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Na qualidade de projetos de infraestrutura, os projetos energéticos renováveis
possuem um importante potencial de geração de valor e portanto devem ser incluídos
nas estratégias de desenvolvimento do país. Nesse sentido, este trabalho realiza uma
análise do potencial de impactos socioeconômicos de projetos renováveis, com maior
atenção à energia heliotérmica, e propõe uma metodologia para que se possa estimar
tais impactos para fins de planejamento no Brasil. A metodologia proposta consiste na
adaptação de um modelo insumo-produto norte-americano e é aplicada a um conjunto
de plantas heliotérmicas a serem implementadas no estado da Bahia. Conclui-se que
os impactos sobre emprego, renda e produto seriam significativos não somente no
estado, mas em todo o país, sendo tão mais significativos quanto maior for o nível de
conteúdo local a ser desenvolvido via adaptação de setores específicos da indústria
nacional.
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As infrastructure projects, renewable energy projects can potentially induce
much value creation and should thus be included within the national development
strategy. In this context, the present work analyses the potential generation of socioeconomic effects of renewable energy projects, focusing on CSP Technologies, and
proposes a methodology to estimate these effects for planning matters in Brazil. The
proposed methodology consists of an adaptation of an American input-output model
and has been applied to a set of CSP plants to be installed in the State of Bahia. It
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na região

Capítulo 1 – Introdução
Os projetos de geração de energia, como projetos de infraestrutura, tendem a
gerar efeitos sabidamente positivos sobre a economia. No que se refere às atividades
extrativas de recursos não-renováveis, como a exploitação de recursos fósseis como
petróleo, gás natural e carvão mineral, há uma extensa literatura acerca dos efeitos
socioeconômicos gerados e fenômenos desencadeados (IHS, 2011; CORDEN E
NEARY, 1982; FERREIRA E LEVY, 2010; BROWN E YÜCEL, 2013). Existe uma
vasta gama de metodologias desenvolvidas, entre modelos de estimação de impactos
potenciais ex-ante1e modelos de avaliação de impactos ex-post2, além de discussões
aprofundadas sobre os fenômenos ocorridos.
Por outro lado, existe atualmente na agenda global um forte movimento no
sentido de se utilizar cada vez menos os combustíveis fósseis, não somente por não
serem renováveis, mas pelo fato de sua queima representar a principal fonte de
emissões de gases de efeito estufa (GEE), causadores das mudanças climáticas globais
(IPCC, 2013). Neste contexto, medidas de eficiência energética, que reduzem
desperdícios em termos de consumo energético, e fontes renováveis e limpas de
geração de energia tornam-se alternativas fundamentais.
Em especial após ter sido firmado o Acordo de Paris, na 21a sessão da
Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do
Clima (UNFCCC), a CoP21, espera-se que, na busca de cumprir com seus
compromissos voluntários de redução de emissões de GEE de longo prazo, os 196

1

2

Análise anterior à implementação, baseada em estimativas.
Análise posterior à implementação, baseada em fatos observados.
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países que endossaram o Acordo invistam cada vez mais na transição de sua matriz
energética para uma matriz de baixo carbono. Nesse contexto, o Brasil, com vistas a
alcançar sua meta de reduzir suas emissões em 37% até 2030, tendo como ano base
2005, estabeleceu uma meta para a participação das fontes de energia elétrica
renováveis não-hídricas em sua matriz energética de 28% a 33% até 2030, e de 23%
para sua matriz elétrica até 2030 (BRASIL, 2015).
Além disso, as fontes renováveis desempenham um importante papel no que
se refere ao acesso universal à energia elétrica nas regiões menos desenvolvidas do
país, em especial em áreas rurais. O Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2016e)
concluiu que, nesse ano, mais de 728 mil domicílios brasileiros não tinham acesso a
qualquer fonte de energia elétrica. Destes, mais de 45% estavam localizados na região
nordeste, que é justamente a região do país com maior potencial de geração de energia
eólica, solar fotovoltaica e também de energia heliotérmica (ANEEL, 2008 e SORIA,
2011). Em 2015, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a fonte
eólica chegou a atender 46% de toda a demanda elétrica da região (Portal Brasil,
2015). Além disso, segundo Soria (2011), utilizando-se o limite inferior de 2.000
kWh/m2/ano para a irradiação direta normal (DNI, na sigla em inglês), 97,700.93 km2,
ou 1,15% do território brasileiro apresenta potencial para ser explorado para geração
de energia heliotérmica. Desse total, 71% encontram-se no semiárido na região
nordeste.
Através da meta para fontes renováveis não hídricas em sua iNDC, o governo
brasileiro reconhece de certa forma a necessidade de se buscar opções renováveis que
não somente as usinas hidrelétricas. Note-se que a maior parte do potencial
hidrelétrico remanescente no país encontra-se na região amazônica, podendo não ser
plenamente explorado por conta dos seus impactos socioambientais negativos. Assim,
é necessário que se busquem outras opções para que o perfil renovável da matriz
elétrica brasileira seja mantido, preservando, por outro lado, a capacidade do sistema
de administrar adequadamente o despacho de energia ao longo do dia, de acordo com
as curvas de carga (COUTO et. al, 2015).
Nesse sentido, a tecnologia heliotérmica, ou, energia solar concentrada
(concentrated solar power, CSP, na sigla em inglês), destaca-se dentre as renováveis,
em contraposição às tecnologias solar fotovoltaica e eólica. Isso porque as tecnologias
16

heliotérmicas apresentam a possibilidade de conter sistemas de armazenamento de
energia térmica, além das suas possibilidades de hibridização com outros
combustíveis como por exemplo a biomassa, o que promove um aumento
significativo do seu fator de capacidade3 e despachabilidade4 (SORIA, 2011).
Note-se que as fontes renováveis diferenciam-se das fontes fósseis em termos
de impactos socioeconômicos potenciais em primeiro lugar por não se caracterizarem
pela exploitação de recursos naturais não-renováveis, e a mensuração de seus cobenefícios econômicos representa um desafio, à medida que ainda existe de certa
maneira uma tendência a considerar opções mais sustentáveis penosas ao
desenvolvimento econômico. Sobre este possível trade-off entre objetivos ambientais
e econômicos, Fankhouser et. al (2008) colocam que ainda que possa haver efeitos
negativos de curto prazo sobre emprego e produto, eles são rapidamente compensados
pelos novos setores que se desenvolvem. Esse é exatamente o caso do valor que
poderá ser perdido no setor produtor de combustíveis fósseis, mas será reposto no
setor de geração de energia elétrica renovável. Os efeitos de médio prazo, para os
autores, são positivos, ao longo da cadeia de valor dos novos setores que se
desenvolvem, e se dão através de toda a economia. Os efeitos de longo prazo se dão
quando o processo de inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias criam
oportunidades

para

investimentos

e

crescimento

econômico

sustentado

(FANKHOUSER et. al, 2008).
Nesse contexto, surge, segundo Young (2011), o conceito de Economia Verde
com a proposta de que a dinamização da economia se dê através da expansão de
setores de baixo impacto ambiental, com o incentivo às tecnologias limpas, fontes
renováveis de energia elétrica, pagamento por serviços ambientais, entre outras
opções ambientalmente sustentáveis. Nessa nova economia, o crescimento da renda e
do emprego deve ser consequência da realocação de recursos públicos e privados de
forma que seus investimentos reduzam as emissões de carbono, melhorem a eficiência
3

Fator de capacidade é um indicador de desempenho das plantas de geração de energia obtido através

da razão entre a sua produção efetiva e a sua capacidade máxima em determinado período (ITAIPU,
2016).
4

Despachabilidade é a capacidade de gerar eletricidade de forma contínua e de acordo com a
demandada (ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2016)..
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no uso dos recursos e previnam as perdas de serviços ecossistêmicos (UNEP, 2011).
De acordo com Young (2011) argumenta-se que esse processo de reconfiguração das
atividades econômicas será caracterizado por um maior retorno sobre os
investimentos em capital natural, humano e econômico de forma que a economia
verde cria uma oportunidade de conciliar os objetivos tradicionais da política
econômica, em especial o crescimento da renda e do emprego, com os objetivos
sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável (YOUNG, 2011). A economia
verde seria portanto uma estratégia para que a economia se volte para um processo de
desenvolvimento baseado na capacidade endógena de geração de progresso técnico
que confere igual importância aos objetivos sociais, ambientais e econômicos
(YOUNG, 2011).
Em seu estudo sobre as possibilidades de erradicação da pobreza através do
desenvolvimento sustentável, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente,
sigla em inglês UNEP (2011), conclui que “esverdear” a economia não somente é um
processo que gera riquezas, com um particular ganho no que se refere ao capital
natural5, mas também gera maiores taxas de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB), uma métrica tradicional de avaliação da performance econômica (UNEP,
2011). Além disso, UNEP (2011) conclui que existe uma relação indissociável entre a
conservação do equilíbrio ecológico e a erradicação da pobreza, em especial no que se
refere às regiões menos desenvolvidas, tais como o Semiárido Baiano, objeto do
estudo de caso deste trabalho. UNEP (2011), assim como Fankhouser et. al (2008),
coloca ainda que os empregos “verdes” deverão exceder as perdas associadas ao
desinvestimento em tecnologias mais poluidoras. Deverá existir um período de
transição em que haverá essas perdas, no qual se deverá investir em uma recapacitação da força de trabalho (UNEP, 2011).
Nesse sentido, Wei et. al (2010) afirmam que a indústria da geração de energia
elétrica renovável torna-se um setor chave para receber investimentos, tanto por
razões ambientais quanto econômicas. A razão para isso é que o desenvolvimento de
uma oferta de energia elétrica limpa produzida domesticamente resulta não só em

