabilidade. 
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O Estudo da EPE aponta para um cenário de vida útil de baterias de 10 anos. Isso está contra toda a 
literatura comercial contida em propostas, que indica o prazo de 20 a 25 anos como vida útil para 
baterias. Portanto, não há razão para descontar o fluxo de caixa por somente 10 anos, comprometendo 
o resultado do VPL e TIR resultantes destes cálculos. 
 
Ainda assim existem outros itens críticos na condução do estudo. Citaremos somente dois que nos 
chamam a atenção: 
 
A apresentação do Estudo pela EPE, em encontro virtual, realizado no dia 22/09 passado, com Agentes 
do Setor Elétrico traz um clima de fatalidade ao dizer, que “já que se tem grupos a diesel instalados, 
parte-se de um custo zero de depreciação” ou que o consumidor poderia optar por ter outra alterna-
tiva para “reduzir ruídos”,  por exemplo.  
 
Nesse ponto, não podemos deixar de apontar que a EPE desconsidera por completo o problema do 
aquecimento global. Conforme citado pelo estudo da EPE (e já identificado em estudo de 2017 da 
ABAQUE sobre Mercado de Armazenamento de Energia, vide www.abaque.com.br ) são cerca de 7 a 
9 GW em geração diesel despachados diariamente no horário de ponta; geração cara e que contribui 
para a péssima qualidade do ar e aquecimento global. 
 
 Além de discordar da EPE em relação aos custos baixos colocados no estudo para a geração diesel, e  
de reforçar que os custos considerados para baterias pela EPE estão equivocados, a ABAQUE se assusta 
com a passividade de não se ter uma linha escrita sobre os problemas desta geração térmica que já 
está sendo substituída em todo o mundo, até na África, por sistemas de baterias! 
 
Ao admitir as baterias como uma alternativa para adoção da tarifa branca, a EPE conclui pela inviabili-
dade de baterias também nesta aplicação. De forma a não ter que repetir mais uma vez os pontos de 
discordância sobre o estudo, a ABAQUE gostaria de observar sobre esse item:   
 
Para o sinal tarifário oferecido pela tarifa branca, será difícil mudar o comportamento do consumidor. 
O sinal tarifário não pune absolutamente o uso na ponta, não estimulando sequer o deslocamento do 
chuveiro elétrico para fora da ponta.  Assim não existe nenhuma perspectiva que motive o consumidor 
a optar por algo além da simples mudança de hábito de consumo. O uso mais cobiçado de baterias 
hoje por tal tipo de consumidor é, em vários lugares, o péssimo serviço das empresas de distribuição, 
onde o back-up é urgente para algum tipo de melhoria de qualidade do fornecimento. 
 
 

3- Concluindo 
 

Os dois temas abordados nesta Carta ABAQUE e, em especial a experiência com a COVID, reafirmam a 
importância da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para a sociedade, além da importância do de-
senvolvimento e introdução de novas tecnologias, para a evolução humana na direção de um mundo 
mais sustentável. A redução da tarifa de energia depende, na nossa visão, de investimentos em tecno-
logia e inovação para a modernização do Setor Elétrico. Qualquer outra abordagem trará apenas efei-
tos de curto prazo, sem atacar a “causa raiz” do problema.  
 
Assim, neste momento de grande dificuldade para todos os setores da economia, entendemos que 
seja fundamental reservar os investimentos em PD&I do setor elétrico, priorizando o desenvolvimento 
de projetos de P&D já contratados, bem como para a contratação de novos projetos, além de buscar 
formas de viabilizar a introdução no país, e com inteligência nacional, de tecnologias que têm se mos-
trado viáveis e promissoras em todo o mundo. 
 

http://www.abaque.com.br/

