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Resumo 

A arquitetura do atual modelo do setor elétrico brasileiro foi construída com vistas ao mercado livre. 

Não só esse ambiente de contratação vem apresentando redução dos limites de carga, como um processo 

de modernização do setor vem ocorrendo. Historicamente, foi o ambiente regulado que respondeu pela 

garantia de expansão da matriz elétrica por meio da comercialização com contratos de longo prazo, e ainda, 

se mostrou como relevante na diversificação da matriz elétrica, por meio de leilões específicos para fontes 

renováveis alternativas, majoritariamente contratados no Ambiente de Contratação Regulada. Considerando 

a crescente necessidade pelo insumo em questão e com base no questionamento sobre a compatibilidade 

entre a tendência de desregulação e abertura de mercado simultâneas a promoção de tecnologias 

renováveis, esse trabalho busca desenvolver um modelo para a transição energética brasileira para uma 

matriz 100\% renovável em um ambiente de livre contratação. Processos de transformações de longo prazo, 

que envolvem não só o campo tecnológico, mas também o modo como a sociedade se organiza e 

desempenha funções básicas, podem ser compreendidos por meio da Teoria das Transições Sociotécnicas. 

Diferentes abordagens metodológicas desse campo teórico fornecem diferentes perspectivas para a 

transição. Uma abordagem conjunta das lentes Sistema de Inovação Tecnológica e Gestão da Transição 

apoiam o desenvolvimento dessa pesquisa. Aspectos relacionados à forma como as mudanças do setor 

elétrico nacional vêm ocorrendo serão traduzidos para um modelo de simulação. A modelagem seguirá a 

abordagem de Dinâmica de Sistemas, proporcionando não só a compreensão do setor frente às diferentes 

pressões sobre o regime atual, como também a análise de determinadas escolhas no caminho da transição. 

Os resultados alcançados permitirão identificar um modelo mais eficiente de liberação e desregulação do 

setor, com vistas ao mercado livre de energia, que sustente o alcance de uma matriz 100\% renovável. Os 

resultados poderão apoiar e orientar tanto os tomadores de decisões políticas, como investidores com 

interesse no setor elétrico brasileiro. 
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