5

Estoque de recursos naturais como florestas, corpos hídricos, etc. que proveem um fluxo de bens e

serviços (RESENDE E TOMÁS, 2005).
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segurança energética, mas também em redução de emissões de GEE, podendo
representar um importante motor para o crescimento econômico através de um
processo contínuo de inovação.
Em especial em um momento em que o mundo se recupera de uma das piores
recessões observadas na história, a criação de postos de trabalho associada ao
desenvolvimento de tecnologias alternativas de geração de energia elétrica é
particularmente interessante. Seu potencial de criação de valor segundo os autores é
expressivo, uma vez que os postos de trabalho criados tendem a ser majoritariamente
domésticos relacionados às atividades de construção e instalação das plantas (WEI et.
al, 2010). Ademais, Wei et. al (2010) pontuam que um número crescente de estudos
vem concluindo que uma maior implementação de sistemas energéticos renováveis
gera benefícios econômicos através da criação de empregos, protegendo, ao mesmo
tempo, a economia dos riscos associados a uma grande dependência em recursos
energéticos não-renováveis.
Nesse contexto, faz-se necessária a avaliação de qual o potencial impacto
sobre variáveis socioeconômicas que a implementação de fontes renováveis de
geração de energia elétrica teria nas regiões onde seriam inseridas. Além disso, é
necessário compreender quais as metodologias utilizadas para esse fim. É essencial
que esse tipo de análise, ainda insipiente no Brasil, como será visto mais adiante,
possa ser mais amplamente realizada para fins de planejamento energético no país. É
também de grande valia que se identifiquem sinergias no sentido de reconhecer
potenciais para geração de energia elétrica renovável em regiões com menos recursos
cujos impactos destes empreendimentos possam caracterizar um impulso estratégico
para o desenvolvimento socioeconômico local.
Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo principal analisar o
potencial de criação de valor e postos de trabalho que os projetos energéticos
renováveis apresentam, e quais as formas possíveis de mensurar tais co-benefícios,
propondo então uma metodologia afim de estimá-los no Brasil. O estudo de caso em
que a metodologia é aplicada consiste na análise ex-ante da implementação de um
conjunto de plantas heliotérmicas, ou de energia solar concentrada, na região do
Semiárido Baiano, uma região pouco desenvolvida, onde reside o maior potencial
para a exploração desta tecnologia no país, segundo Soria (2011). Considerando-se
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que esta tecnologia não está em operação até o momento no Brasil, havendo somente
um projeto piloto e uma planta em fase de planejamento, o trabalho encarrega-se de
traçar um panorama do papel desta tecnologia para a geração de energia elétrica limpa
e renovável no país, seu potencial para a geração de energia elétrica e também para a
geração de valor, analisando a cadeia produtiva associada aos seus componentes e de
que maneira a indústria brasileira poderia adaptar-se para atender a essa produção.
A proposta metodológica deste trabalho consiste na adaptação da ferramenta
intitulada Jobs and Economic Development Impacts Models (JEDI), desenvolvida
pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL) dos EUA, para ser utilizada
com vistas a mensurar os impactos sócio-econômicos diretos, indiretos e induzidos de
projetos energéticos no país. Os modelos contidos na ferramenta JEDI utilizam-se de
multiplicadores de impacto provenientes da análise insumo-produto, de forma que a
maior parte da adaptação para utilização da ferramenta no âmbito da economia
brasileira foi caracterizada pelo cálculo dos multiplicadores a serem inseridos no
modelo. Esta etapa foi realizada através de um modelo fechado com respeito ao
consumo das famílias de Leontief, utilizando dados inter-regionais obtidos por
Haddad e Faria (2013) a partir das contas nacionais através de modelagem de
equilíbrio geral no Núcleo de Economia Urbana e Regional da Universidade de São
Paulo (NEREUS) também para o ano de 2007.
Assim, o presente estudo analisa no Capítulo 2 primeiramente, na Seção 2.1,
quais são os principais impactos observáveis, em que momento no tempo e em quais
etapas das cadeia de valor das plantas energéticas eles ocorrem. Em seguida, na Seção
2.2 realiza-se uma revisão bibliográfica de estudos com o objetivo de quantificar
impactos de projetos e cenários regionais de desenvolvimento de tecnologias
renováveis de geração de energia elétrica, utilizando diversas metodologias,
tecnologias e regiões.
Em seguida, o Capítulo 3 traz o papel da energia heliotérmica para o Brasil. A
Seção 3.2 analisa a inserção deste conjunto de tecnologias no contexto da geração de
energia elétrica atual, a Seção 3.2 apresenta as tecnologias CSP, a Seção 3.3 os seus
custos, a Seção 3.4 o potencial de geração de energia elétrica através dessas
tecnologia no país, a Seção 3.5 analisa o estado atual das políticas públicas para o
desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil, e finalmente a Seção 3.6 traz uma análise
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sobre a cadeia de valor das plantas heliotérmicas e o potencial de desenvolvimento
nacional da mesma.
No Capítulo 4 será apresentada a proposta metodológica de adaptação do
modelo JEDI para utilização para a estimação de impactos de projetos energéticos na
economia brasileira. A Seção 4.1 explica a ferramenta JEDI, suas premissas e sua
utilidade para a estimação dos efeitos socioeconômicos de projetos energéticos. A
Seção 4.2 traz a metodologia para utilização do modelo para a economia brasileira, no
nível nacional. Por fim, a Seção 4.3 trata da metodologia para se chegar aos
multiplicadores inter-regionais para a análise de impactos de uma planta na Bahia
sobre o próprio estado e sobre o resto do Brasil.
O Capítulo 5 trata do estudo de caso, trazendo, na Seção 5.1, uma
contextualização socioeconômica do Estado da Bahia. Na Seção 5.2 são apresentados
os dados, as premissas e os cenários de conteúdo local analisados. Na Seção 5.3, são
finalmente apresentados os resultados, do modelo inter-regional entre a Bahia e o
resto do Brasil. Em seguida, a Seção 5.4 traça uma discussão sobre os resultados
apresentados. Por fim, o Capítulo 6 traz as considerações finais do trabalho.
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Capítulo 2 – Impactos Socioeconômicos do Investimento em Energia
Elétrica Renovável e sua Mensuração
Os impactos socioeconômicos que podem ser observados com o desenvolvimento
e operação de projetos energéticos são notórios e diversos. É sabido que, no que se
refere às atividades extrativas, como a exploração e produção de petróleo e gás
natural, impactos positivos ou negativos podem ocorrer direta ou indiretamente em
diferentes níveis geográficos. Variáveis macroeconômicas como emprego, renda,
produto, valor adicionado e receita dos governos podem sofrer alterações
nacionalmente, mas em especial nas regiões específicas onde há a extração dos
recursos, como alterações significativas destas variáveis nos estados produtores. Além
disso, os impactos econômicos podem ser muito distintos no que se refere ao curto e
ao longo prazo.
Por questões como a finitude das fontes energéticas provenientes de recursos não
renováveis, e em grande parte por conta das mudanças climáticas globais, vem-se
buscando alternativas renováveis aos combustíveis fósseis, para suprir a demanda
mundial por energia. Desta forma, segundo autores como Frondel et. al (2010), Caldés
et. al (2009) e o Fórum Euromediterrâneo de Institutos de Ciências Econômicas
(FEMISE, 2012), os atrativos destas fontes energéticas abundantes e ambientalmente
benignas, além de, em alguns casos, custo-efetivas, fazem com que se tornem fontes
promissoras para as próximas décadas, e estejam no centro das políticas energéticas
de países desenvolvidos.
Um exemplo representativo disto é a política energética praticada pela União
Europeia. Em 2009, a União Europeia lançou o Renewable Energy Directive (RED)
que estabelece uma política energética comum com uma meta comum de que as
fontes renováveis alcancem uma participação de pelo menos 20% no total de energia
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elétrica gerada no bloco de países até o ano de 2020 (SCARLAT et. al, 2015 e
European Comission, 2016). Segundo a European Comission (2016), o RED
estabelece metas para cada país, partindo dos percentuais do ano base, que vão de
10% para Malta a 49% para a Suécia.
No contexto da 21a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações
Unidas para a Mudança Climática (CoP21 - UNFCCC), a redução das emissões de
GEE, em especial através da transição para uma matriz energética de baixo carbono,
foi incluída no planejamento estratégico de longo prazo dos 196 países que
constituem as partes da Convenção. Na 17a Conferência das Partes, a CoP17, ocorrida
em Durban no ano de 2011, foi estabelecida a Durban Platform for Enhanced Action,
determinando que as partes deveriam chegar a um acordo global pelo clima até a
CoP21, a ser realizada em Paris no ano de 2015. Em 2013, na 19a Conferência, a
CoP19, em Varsóvia, determinou-se que os países participantes deveriam submeter ao
secretariado da UNFCCC suas ambições em termos de contribuições para a contenção
do aquecimento global, através de metas de redução de emissões de gases de efeito
estufa de longo prazo, as iNDCs (em Inglês, intended Nationally Determined
Contributions) até o primeiro semestre de 2015.
Desta forma, na expectativa do acordo ao qual se chegaria na CoP21, países
desenvolvidos e países em desenvolvimento traçaram compromissos quanto a
participação de fontes renováveis em sua matriz energética, tais como o assumido
pelos EUA e pelo Brasil em junho de 2015 de assegurar uma participação de 20% de
fontes renováveis em sua geração de energia elétrica, para além da geração hidráulica,
até 2030 (PLANALTO, 2015). Além disso, os países do grupo formado pelas sete
maiores economias do mundo (Alemanha, Japão, EUA, França, Inglaterra, Canadá e
Itália), o chamado G7, firmou o compromisso de até o fim do século não mais utilizar
combustíveis fósseis.
No que se refere às iNDCs, segundo a organização Climate Action Tracker
(2016), foram 160 submissões ao secretariado da UNFCCC, representando 187
países, uma vez que a união Europeia submeteu uma INDC representando todos os
seus membros. Ainda que se considere que o conjunto de intensões não seja
consistente com a meta acordada em Paris de limitar o aquecimento global a 2oC em
comparação com a temperatura média pré-industrial, segundo o relatório especial para
a CoP21 do World Energy Outlook da Agência Internacional de Energia, do inglês
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IEA (2015a), estes compromissos desfazem a relação direta entre geração de energia e
emissões de GEE. Note-se que, considerando-se a plena implementação das iNDCs
submetidas, até o ano de 2030, as emissões do setor energético diminuirão
dramaticamente. De acordo com as projeções da IEA (2015a), sob essa premissa, as
emissões do setor aumentariam em 3,7 GtCO2e de 2014 a 2030, o que representa
apenas um terço do crescimento observado de 2000 a 2014.
A iNDC brasileira apresenta uma meta de redução de 37% as emissões de sua
economia até 2025 e em 43% até 2030, tendo como ano base 2005, com uma meta
específica de aumentar a participação das fontes renováveis não-hídricas de sua
matriz energética a 23% até 2030, incluindo um aumento das fontes eólica, biomassa
e solar (BRASIL, 2015). Isso pode ser considerado uma meta significativa uma vez
que, segundo dados do Balanço Energético Nacional (EPE, 2015), em 2014, essa
participação era de apenas 9,4%.
Assim como o processo que ocorre com as fontes não renováveis, o
desenvolvimento de projetos de geração de energia elétrica por fontes renováveis
apresenta efeitos relevantes sobre variáveis como emprego, renda e produto, que não
são apenas diretos, mas traduzem-se também em impactos indiretos, ao logo de suas
cadeias de valor, e induzidos, através do efeito renda, que se refere ao aumento de
consumo das famílias (MILLER e BLAIR, 2009). A estimação destes impactos faz-se
portanto necessária para o planejamento do mercado de energia elétrica e para o
planejamento socioeconômico das regiões onde as plantas serão instaladas. Sua
estimação ex-ante pode ser realizada através de modelos distintos, e visa quantificar
em especial os benefícios gerados pelas plantas para a economia local (EUROPEAN
COMISSION, 1998). Para tal, as análises estimam os impactos em dois momentos: os
impactos no estágio de desenvolvimento do projeto, e os impactos na fase de operação
da planta.
Segundo Simas e Pacca (2013), os benefícios ambientais trazidos pelas
tecnologias renováveis são amplamente estudados, bem como seus custos e seus
impactos sobre a segurança energética. Entretanto, discussões sobre os impactos
socioeconômicos destas tecnologias ainda são escassas, e estas tornam-se ainda mais
relevantes em períodos de baixo crescimento econômico (SIMAS E PACCA, 2013).
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Ainda, segundo a Agência Internacional de Energias Renováveis, sigla em Inglês
IRENA (2014), os co-benefícios socioeconômicos da geração de energia renovável
vêm ganhando proeminência como um fator chave para o desenvolvimento das fontes
renováveis de geração de energia. Isso porque é que no atual contexto em que as
economias vêm se deparando com baixo crescimento, os formuladores de políticas
vêm nas fontes renováveis um potencial para a melhora da balança comercial e de
contribuições para o desenvolvimento industrial e criação de empregos. Entretanto,
mesmo em escala global, o trabalho analítico nesse sentido e as evidências empíricas
desses co-benefícios ainda se encontram relativamente limitados (IRENA, 2014).
Assim, este Capítulo tratará dos efeitos observáveis da implementação de projetos
energéticos renováveis sobre a estrutura socioeconômica em que se inserem, e as
metodologias existentes para medi-los, em especial no que tangem às análises ex-ante,
realizadas com o fim de planejamento. Desta forma, a Seção 2.1 consistirá em uma
discussão acerca dos impactos que o desenvolvimento e operação de projetos
energéticos renováveis geram sobre a região ou país em que são instalados, e a Seção
2.2 trará uma revisão das metodologias utilizadas com este fim.

