ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 62/2018 – v1
Título: Consulta Pública Plano Decenal Expansão 2027.
Nome da Instituição: Lalcam-MA Engenharia e Serviços Ltda
Nome do Representante da Instituição: Luiz A M Amoroso
CONTRIBUIÇÃO:
As sugestões ao Plano Decenal apresentado sob a forma de minuta são as abaixo
indicadas:
a) O documento poderia ser mais conciso e indicar uma sugestão de diretrizes a serem
estabelecidas pelo Poder Concedente (União), incluindo o acoplamento à política
industrial;
b) A matriz de referência para o Plano Decenal de Expansão subestima a geração UFV
quanto a questão tecnológica;
c) Invariavelmente os diferentes países estabelecem o eixo de expansão dentro do
diapasão EOL – UFV;
d) A questão do GN-GNL precisa ser melhor tratada, pois o documento indica
expressiva elevação da importação de gás natural; entretanto não fundamenta
adequadamente vis a vis a elevação da produção offshore.
e) Também deve ser considerado os conflitos naturais do uso de GN-GNL flexível na
geração frente ao Setor de Petróleo, e os custos de infra estrutura (ociosa)
associados;
f) A expansão tem sido tratada dentro do aspecto energético exclusivamente.
Entretanto as necessidades impostas pelos requisitos operativos devem ser
considerados na elaboração do plano de expansão;
g) Fatalmente o critério de mensuração das fontes (sob aspecto econômico) considera
a metodologia do ICB, que requer ajustes e melhorias para melhor representar o
efetivo custo da fonte observados durante o período contratual.
h) Deve ser feito um esforço no sentido de que os Planos Decenais sejam documentos
de Estado e não de Governo, para que sua os cenários de expansão indicados sejam
duradouros e críveis. Vale ressaltar os conteúdos contraditórios de versões
anteriores do Plano Decenal quando observados dentro de uma visão temporal.
FUNDAMENTAÇÃO:
A fundamentação das contribuições acima estão em sintonia com as contribuições
anteriormente encaminhadas no âmbito das Consultas MME 2018.
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