2.1 Efeitos Socioeconômicos Observáveis de Projetos Energéticos Renováveis
O desenvolvimento de projetos energéticos renováveis produz impactos sobre
a sociedade que não se limitam à segurança energética, pelo fato de serem não nãorenováveis, e à mitigação de emissões de gases de efeito-estufa. O desenvolvimento
destas tecnologias para a geração de energia no país pode contribuir para o seu
desenvolvimento socioeconômico, através, em especial, do desenvolvimento
industrial com um processo contínuo de inovação, do seu potencial de geração de
renda e de criação de postos de trabalho. Além disso, as fontes renováveis trazem em
si um potencial de melhoria do acesso à energia elétrica em regiões menos
desenvolvidas, em especial as zonas rurais, fomentando o desenvolvimento regional e
local (SIMAS E PACCA, 2013; IRENA, 2014).
Segundo Goldenberg (1998 apud SIMAS E PACCA, 2013), países em
desenvolvimento tendem a apresentar um consumo de energia per capita inferior aos
países desenvolvidos, justamente por encontrarem-se em fase de expansão da
produção de bens e serviços e de universalização do acesso à energia elétrica. Assim,
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inserir as tecnologias renováveis e a eficiência energética no processo de
desenvolvimento aumenta a eficiência na utilização dos recursos, de forma que seu
processo não precise replicar aqueles que ocorreram com países desenvolvidos, sobre
as bases de combustíveis fósseis. Da mesma forma, Wei et. al (2010) pontuam que no
processo de transição da matriz energética para um padrão de baixo carbono,
substitui-se toda a infraestrutura obsoleta e melhores práticas produtivas e de
conservação da energia são desenvolvidas de forma que novas bases para a
estabilidade e o crescimento futuro são construídas.
De acordo com a IRENA (2014), as principais etapas de geração de valor dos
projetos de geração de energia renovável são cinco, a saber:
i.

Planejamento;

ii.

Fabricação dos componentes;

iii.

Instalação da planta;

iv.

Conexão ao grid;

v.

Operação e manutenção.

Na etapa de planejamento, a criação de valor se dá majoritariamente pelo
engajamento de profissionais especializados e empresas para elaborar análises dos
recursos, estudos de viabilidade, design de projeto, atividades legais, licenciamento,
etc. (IRENA, 2014).
A etapa de fabricação dos componentes das plantas envolve em si diversos
passos da geração de valor, desde a obtenção das matérias primas, passando pela
manufatura das peças dos componentes, até a sua montagem. Para as turbinas eólicas
por exemplo, a criação de valor se dá na elaboração de subcomponentes como as
lâminas, torres e a nacele6. Para os painéis fotovoltaicos, a geração de valor se dá nas
diversas etapas de silício, até a fabricação dos módulos e componentes adicionais
como por exemplos os inversores (IRENA, 2014). Já para a tecnologia heliotérmica,
ou CSP, a fabricação de componentes como os vidros curvos e os espelhos
parabólicos precisa ser feita por fabricantes bastante especializados, segundo a

6

A nacele consiste na carcaça montada sobre a torre eólica que contém uma série de componentes e

subcomponentes, tais como: eixo, gerador, caixa multiplicadora (quando usada), transformador, entre
outros (ABDI, 2014).
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IRENA (2014). Desta forma, o potencial de geração de valor depende bastante da
presença de indústrias já estabelecidas com processos similares para facilitar o
desenvolvimento de uma indústria especializada local, em especial uma indústria de
vidros. Isso demonstra a importância do conteúdo local para a geração de cobenefícios do desenvolvimento de energias renováveis no país.
A fase de instalação é, segundo a IRENA (2014), a fase em que mais se gera
valor através de atividades intensivas em trabalho, o que inclui a construção civil e a
montagem das plantas, e tende a gerar maior valor doméstico. Por outro lado, se os
componentes forem inteiramente importados, os fabricantes podem ficar responsáveis
pela sua montagem, o que reduz a geração de valor local.
A fase de conexão ao grid envolve operadores altamente especializados, para
integrar a geração de energia renovável ao desenvolvimento da infraestrutura
necessária para facilitar o acesso ao grid. O desenvolvimento da infraestrutura do grid
para integrar essas fontes pode contribuir para uma maior geração de valor em termos
de confiabilidade da oferta de energia elétrica e maior acesso a esse recurso (IRENA,
2014). Por fim, a fase de operação e manutenção envolve atividades de longo prazo,
com potencial de geração de valor ainda que o conteúdo local não seja significativo.
Plantas eólicas e solares por exemplo exigem pessoal para atividades de operação e
manutenção como monitoramento regular, inspeções de equipamentos e serviços de
reparos, criando assim postos de trabalho permanentes (IRENA, 2014). A Figura 1 a
seguir apresenta as etapas de geração de valor para o exemplo da tecnologia explorada
nesse trabalho, a energia solar concentrada, ou, CSP, e a Tabela 1 o potencial de
geração de valor das tecnologias de energia elétrica renovável por estágio de
desenvolvimento:
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Figura 1 – Etapas de geração de Valor de uma Usina CSP
Fonte: Adaptado de IRENA (2014)

No que se refere à natureza dos impactos, podem se dar de forma direta,
indireta e induzida. Os impactos diretos envolvem, no estágio de planejamento das
plantas por exemplo, os efeitos dos recursos empregados em pessoal dedicado
desenvolvimento do projeto. Na fase de instalação, refere-se à criação de empregos no
local onde as plantas serão instaladas, e a geração de produto das atividades que
fornecem os bens e serviços demandados diretamente pelas plantas, como os seus
componentes (NREL, 2015). Já na fase de operação da planta, os impactos diretos
referem-se aos postos de trabalho permanentes que são criados para operação e
manutenção das usinas, além do valor gerado pelas aquisições anuais de bens e
serviços de suporte das mesmas.
Os impactos indiretos são gerados pela demanda ao longo da cadeia de
suprimentos da planta, englobando os postos de trabalho criados por seus
fornecedores e pela sua própria demanda de bens e serviços para garantir a sua oferta.
Por fim, os impactos induzidos resultam do aumento na renda das famílias, que gera
um aumento no seu consumo. Esse aumento da renda se dá no sentido dos
trabalhadores envolvidos diretamente no planejamento, instalação e operação das
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plantas, mas também no sentido da receita local e dos impactos ao longo da cadeia de
valor (NREL, 2015). Assim, dependendo da participação do conteúdo local, os
impactos podem ser maiores ou menores, e isso é trazido pelo Banco mundial (2011)
como um fator chave para o desenvolvimento de uma indústria doméstica de
componentes das plantas.
Tabela 1 – Potencial de Geração de Valor das Tecnologias de Energias
Renováveis por Estágio de Desenvolvimento
Estágio de desenvolvimento
Início do
desenvolvimento
da tecnologia no
país

Primeiros projetos
realizados, existência
de indústrias locais
apropriadas

Muitos projetos
desenvolvidos

Planejamento

baixo

médio

Alto

Fabricação

baixo

médio

médio/alto

Instalação

baixo

médio

Alto

Conexão ao grid

alto

alto

Alto

O&M

médio

alto

Alto

Potencial de geração de
valor doméstico

Processos de suporte
Elaboração de políticas

alto

alto

Alto

Serviços financeiros

baixo/médio

médio

Alto

Capacitação e treinamento

baixo/médio

médio

médio/alto

Pesquisa e desenvolvimento

baixo

baixo/médio

Médio

Consultoria

baixo

baixo

Médio

Fonte: Adaptado de IRENA (2014)

Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
“Empregos Verdes: Trabalho descente em um mundo sustentável e com baixas
emissões de carbono” (PNUMA/OITI, 2008), em 2008, as fontes renováveis de
energia representavam apenas 2% do total gerado mundialmente, empregando 2,3
milhões de pessoas. Dentre as renováveis, segundo PNUMA/OITI (2008), a fonte que
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mais gerou empregos em 2008 é a biomassa, com 1,174 milhões de empregos, sendo
500 mil no Brasil, 312 mil nos EUA, 266 mil na China, 95,4 mil na Alemanha e 10
mil na Espanha. A segunda maior geradora de postos de trabalho era a energia
heliotérmica, com pelo menos 624 mil empregos, sendo 600 mil somente na China, 13
mil na Alemanha, 9 mil na Espanha e quase 2 mil nos EUA. Em seguida, está a
energia eólica, com 300 mil empregos gerados, a energia solar fotovoltaica, com 170
mil, as hidrelétricas com pelo menos 39 mil e a geotérmica com 29 mil empregos. A
Figura a seguir apresenta esta participação de cada fonte renovável na geração de
empregos no mundo, em 2006:
Empregos Gerados por Fonte Renovável de Energia
2%

1%

6%
9%

Biomassa
Solar Térmica
Eólica
54%

Solar Fotovoltaica
Hidrelétrica

28%

Geotérmica

Figura 2 – Estimativa de Empregos Gerados por Fonte Renovável no Mundo em
2006
Fonte: PNUMA/OITI, 2008

No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira da Energia Eólica
(ABEEólica, 2016), de 2014 a 2015 foram criados no Brasil mais de 40 mil postos de
trabalho diretos e indiretos associados a um aumento da capacidade instalada de cerca
de 2,5 GW, com investimentos da ordem de R$15 bilhões. A mesma instituição
estima que entre 2015 e 2018 sejam investidos R$66 bilhões nessa tecnologia no
Brasil, gerando mais de 200 mil empregos diretos e indiretos, sendo R$20 bilhões o
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investimento previsto para o ano de 2016, com a geração de 50 mil postos de trabalho
no país.
No que se refere aos impactos regionais, estima-se que o projeto Casa dos
Ventos, com seis complexos que totalizam 1414 MW tenha gerado, somente na região
da Chapada do Araripe, na divisa entre os estados do Piauí e Pernambuco, mais de
3.000 empregos diretos e 1.000 indiretos (CASA DOS VENTOS, 2016). Já para a
Bahia, estima-se que a instalação de 2.441 MW contratados no Leilão de Energia
Renovável - LER realizado pela ANEEL em 31 de outubro de 2014 leve à geração de
cinco mil postos de trabalho no interior do estado, de acordo com a ABEEólica
(2016). A associação estima que sejam criados cerca de 15 postos de trabalho diretos
por MW instalado de capacidade de geração eólica e mais 30 postos ao longo da
cadeia de valor da tecnologia (ABEEÓLICA, 2016).
Com relação à energia solar fotovoltaica, a Associação Brasileira da Energia
Solar Fotovoltaica - Absolar (2016) coloca que se estima uma geração de 20 a 30
postos de trabalho por MW instalado da tecnologia, e coloca ainda que se espera uma
instalação anual de cerca de 1000 MW ao ano pelos próximos 20 anos, o que levaria a
uma geração de 20 a 30 mil empregos anuais, com investimentos da ordem se US$7
bilhões ao ano (ABSOLAR, 2016).

2.2 Estudos e Metodologias de Mensuração de Impactos Socioeconômicos de
Projetos Energéticos Renováveis
Dentre as metodologias que podem ser utilizadas para estimar impactos
socioeconômicos ex-ante do desenvolvimento das energias renováveis, estão os
modelos insumo-produto, amplamente utilizados, e os modelos de equilíbrio geral
computável (Computable General Equilibrium, CGE, em inglês). Dentre os modelos
insumo-produto, estão as ferramentas do Jobs and Economic Development Impact
Models - JEDI desenvolvido pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL) e
que será adaptado mais adiante. Existe atualmente uma série de estudos que foram
realizados utilizando as ferramentas do modelo JEDI para estimar impactos de
projetos energéticos renováveis sobre os estados americanos que serão aqui revisados.
Para a análise ex-post dos impactos socioeconômicos de projetos energéticos, são
comumente utilizados os modelos econométricos.
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Tegen et. al (2015) realizaram uma estimação ex-ante dos impactos
econômicos e sobre o emprego do desenvolvimento da geração eólica offshore
utilizando o modelo JEDI específico para esta fonte em quatro regiões diferentes dos
EUA: centro-atlântico, grandes lagos, Golfo do México e Sudeste. O estudo trabalhou
com cenários de desenvolvimento da tecnologia para cada região, considerando
fatores como os recursos em termos de ventos, crescimento da carga, cadeias de
suprimentos locais, e preços da energia elétrica. Foram também considerados, para
determinação dos cenários, os critérios de composição atual da matriz elétrica
regional e a participação da energia eólica na mesma (TEGEN et. al, 2015). As
análises foram feitas supondo a implementação dos projetos em 2020 e em 2030.
As informações sobre os recursos em termos de ventos baseiam-se na
disponibilidade de águas rasas e profundas, performance do sistema elétrico,
limitações topográficas e barreiras ambientais e de uso da terra. Essas informações
foram utilizadas juntamente com as informações sobre a viabilidade econômica dos
projetos, sobre as políticas regionais e projeções de demanda de energia elétrica para
chegar ao potencial de capacidade instalada da tecnologia em cada região (TEGEN et.
al, 2015).
No que se refere aos preços da energia elétrica, os autores colocam que preços
mais altos geralmente criam um maior retorno sobre o investimento e encorajam a
construção de novos ativos de geração de energia elétrica, em especial no que
concerne as tecnologias com um custo de capital relativamente alto como a energia
eólica offshore (TEGEN et. al, 2015). Já com relação à população e tendências da
economia, Tegen et. al pontuam que o tamanho da população e as tendências de
crescimento são importantes indicadores do potencial de crescimento da curva de
carga. Ainda que melhorias de eficiência energética façam com que o crescimento da
população não esteja tão diretamente relacionado ao aumento do consumo de energia,
ainda representa um fator determinante para os investimentos em infraestrutura.
Para as regiões do Centro-Atlântico, Grandes Lagos e Golfo do México, o
estudo analisou três cenários em que variam a capacidade instalada, os custos de
capital e conteúdo local, respeitando a regra de que o cenário A é um cenário de baixo
desenvolvimento e alto custo, o cenário B de médio desenvolvimento e médio custo, e
o cenário C de alto desenvolvimento da tecnologia, associado a baixo custo (TEGEN
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et. al, 2015). Para a região sudeste, cinco cenários foram avaliados por conta de uma
maior disponibilidade de informações, segundo Tegen et. al (2015).
Para a região Centro-Atlântico, os empregos gerados no período de construção
foram de 1.100 no cenário A, 6.000 no cenário B e 18.000 no cenário C em 2020, e
8.200, 22.100 e 42.000 em 2030. Os postos de trabalho anuais criados na fase de
operação seriam 4.000 no cenário A, 9.500 no cenário B e 20.000 no cenário C
(TEGEN et. al, 2015). Na fase de construção, a renda direta média por ano na região,
varia de US$120 milhões no cenário A a US$890 milhões no cenário C. A renda
indireta por ano varia de US$150 milhões no cenário A a US1 bilhão no cenário C, e a
renda gerada de forma induzida varia de US$100 milhões a US$600 milhões entre os
cenários. No que se refere ao produto gerado diretamente em cada ano, varia de
US$180 milhões no cenário A a US$1,14 bilhões no cenário C. O produto indireto
médio varia de US$ 560 milhões no cenário A a US$3,97 bilhões no cenário C, e o
produto induzido varia de US$270 milhões a US$1,81 bilhões entre os cenários
(Tegen et. al, 2015).
Para a região dos Grandes Lagos7, na fase de construção, os empregos diretos
gerados médios entre 2020 e 2030 variam entre 100 no cenário A e 2,270 no cenário
C, os indiretos variam entre 220 no cenário A e 3,890 no cenário C. Já os postos de
trabalho gerados de forma induzida variam entre 230 no cenário A e 3.000 no cenário
C. O produto direto médio gerado na fase de construção varia entre US$30 milhões no
cenário A e 400 milhões no cenário C, o produto indireto varia entre US$40 milhões e
US$1,01 bilhões entre os cenários, e o produto gerado de forma induzida varia entre
US$30 milhões e US$550 milhões entre os cenários. No que se refere a renda gerada,
Tegen et. al (2015) colocam que para os três cenários a renda direta média anual por
trabalhador seria de US$140.000, a renda indireta por trabalhador gerada seria de
US$60.000 no cenário A e US$70.000 nos cenários B e C. Já a renda induzida por
trabalhador gerada seria de cerca de US$50.000 (TEGEN et. al, 2015).
Para a região do Golfo do México, no período de construção, os postos de
trabalho criados de forma direta, em média, variam de 680 no cenário A, a 2.960 no

7

Abrange os estados de Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Nova Iorque, Ohio. Pensilvânia e

Wisconsin.

33

cenário C. Os empregos indiretos médios vão de 950 no cenário A, a 4.240 no cenário
C, e os empregos induzidos variam entre 860 e 3.760 entre os cenários. Em termos de
renda média entre 2020 e 2030, para a renda direta seriam de US$90 milhões no
cenário A a US$410 milhões no cenário C, para a renda indireta seriam de US%50
milhões a US$250 milhões entre os cenários A e C, e para a renda induzida, de US$40
milhões a US$170 milhões. Em termos de produto médio entre 2020 e 2030, seriam
gerados de forma direta de US$120 milhões no cenário A a US$480 milhões no
cenário C, indiretamente seriam gerados de US$230 milhões a US$1,06 bilhões, e de
forma induzida, de US$120 milhões a US$510 milhões (TEGEN et. al, 2015).
Para a região nordeste, como mencionado, foram elaborados cinco cenários.
Na fase de construção, em termos de empregos gerados, a média entre 2020 e 2030
varia de 420 no cenário A a 2.330 no cenário E para empregos diretos, de 1.020 a
5.310 para empregos indiretos e de 1.110 a 5.880 para os empregos induzidos, do
cenário A ao cenário E. A renda média direta varia entra US$60 milhões e US$310
milhões, a indireta de US$70 milhões a US$360 milhões e a induzida de US$60
milhões a US$290 milhões entre os cenários A e E. Em termos de produto médio
gerado, seriam de US$90 milhões no cenário A a US$500 milhões no cenário E para o
efeito direto, de US$240 milhões a US$1,27 bilhões para o efeito indireto e de
US$170 milhões a US$890 milhões entre os cenário A e E (TEGEN et. Al, 2015).
Os autores concluem que suas estimativas, e comparação com estudos
semelhantes, podem ser consideradas conservadoras, uma vez que os empregos por
MW de capacidade dos cenários A de três, das quatro regiões, encontram-se abaixo
das menores estimativas, de Bloomberg New Energy Finance (2012 apud Tegen et.
Al, 2015). Os autores colocam ainda que os resultados dependerão em grande medida
do desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos local para a energia eólica offshore
(TEGEN et. Al, 2015).
Da mesma forma, Croucher (2011) realizou uma análise ex-ante de impactos
socioeconômicos do desenvolvimento de plantas solares fotovoltaicas utilizando o
modelo JEDI específico, para todos os estados americanos para os quais os modelos
JEDI possuem os chamados dados default. Os sistemas fotovoltaicos propostas teriam
uma capacidade média de 2,5 kW, assumindo-se 100 instalações, todas em novas
residências, no ano de 2010. Esta é uma metodologia bastante simples, como
colocado por Croucher (2011), lidando apenas com os dados trazidos pela própria
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ferramenta JEDI para ranquear os estados americanos em termos de potencial de
geração de co-benefícios socioeconômicos do desenvolvimento da energia solar na
região.
Os resultados obtidos por Croucher (2011) demonstram que os estados com
maior potencial de geração de produto seriam os estados da Pensilvânia, Illinois,
Minnesota, Ohio e Wisconsin. Na Pensilvânia, seriam gerado 28,98 empregos na fase
de construção e 0,20 anualmente na fase de operação e manutenção, US$1,214
milhões em renda na fase de construção e US$8.140 anuais na fase de operação, e
US$3,220 milhões em produto na fase de construção, e US$22.620 na fase de
operação (CROUCHER, 2011). Os resultados para Illinois foram de 27,65 empregos
gerados na fase de construção e 0,18 empregos anuais na fase de operação, US$1,226
milhões em renda na fase de construção e US$7.870 anuais na fase de operação, e
US$3,151 milhões em produto na fase de construção e US$21.090 anuais na fase de
operação (CROUCHER, 2011).
Para Minnesota, na fase de operação seriam 29,36 empregos gerados,
US$1,198 milhões em renda e US$3,131 milhões em produto, enquanto na fase de
operação seriam 0,03 postos de trabalho anuais, US$1.850 de renda anual e US$2.990
de produto anualmente. Para Ohio, na fase de construção seriam 31,32 empregos
gerados, US$1,185 milhões em renda e US$3,111 milhões em produto. Na fase de
operação no mesmo estado, seriam 0,03 postos de trabalho gerados anualmente,
US$1.790 em renda anual e US$2.820 em produto por ano. Por fim, para Wisconsin,
na fase de operação seriam 30,08 postos de trabalho, US$1,098 milhões em renda e
US$2,915 milhões em produto. Na fase de operação, seriam também 0,03 postos de
trabalhos gerados anualmente, US$1.830 em renda anualmente gerada e US$2.960 em
produto.
O autor destaca que os estados com maior radiação do país, e por isso com
mais alto potencial para geração solar, a saber, Arizona e Califórnia, apresentaram
resultados bastante aquém de outros estados com menor potencial para o
desenvolvimento da tecnologia. Arizona teve o pior resultado em termos de geração
de produto dentre os 51 estados analisados, e a Califórnia ficou em 38 o lugar, com
respectivamente US$2,372 milhões na fase de construção e US$2.950 mil anuais na
fase de operação e US$2,614 milhões e US$2.950 anuais na fase de operação
(CROUCHER, 2011).
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Outra análise ex-ante realizada para estimar impactos socioeconômicos de
projetos energéticos renováveis foi realizada por Waerras et. al (1998) para os
seguintes países do Mediterrâneo: Marrocos, Tunísia e Turquia. O estudo utiliza
também um modelo insumo-produto com as matrizes dos três países, comparando os
resultados para três tecnologias: eólica, solar fotovoltaica e biomassa. O estudo
conclui que a geração de empregos por milhão das chamadas ECU’s 8 investido seria
quase duas vezes maior para projetos de biomassa e energia eólica do que para a
energia solar fotovoltaica, uma vez que para esta última tecnologia, mais da metade
do valor investido é destinado às importações (WAERRAS et. al, 1998).
Warreas et. al (1998) concluíram à época que para cada milhão de ECU’s
investidos em parques eólicos na Turquia geraria cerca de 91 empregos, na Tunísia 95
empregos e em plantas de biomassa no Marrocos, 93 empregos. Por outro lado, para
cada milhão de ECU´s em projetos de eletrificação rural com a tecnologia solar
fotovoltaica no Marrocos seriam gerados 46 empregos e na Tunísia, 54 postos de
trabalho. Os autores realizaram também uma avaliação da estrutura setorial de cada
tecnologia em cada país, e concluíram que a tecnologia com maior viés setorial é a
energia solar fotovoltaica, com 91% dos gastos locais concentrados no setor
industrial. Segundo os autores, os projetos eólicos alocam 72% dos seus gastos na
indústria, 18% na construção civil e 9% em serviços. Já os projetos de biomassa
alocam metade dos seus gastos na indústria, 25% em construção civil e 25% em
serviços (WARREAS et. al, 1998).
No que diz respeito à tecnologia heliotérmica, Stoddard et. al (2006)
realizaram para o NREL uma análise dos benefícios econômicos, energéticos e
ambientais do desenvolvimento desta tecnologia na região do sul do estado americano
da Califórnia. Os autores utilizaram, para a análise socioeconômica, um modelo
insumo-produto regional desenvolvido e mantido pelo US Bureau of Economic
Analysis intitulado RIMS II, com a matriz de contas regionais de 15 condados do
estado. Como o modelo utilizado é regional, os autores encontraram a necessidade de
determinar o quais seriam os gastos com capital e operação que se dariam no interior
da região. Para tal, os autores supuseram que todos os postos de trabalho criados nos

8

European Currency Unit, moeda escritural existente na União Europeia até ser substituída
pelo Euro em 1999.
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períodos de construção e operação seriam preenchidos por trabalhadores locais
(STODDARD et. al, 2006). Para os demais custos, o estudo supõe conteúdos locais
com base no conhecimento de engenheiros e fabricantes (STODDARD et. al, 2006).
O estudo realiza primeiramente uma análise de impactos para plantas CSP
cilindro parabólico de 100MW de capacidade no ano de 2008, comparando os
resultados com os resultados de duas plantas térmicas a combustão de mesma
capacidade, a primeira de ciclo combinado e a segunda de ciclo simples. Conclui-se
que na fase de construção, a planta CSP geraria US$151 milhões em produto direto
para o estado da Califórnia, US$475 milhões em produto indireto, US$51 milhões em
renda direta, US$144 milhões em renda indireta 455 postos de trabalho no local e
3.500 postos gerados de forma indireta. Na fase de operação, seriam US$2,4 milhões
ao ano em produto direto, US$10,4 milhões em produto indireto, US$3,14 milhões em
renda direta, US$2,54 milhões em renda indireta, 38 empregos diretos anuais e 56
empregos indiretos anuais (STODDARD et. al, 2006).
Para as plantas convencionais, os impactos são substancialmente inferiores,
sendo o produto direto e indireto gerado na fase de construção da primeira planta de
US$64 milhões, e US$47 milhões para a segunda planta, a renda direta e indireta
gerada de US$23,5 milhões para a primeira planta convencional e US$17,7 milhões
para a segunda, e os empregos diretos e indiretos gerados 448 e 327 respectivamente
(STODDARD et. al, 2006). Na fase de operação, os impactos das usinas
convencionais também foram mais baixos, ainda que de forma não tão discrepante,
sendo o produto direto e indireto gerado pela primeira planta, de ciclo combinado de
US$10 milhões/ano, e para a planta de ciclo simples US$2 milhões/ano, a renda direta
e indireta da primeira planta de US$2,7 milhões/ano e da segunda planta US$700
mil/ano, e os empregos 56 gerados por ano por conta da primeira planta, e 13 por
conta da segunda (STODDARD et. al, 2006).
O estudo então realiza a elaboração de dois cenários de desenvolvimento da
tecnologia no estado até 2020, um cenário de baixo desenvolvimento, e um cenário de
alto desenvolvimento, comparando seus resultados. No primeiro cenário, a capacidade
instalada de geração CSP chegaria a 2.100 MW em 2020, e no segundo cenário
chegaria a 4.000 MW no mesmo horizonte de tempo. No primeiro cenário, de baixo
desenvolvimento, na fase de construção seriam gerados US$13 bilhões em produto
direto e indireto, US$3,6 bilhões em renda direta e indireta, e 77.300 empregos diretos
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e indiretos. Já no segundo cenário, de alto desenvolvimento, na fase de construção
seriam US$24,6 bilhões em produto direto indireto gerado, US$6,65 bilhões em renda
direta e indireta gerada, e 145 mil empregos. Na fase de operação, no primeiro cenário
seriam US$192,9 milhões/ano em produto, 82,2 milhões/ano em renda e 1,500 postos
de trabalho criados ao ano. Já para o segundo cenário, seriam US$390,8 milhões/ano
em produto, US$164,9 milhões/ano em renda e 3.000 postos de trabalho ao ano
(STODDARD et. al, 2006).
Ainda no âmbito da tecnologia CSP, Caldés et. al (2009) realizaram uma
análise para dois diferentes cenários de desenvolvimento da tecnologia na Espanha,
utilizando também um modelo insumo-produto para medir efeitos diretos e indiretos.
O primeiro cenário consiste na implementação de uma planta de 50 MW de
capacidade de cilindros parabólicos com um sistema de armazenamento de energia
térmica de sete horas e uma hibridização com gás natural em que 15% da energia é
gerada através deste combustível. O segundo cenário supõe a implementação de uma
usina de torre solar com capacidade instalada de 17 MW.
Caldés et. al (2009) concluem que para o primeiro cenário, que se refere à
planta de cilindros parabólicos, o produto gerado diretamente seria de €485 milhões,
ou €9,7 milhões/MW, dentre os quais €8,5 se dariam nacionalmente. O produto
gerado indiretamente seria de €445 milhões, ou €8,9 milhões/MW dos quais €5,7
milhões se seriam para a economia doméstica e €3,2 para o setor externo. Os
empregos da fase de construção seriam 9.583,7 dos quais 5553,5 seriam diretos e
4030,2 indiretos. Assim, para cada €19.200 investidos na construção da planta, um
posto de trabalho seria criado (CALDÉS et. al, 2009).
Para o segundo cenário, refere à planta de torre solar, os autores concluem que
o efeito direto sobre o produto seria de €266 milhões, ou €15,7 milhões/MW, dos
quais €13,7 seriam demandados domesticamente. Indiretamente, seriam gerados €255
milhões, ou €15 milhões/MW, dos quais €9,6 seriam de demanda da economia
nacional e €5,4 externa. No que se refere aos empregos gerados, 5491 postos de
trabalho seriam gerados na fase de construção, 3213 diretamente e 2278
indiretamente, o que significa que a cada €20.600 um emprego é gerado (CALDÉS et.
al, 2009).
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No que se refere aos estudos elaborados para o Brasil, Tiago Filho et. al
(2008) realizaram uma análise ex-post e ex-ante impactos sobre o emprego gerado por
pequenas centrais hidrelétricas (PCH). O estudo se utiliza da experiência adquirida
pelo Centro Nacional de Referências em PCH para detalhar a demanda por empregos
diretos nas fases de planejamento, construção e operação dos projetos, e do Modelo
de Geração de Emprego do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). As estimações foram realizadas para uma PCH padrão de 20 MW de
capacidade e extrapolando-se para um total de 1.100 MW.
Para os empregos diretos na chamada fase de estudos e projetos, os autores
concluem que são gerados para a planta de 20 MW, 60 empregos de nível superior, 34
de nível médio ou técnico e 28 sem qualificação, somando um total de 122 postos de
trabalho. Na fase, de operação, estimou-se que seriam gerados 32 empregos, sendo
um de gerente geral com remuneração mensal de R$7.500, um de gerente de
operação, com remuneração de R$3.000, 12 operadores com remuneração de
R$1.200, um gerente de manutenção com remuneração de R$3.000, um engenheiro
com salário de R$2.800, dez técnicos de manutenção com salário de R$1.200
mensais, três auxiliares com salário de R$600, um gerente administrativo com salário
de R$3.000 e 2 auxiliares administrativos com remuneração de R$600 (TIAGO
FILHO et. al, 2008).
No que se refere ao Modelo de Geração de Emprego do BNDES, trata-se de
um modelo fechado de Leontief, ou seja, um modelo insumo-produto fechado com
relação ao consumo das famílias. Ele estima, portanto, impactos diretos, indiretos e
induzidos. Concluiu-se nesta etapa que para uma planta de 20 MW em termos de
empregos diretos seriam gerados 298 na construção civil, 55 em montagem e
equipamentos, 60 em meio ambiente e 94 em diversos, totalizando 507 postos de
trabalho. Em termos de empregos indiretos, seriam gerados 307 na construção civil,
323 em montagem e equipamentos, 29 em meio ambiente e 75 em diversos,
totalizando 733. Já em empregos induzidos, os chamados efeito renda, seriam 1.715
na construção civil, 1.505 em montagem e equipamentos, 195 em meio ambiente e
508 em diversos, totalizando 3.923. Assim, para uma planta de 20 MW, seriam
criados 5.164 postos de trabalho, e, para os 1.100 MW previstos no Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia seriam 188.979 empregos criados, entre
diretos, indiretos e induzidos (TIAGO FILHO et. al, 2008).
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Ainda no âmbito do Brasil, Simas e Pacca (2013) buscaram endereçar os
impactos socioeconômicos da geração de energia eólica no Brasil. A metodologia
utilizada pelos autores abarcou a realização de entrevistas com 20 empresas ao longo
da cadeia de valor dos projetos de geração de energia eólica, que vão da produção dos
componentes como a nacele, as lâminas e torres, passando pelo transporte dos
equipamentos, construção e instalação, operação e manutenção (O&M), planejamento
e gestão do projeto, agências ambientais e associações industriais. As informações
foram coletadas para seis parques eólicos em operação, e quatro parques eólicos em
diferentes estágios de construção (SIMAS E PACCA, 2013).
Foram utilizadas as seguintes premissas: Para as atividades de manufatura, o
emprego total da capacidade instalada foi dividido pela produção máxima em MW,
para as atividades de construção e instalação, o número de trabalhadores foi
normalizado para um ano. Isso significa que postos de trabalho temporários com
duração de menos ou mais que um ano são calculados dividindo-se o total de meses
trabalhados por doze. Para as atividades de O&M, considerou-se uma média de
trabalhadores por MW instalado baseada nos parques em operação. O cenário criado
considera a possibilidade de aumento do conteúdo local ao longo do tempo, e
considerou que, em 2016, 100% dos componentes principais seriam fabricados no
Brasil. O estudo então modelou o potencial de geração de empregos de 2012 a 2016,
considerando que os novos projetos somariam 6,7 GW em capacidade adicional,
chegando a um total de 8,1 GW de capacidade eólica no país em 2016 (SIMAS E
PACCA, 2013).
Simas e Pacca (2013) concluem que seriam gerados 11,7 postos de trabalho
por MW instalado por ano, sendo 3,5 na indústria de fabricação dos componentes, 7,7
na construção, e 0,6 em O&M. Entre 2012 e 2016 seriam cerca de 90.000 empregos
gerados, sendo, no primeiro ano 30% em fabricação, 65% na construção e 5% em
O&M. Ao longo de todo o período de construção e operação , que dura por volta de
20 anos, 26% dos empregos são da fabricação de componentes, 58% da construção e
16% de O&M (SIMAS E PACCA, 2013).
A partir dos estudos analisados, pode-se concluir primeiramente que tendem a
ser realizadas ex-ante, talvez por ser uma temática relativamente recente. Além disso,
com o objetivo de mensurar o efeitos socioeconômicos específicos do
desenvolvimento de tecnologias de geração de energia renovável, a metodologia mais
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amplamente utilizada é de fato a modelagem insumo-produto. Alguns modelos
mensuram os efeitos induzidos gerados pelos projetos, através da incorporação do
consumo das famílias ao modelo, e outros se atem somente aos impactos diretos e
indiretos, utilizando o chamado modelo aberto de Leontief. As variáveis
macroeconômicas em análise também são distintas, podendo endereçar somente a
geração de empregos associada aos projetos, ou outras variáveis relevantes como a
geração de produto, renda e valor adicionado. No que se refere a realização de
análises nesse sentido, encontra-se ainda incipiente, havendo poucos estudos com
metodologias ainda pouco desenvolvidas. A Figura 3 traz uma consolidação dos
estudos revisados, com uma comparação entre fontes de geração energia elétrica
tratadas, países e regiões de análise, período, variáveis e níveis de impactos
analisados.
Tabela 2 - Quadro Comparativo dos Estudos Revisados

Fonte: Elaboração Própria
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Capítulo 3 – O Papel da Energia Heliotérmica (CSP) no Brasil

Este capítulo apresentará primeiramente, na seção 3.1, a questão que se refere
à utilização da energia solar no contexto da matriz elétrica brasileira. Serão assim
apresentadas, na seção 3.2, as tecnologias CSP, seu processo de geração de energia
elétrica, suas vantagens, sua inserção atual no mundo e a seguir, na seção 3.3 seus
custos. Já na seção 3.4, será apresentado o potencial de exploração da geração CSP
no Brasil. Já na seção a seção 3.5 apresentará o estado atual de políticas públicas para
incentivo ao desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil. Por fim, 3.5, será
apresentada a cadeia de valor das tecnologias CSP, sua cadeia de suprimentos, e o
potencial de desenvolvimento industrial da cadeia CSP no Brasil.

3.1 A Conjuntura da Geração Elétrica no Brasil
A geração de energia elétrica no Brasil apresenta, atualmente, um perfil
majoritariamente renovável. No ano de 2013, segundo dados da EPE (2015), a energia
hidráulica representou 68,6% do total de energia elétrica gerada no país. As térmicas a
gás natural representaram 12,1%, a biomassa 7%, os derivados do petróleo 3,9%, o
carvão 2,6%, a energia nuclear 2,6% e a energia eólica, por sua vez, 1,2%.
Considerando as importações de energia, que são em sua maioria também
provenientes de geração hidráulica, 70,6% da oferta interna de energia elétrica no
Brasil em 2013 foram gerados por hidrelétricas, e 79,3% por fontes renováveis,
segundo Balanço Energético Nacional 2014 (EPE, 2014). Desta forma, pode-se
entender o sistema elétrico brasileiro como um sistema “hidrotérmico”, em que as
usinas térmicas são utilizadas para incrementar a capacidade firme do sistema
(LUCENA. 2010). Assim, segundo Soria (2011), as usinas térmicas atuam como
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elementos de segurança para evitar déficits no suprimento de energia em casos de
condições hidrológicas críticas.
Por outro lado, o consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 51% de 2000 a
2013, com uma taxa média anual de 4,4% a.a. (IPEADATA, 2015). Para atender esta
crescente demanda por energia elétrica, se está, crescentemente, fazendo uso de usinas
térmicas a gás natural, e também térmicas a derivados de petróleo e a carvão mineral.
Somadas ao aumento da demanda, as condições hidrológicas desfavoráveis
observadas desde 2014 vêm causando a redução da oferta de energia hidráulica, de
forma que a participação desta fonte na matriz elétrica brasileira vem decaindo nos
últimos anos, tendo passado de 83,9%, em 2009, para 65,2% em 2014 (EPE, 2015)
como pode ser visto na figura a seguir:

Figura 3 – Participação das Fontes de Geração na Matriz Elétrica Brasileira
Fonte: Elaboração Própria com dados de EPE (2015)

Além disso, estima-se que entre os anos de 2025 e 2030, o potencial
hidrelétrico remanescente no país resida somente na bacia Amazônica (SENADO
FEDERAL, 2014). Assim, por conta das questões ambientais inerentes à construção e
operação de usinas hidrelétricas, poderá caracterizar-se uma situação de esgotamento
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da capacidade de expansão desta fonte de geração de energia elétrica no Brasil.
Entretanto, existem no país recursos para que se possa buscar alternativas para manter
o perfil renovável de sua matriz elétrica, que envolvem em especial a expansão da
geração eólica e o desenvolvimento de uma exploração solar no país (SORIA et. al,
2016).
Como mencionado anteriormente, em Junho de 2015 foi anunciado, em
decisão conjunta com os Estados Unidos, que o Brasil se compromete a assegurar
uma participação de pelo menos 20% de fontes renováveis em sua matriz elétrica até
2030, não incluindo neste percentual a geração hidrelétrica. Além disso, o Brasil
comprometeu-se em sua iNDC a alcançar até 2030 uma participação de 23% de fontes
renováveis não hídricas em sua matriz elétrica, e 45% de renováveis em sua matriz
energética total, sendo as não hídricas de 28% a 33% até 2030 (PLANALTO, 2015).
A fontes de energia elétrica renovável não hídricas, também chamadas de
“novas renováveis”, ou alternativas, incluem a energia eólica, as tecnologias solares, a
biomassa renovável e as pequenas centrais hidrelétricas (PCH’s). No que se refere à
participação atual com base nessas fonte,

a fonte eólica teve um crescimento

substancial da participação na matriz elétrica brasileira, passando de pouco mais de
1% do total em 2013, passando a 2% em 2014 e chegando a quase 6% atualmente
(EPE, 2015 e ANEEL, 2016). A biomassa teve, em 2014, participação de 22% entre a
geração em usinas térmicas, e 7,4% do total de energia elétrica (EPE, 2015). Isso fez
com que em 2014, as fontes renováveis não hídricas participassem em 9,4%. As
fontes solar e PCH, entretanto, apesar de seu grande potencial no país, não chegavam
a 1% do total da matriz elétrica brasileira em 2014 (EPE, 2015).
Nesse contexto, a exploração do potencial de geração de energia solar no país
passa a ter um papel de grande importância, não somente para que se atinja as metas
impostas pelo governo brasileiro, mas também para que se consiga superar a
necessidade de suprir a queda recente da geração hídrica associada à mudança nos
regimes de chuvas, e ao fato de que a maior parte do potencial remanescente dessa
fonte não deverá ser explorado.
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3.2 As Tecnologias CSP
Dentre as tecnologias existentes para a geração de energia solar, estão as os
mais difundidos painéis fotovoltaicos e a energia solar heliotérmica, ou seja, as
tecnologias CSP. O processo heliotérmico, segundo o projeto do governo brasileiro
Energia Heliotérmica (2015), baseia-se na reflexão dos raios solares através de
espelhos capazes de acompanhar a posição do sol ao longo do dia, refletindo seus
raios para um receptor de calor.
As tecnologias CSP são caracterizadas por um processo de geração indireta de
energia elétrica através dos raios solares, uma vez que o calor do sol é captado e
armazenado para que seja transformado primeiramente em energia mecânica, através
de uma turbina, que por sua vez gerará eletricidade. Os espelhos são utilizados para
refletir os raios solares e direcioná-los ao receptor, que concentra grande quantidade
de calor, e onde passa um fluido térmico que irá armazená-lo. O fluido então aquece a
água que existe em uma caldeira no interior da usina para gerar o vapor que, bem
como em uma usina térmica, moverá a turbina, que acionará o gerador, produzindo
assim a eletricidade (PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2015).
A figura a seguir apresenta o diagrama esquemático de um sistema típico de
conversão de energia solar térmica concentrada:

Figura 4 – Diagrama Esquemático de um Sistema Típico de Conversão
Solar Térmica
Fonte: Lodi (2011)

De acordo com o projeto Energia Heliotérmica (2015), o cenário ideal para a
implantação de projetos heliotérmicos caracteriza-se pela baixa presença de nuvens,
altos níveis de radiação solar e terrenos planos. A eficiências das usinas heliotérmicas
pode ser maximizada se forem instaladas em regiões áridas, secas e planas. O Brasil
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portanto é considerado um país com grande potencial de implementação destas
plantas, em especial no que se refere à região Nordeste e parte das regiões CentroOeste e Sudeste, sobretudo por sua possibilidade de obter radiação solar direta durante
todo o ano.
Segundo SORIA (2011) existem disponíveis no mercado quatro tecnologias da
família CSP, classificadas de acordo com seu tipo de foco, que pode ser linear ou
pontual, e receptor, que pode ser fixo ou móvel, a saber: Fresnel, Torre Solar, Discos
Parabólicos e Cilindros Parabólicos. Os receptores fixos consistem em dispositivos
estacionários, que independem do movimento dos coletores, de forma que o
transporte do fluido de transferência de calor até o bloco de potência torna-se mais
fácil. Já os receptores móveis deslocam-se ao longo do dia conjuntamente com os
espelhos coletores, o que confere a eles uma capacidade de coletar maior quantidade
de irradiação (SORIA, 2011). O foco linear implica que o coletor concentre a
irradiação sobre uma linha, utilizando apenas o eixo de rotação horizontal para
acompanhar o movimento do sol ao longo do dia. Por outro lado, o foco pontual
utiliza dois eixos de rotação, concentrando a irradiação sobre um ponto.
A tecnologia Fresnel, com foco linear e receptor fixo, possui coletores sob a
forma de espelhos planos, e seu receptor consiste em um tubo absorvedor e
reconcentrador (SORIA, 2011). A tecnologia de Torre Solar possui também receptor
fixo, contudo, seu foco é pontual, tendo como principal característica a presença de
uma enorme torre no centro da usina. Assim, um conjunto de espelhos concentra os
raios solares em um receptor central posicionado no alto da torre. Já tecnologia de
disco parabólico apresenta receptor móvel e foco pontual, com coletores em formato
de discos parabólicos que concentram os raios solares em um receptor localizado no
ponto focal do espelho (PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2015).
Por fim, a tecnologia que será considerada neste estudo de caso consiste no
cilindro parabólico. Possui receptores móveis e foco linear, e é caracterizada por
fileiras paralelas de espelhos refletores curvos em uma dimensão, desenvolvidos para
seguir a linha focal do sol ao longo do dia. Seus receptores de calor consistem em
tubos de aço posicionados ao longo da linha focal dos espelhos. Estes concentram os
raios solares no tubo receptor, por onde passa o fluido, que é aquecido e gera vapor
através de uma caldeira, que por fim aciona a turbina que gerará a energia elétrica
(IEA, 2010; COSTA, 2012 e PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2015). A
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Figura 1 abaixo apresenta as quatro tecnologias existentes, e a Figura 2 a seguir, a
tecnologia deste estudo de caso especificamente:

Figura 5 - Tecnologias CSP Existentes
Fonte:

Adaptado de Projeto Energia Heliotérmica, 2015

Figura 6 - Tecnologia CSP Cilindro Parabólico
Fontes: Revista Info Exame (2013), Revista Ecoenergia (2013), Acciona (2015) e CIFES (2015).
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Os meios que podem ser utilizados como fluido de transferência de calor são o
sal fundido, o sal de nitrato, o óleo mineral, os óxidos bifenil e difenil, e os óleos
sintéticos. Devido a estabilidade térmica do meio utilizado, cada um opera dentro de
uma determinada faixa de temperatura. O sal fundido tem a faixa de tempera de
operação entre 260oC e 600 oC, o sal de nitrato entre 150 oC e 500 oC , o óleo mineral
entre -20 oC e 300 oC, os óxidos entre 50 oC e 400 oC, e o óleo sintético entre -30 oC e
330 oC no cado do Downtherm Q, e entre -50 oC e -350 oC no caso do Downtherm RP
(MALAGUETA, 2013). No caso do cilindro parabólico, o fluido utilizado pode ser o
sal fundido ou o óleo
Segundo Schlipf et. al (2014), a possibilidade de se implementar um sistema
de armazenamento de calor é uma das principais vantagens das tecnologias CSP. Uma
vez que a energia elétrica precisa ser consumida assim que é produzida, o sistema
elétrico precisa de unidades de geração de energia flexíveis e seguras. Estas unidades
são controladas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) e são chamadas unidades
“despacháveis” de geração de energia elétrica. Assim, unidades adicionais de
armazenamento podem dar maior suporte ao grid adicionando possibilidades de troca
de fonte ao longo do tempo. Outras fontes renováveis de energia elétrica, como a
eólica, a solar fotovoltaica e hidrelétricas a serem construídas sem reservatório, são
não-despacháveis, o que confere à energia heliotérmica uma vantagem (SCHLIPF et.
al, 2014).
Ou seja, os sistemas de armazenamento de energia térmica das tecnologias
CSP apresentam a possibilidade técnica de gerenciar os despachos de energia ao
longo do dia, de forma que incrementam o fator de capacidade e a facilidade de
atender as cargas no pico, podendo operar na base com energia firme de origem solar
(SORIA, 2011). Isto porque nos sistemas térmicos de armazenamento o calor é
produzido e armazenado utilizando um material antes que a energia elétrica seja
gerada, tendo uma oferta de combustível previsível e armazenável, ou seja, os raios
solares (SCHLIPF et. al, 2014).
Portanto, a capacidade do sistema de armazenamento térmico é um parâmetro
importante na implementação de usinas CSP. Existem sistemas como capacidade de
armazenamento de curto prazo, que armazenam calor por cerca de uma hora para
serem utilizados em dias nublados, sistemas com capacidade de médio prazo, entre 5
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e 8 horas, utilizadas para cobrir picos de demanda à noite, e capacidade de longo
prazo, entre 8 e 16 horas, possibilitando a operação na base durante toda a noite
(SCHLIPF et. al, 2014). Note-se que, segundo Schlipf et. al (2014), o tamanho do
campo solar está diretamente relacionado ao tamanho do sistema de armazenamento
de energia térmica. O campo solar deve ser grande o suficiente para carregar todo o
sistema de armazenamento de energia térmica e produzir energia elétrica em paralelo.
Além dos sistemas de armazenamento de energia térmica, a energia solar
térmica apresenta outras vantagens. Existe ainda a possibilidade de hibridização de
plantas CSP, com a utilização de uma caldeira auxiliar para complementar o calor
gerado pelos corretores na geração de vapor. Frequentemente, esta caldeira utiliza gás
natural ou outros combustíveis fósseis, mas pode-se também utilizar biomassa ou
hidrogênio, de forma a não gerar emissões de CO2 (SORIA, 2011).
Apesar de o investimento inicial da tecnologia ser elevado, ao longo de sua
vida útil, seu custos de operação e manutenção podem ser mais baixos, por exemplo,
que os de térmicas a gás, uma vez que o seu combustível é abundante e gratuito
(PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2015). A relação entre os custos das duas
tecnologias, ao longo da vida útil de 25 anos, segundo o Projeto Energia Heliotérmica
(2015), seria como pode ser visto na Figura 7. Inicialmente, considerando que ambas
as plantas teriam uma potência instalada de 280 MW, e que a planta heliotérmica
apresenta 8 horas de armazenamento térmico, existe uma discrepância muito
significativa entre os custos, sendo os custos da planta heliotérmica até US$500
milhões mais elevados entre o segundo e o terceiro anos, até que no quarto ano da
vida útil, os custos de operação e manutenção da usina heliotérmica tornam-se cerca
de US$100 milhões inferiores aos os custos da usina a gás, mantendo-se desta forma
pelos 21 anos seguintes.
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Figura 7 - Diferença de Custos ao Longo da Vida útil entre Planta CSP de
280 MW e 8 horas de armazenamento e Térmica a Gás Natural de 280
MW (milhões de US$)
Fonte: Projeto Energia Heliotérmica (2015)

Em sua análise, Weissbach et. al (2013) comparam o Retorno Energético
sobre o Investimento (do Inglês, EROI) para plantas típicas de diversas fontes de
geração de energia elétrica, em dois diferentes cenários: um com sistema de
armazenamento de energia térmica, e o outro sem este sistema, chamado de cenário
“unbuffered”. O chamado EROI consiste na razão entre a energia útil que a planta
gera ao longo do seu período de operação e toda a energia investida para torna-la útil
(WEISSBACH et. al, 2013)9. A energia investida é também chamada de demanda
acumulada de energia, ou energia incorporada.
Como pode ser visto na figura a seguir, a geração CSP apresentou EROI mais
alto que a solar fotovoltaica, a biomassa de milho e a energia eólica (WEISSBACH et.
al, 2013). Além disso, os autores estabeleceram em 7 o limite inferior de EROI para
que as tecnologias sejam viáveis economicamente. Sob este critério, considerando o
armazenamento, apenas as fontes renováveis CSP e hídrica apresentam EROI acima

9

onde

= Energia Útil e

= Energia Investida
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do limite estabelecido para viabilidade econômica (WEISSBACH et. al, 2013).

Figura 8 – EROI de Diferentes Fontes de Geração de Energia Elétrica
Fonte: Retirado de Weissbauch et. al (2013)

Por fim, como consiste em uma forma solar de geração de energia elétrica, a
tecnologia CSP é uma fonte que além de renovável é limpa, não gerando emissões de
gases de efeito estufa, poluição atmosférica local ou resíduos sólidos durante a
operação. Além disso, o impacto sobre a terra onde são instaladas as usinas é baixo
(PROJETO ENERGIA HELIOTÉRMICA, 2015).
De acordo com a IEA (2015b), atualmente, a capacidade instalada de geração
de energia elétrica com tecnologia CSP no mundo é de 10.113 MW, dentre os quais
4.429 MW já encontram-se em fase de operação, 1.386 MW encontram-se em fase de
construção e 4.298 MW em fase de desenvolvimento. Estes projetos estão localizados
em 19 países, sendo as Espanha e os Estados Unidos os líderes mundiais absolutos na
implementação desta tecnologia. A Espanha responde, atualmente, por 52% da
capacidade instalada mundial em operação, e os EUA por 37% da capacidade
instalada em operação, 38% da capacidade em fase de desenvolvimento e 8% da
capacidade em fase de construção (IEA, 2015b). Ademais, os países do Oriente
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Médio e do norte da África, os chamados MENA, apresentam capacidade instalada
total de 1330 MW, contudo, apenas 160 MW destes encontram-se em fase de
operação, estando 660 MW em fase de desenvolvimento e 510 MW em fase de
construção (IEA, 2015b).
Como pode ser visto na figura a seguir, até o ano de 2008, apenas os EUA
haviam implementado a tecnologia CSP, não chegando a capacidade instalada global
a 500 MW. No entanto, a partir de 2008, a Espanha passou a investir nessa tecnologia,
e, já em 2011, ultrapassou os EUA em capacidade instalada de geração de energia
heliotérmica. Porém, em 2013, a Espanha reduziu seu ritmo de expansão, de forma
que os EUA voltaram a ser os líderes mundiais na utilização desta tecnologia. O
restante dos países ingressou na implementação da tecnologia CSP a partir do ano de
2009, todavia, até o momento, a Espanha é o único país em que a geração
heliotérmica tem participação significativa em sua matriz elétrica, representando mais
de 2% do total gerado (IEA, 2014).

Figura 9 – Evolução da Capacidade Instalada de CSP no Mundo, por País 20042014 (GW)
Fonte: IEA, 2014

A IEA (2015b) projeta que no horizonte de 2015 até 2050, a China, países da
África e do Oriente Médio passarão a ter maior participação na geração de energia
heliotérmica global, chegando, em 2050, a quase 4500 TWh. Além disso, a agência
projeta que a participação da geração CSP no total de energia elétrica gerada passe,
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neste mesmo horizonte de tempo, de menos de 1% em 2015 para cerca de 11% do
total, como pode ser visto na figura abaixo:

Figura 10 – Projeção da EIA para a Geração Heliotérmica de 2015 a 2050
Fonte: EIA, 2015b

3.3 Os Custos das Tecnologias CSP

Como mencionado anteriormente, apesar de as plantas CSP exigirem maiores
investimentos de capital do que as plantas de outras fontes de geração de energia
elétrica, elas oferecem benefícios de longo praz consideráveis uma vez que seus
custos com combustíveis para back-up ou hibridização tendem a ser bastante baixos
(IEA, 2010). Além disso, segundo a IEA (2010), seus custos de investimento tendem
a se reduzir de forma estável à medida que as plantas tornam-se maiores, a
competição torna-se mais acirrada entre os produtores de componentes, sua produção
ganha escala, a tecnologia progride e a comunidade financeira ganha confiança na
geração CSP.
Segundo estimativas da IRENA (2015), os custos de capital de uma planta
CSP sem sistema de armazenamento de energia térmica encontram-se entre US$
4.600/kW e US$8.000/kW nos países da OCDE10 US$3.500/kW e US$7.300/kW nos
países não-OCDE, dependendo das condições locais, da DNI, e da presença ou

10

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, composta atualmente por 34 países.
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ausência de sistema de armazenamento de energia térmica, além do nível de
maturidade do projeto i.e. piloto, demonstrativo ou comercial. Estimativas de 2015 da
IRENA (2015) sugeriram que plantas de cilindro parabólico com armazenamento de
energia térmica de quatro a oito horas apresentam estes custos entre US$6.400 e
US$10.00 e, para plantas com sistemas de armazenamento superiores a oito horas, de
US$7.600/kW a US$10.700/kW.
De acordo com a IEA (2010), para uma planta de cilindros parabólicos de 50
MW e 7 horas de armazenamento térmico, os campos solares são responsáveis por
30% e as licenças por 14% dos custos de investimentos, cuja distribuição total pode
ser vista na Figura 11. Ainda segundo a IEA (2010), estima-se que os custos de
investimento por Watt se reduzam em 12% à medida que se passa de uma planta de
50MW para uma planta de 100MW, e em 20% passando-se a uma planta de 200MW.
Os custos associados aos blocos de potência balanço da planta e acesso ao Grid
tendem a decair, segundo a IEA (2010) de 20% a 25% quando a capacidade da planta
dobra. Além disso, os custos de investimento para plantas de cilindro parabólico
podem cair entre 10% e 20% se a Geração Direta de Vapor (DSG) for implementada,
o que permite trabalhar a temperaturas mais altas e com maior eficiência.
Na análise da IRENA (2015), para uma planta de cilindros parabólicos sem
sistema de armazenamento de energia térmica nas regiões do Oriente Médio e do
norte da África, 64% dos custos de capital referem-se ao campo solar, sendo 20% das
estruturas de suporte de metal, 14% dos refletores, 11% de transporte, construção e
comissionamento. Os blocos de potencia são responsáveis nesses casos por 23% dos
custos de capital, os sistemas de fluidos de transferência de calor, incluindo os
trocadores, são responsáveis por 9% dos custos de capital e a estruturação da planta,
incluindo balanceamento e preparação, por 5% (IRENA, 2015).
Os Custos de Operação e Manutenção (O&M) para plantas CSP incluem a
operação da planta, os gastos com combustíveis para back-up ou hibridização, gastos
com a água de alimentação e resfriamento do ciclo termodinâmico, e os custos de
manutenção do campo solar (IEA, 2010). Uma planta típica de 50MW com cilindros
parabólicos exige cerca de 30 empregados para operação e 10 para manutenção do
campo solar. Assim, de acordo com a IRENA (2015), os custos de operação e
manutenção de uma planta CSP de cilindros parabólicos são de US$15/MWh em
custos fixos, e US$3/MWh nos EUA. Para plantas de 100MW de capacidade na
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África do Sul, estimou-se que os custos de O&M são de US$30/MWh a US$35/MWh
(IRENA, 2015), e, para plantas de 50MW, estima-se que estes custos seriam 7%
superiores.
No que se refere aos custos da geração de energia elétrica das plantas CSP, o
principal parâmetro é o Custo Nivelado da Energia, (Levelized Cost of Energy –
LCOE). Este estima o custo anualizado por unidade de energia gerada ao longo da
vida útil de uma planta, e a IRENA (2015) estima que o LCOE de plantas CSP com
cilindros parabólicos varie entre US$0,19/kWh e US$0,38/kWh, dependendo da DNI
do local onde a planta é instalada. Segundo a IEA/IRENA (2013), os custos de
investimento e de financiamento são responsáveis por 84% do LCOE de plantas CSP,
sendo os 16% restantes referentes aos custos de O&M. De acordo com a mesma
publicação, o LCOE para plantas de cilindros parabólicos atualmente variam entre
US$0,20/kWh para plantas típicas com seis horas de armazenamento e alta DNI, e
US$0,33/kWh para plantas sem armazenamento térmico e baixa DNI (IEA/IRENA,
2013).
Note-se que, para a IEA (2010), o impacto do armazenamento sobre os custos
de geração não é tão simples quanto pode parecer. Quando há capacidade de
armazenamento, os custos de investimento aumentam com a magnitude do campo
solar e do armazenamento, contudo, da mesma forma, aumentam o fator de
capacidade e a produção anual de energia. Assim, os custos variam apenas
marginalmente com o armazenamento.
No que concerne ao potencial de redução dos custos das plantas CSP, a IEA
(2014) coloca que novos materiais e equipamentos estão sendo desenvolvidos, bem
como novos desenhos para os receptores como novos cilindros parabólicos com
componentes refletores laminados colados a folhas de alumínio, o que os torna mais
baratos. Além disso, novos ciclos termodinâmicos como ciclos de vapor supercrítico e
ciclos Brayton com turbina a gás ou CO2 supercrítico estão sendo estudados. Com
isso, os custos específicos das turbinas e do balanço das plantas podem ser reduzidos
(IEA, 2014). Ademais, uma maior padronização das plantas à medida que os
mercados tornam-se mais maduros pode reduzir os custos de desenvolvimento (IEA,
2014). Assim, a IEA (2014) estima que os custos de investimento das plantas CSP
seguiriam uma taxa de aprendizagem de 10%.
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A Agência desenvolveu um cenário de alta utilização de energia elétrica
renovávei no horizonte de 2015 a 2050, e nele estimou que os estes custos passarão a
uma faixa de US$2.800/kW a US$4.100/ kW para uma planta com seis horas de
armazenamento térmico, chegando a uma média ponderada de US$3.100/kW em
2050. No que tange ao LCOE, a Agência projeta que chegará a uma média de
US$0,07/kWh em 2050, com um mínimo de US$0,064/kwh e um máximo de US$
0,094/kWh.

Figura 11– Distribuição dos Investimentos de uma Planta CSP
Fonte: Elaboração Própria com dados de IEA (2010)

3.4 O Potencial Brasileiro de Geração Heliotérmica (CSP)
De acordo com Soria (2011) e Schaeffer et. al (2012), 1,15% do território
brasileiro, o que equivale a uma superfície de 97.700,93 km2, apresentam valores de
irradiação direta normal11 (Direct Normal Radiation - DNI) entre 6 e 6,5 kWh/m2/dia.
Esta faixa de irradiação DNI é considerada internacionalmente como a faixa mínima
para viabilizar economicamente projetos de geração de energia elétrica através da
11

A irradiação direta normal (DNI) que atinge a superfície terrestre diretamente e incide com um

ângulo de 90o. As usinas heliotérmicas utilizam a DNI pois os coletores são dotados de rastreadores e
seguem a trajetória do Sol. Além disso, a irradiação difusa não pode ser utilizada para este fim por não
poder ser concentrada (COSTA, 2012).
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tecnologia CSP (SORIA et. al, 2015). Desta área, 71% encontram-se na região
nordeste do país, e os 29% restantes divididos entre as regiões sudeste e centro-oeste,
mais precisamente entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, como pode
ser visto no mapa exposto na Figura 6. Contudo, se há de notar que, dos 71% do
potencial total nacional localizados na região nordeste, 60% encontram-se somente no
território do estado da Bahia, e 11% no estado do Piauí (SORIA et. al, 2015).

Figura 12 – Faixas de Irradiação DNI no Brasil em kWh/m2/dia
Fonte: Adaptado de BURGI (2013)

Além da irradiação direta normal, outros critérios se mostram necessários para
a determinação do potencial de geração CSP no país. Burgi (2013) realizou uma
análise do potencial técnico de geração heliotérmica no Brasil, utilizando técnicas de
geoprocessamento. O autor colocou que a declividade do relevo é um critério
importante, uma vez que quanto mais plana a área, maior o potencial, considerando
em sua análise que regiões com percentual de inclinação do terreno superior a 3% não
são aptas à instalação de plantas CSP.
Além disso, Burgi (2013) considera que unidades de conservação ambiental,
reservas indígenas, áreas ocupadas por reservatórios de usinas hidrelétricas, áreas
urbanas, faixas de servidão das linhas de transmissão do SIN e áreas de corpos
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hídricos de grande porte também devem ser excluídas do potencial técnico de
implementação de projetos CSP no Brasil, ainda que apresentem níveis de DNI que
viabilizariam os projetos. Além disso, Burgi (2013) coloca que se há de considerar a
distância dos projetos às subestações do Sistema Interligado Nacional, limitando a
distância viável a 40 km; às rodovias existentes, limitada pelo autor a 10 km; às linhas
de transmissões, limitadas a 200m, e a disponibilidade hídrica, caso se utilize o
resfriamento úmido nas plantas CSP instaladas (BURGI, 2013). Por fim, Burgi (2013)
coloca que devem-se considerar os usos regionais do solo nas localizações onde há
DNI acima de 6 kWh/m2/dia, de forma que as áreas onde haja aproveitamento
agropecuário não sejam consideradas como potenciais (SORIA, 2011).
BURGI (2013) desta forma analisou o potencial de implementação de plantas
CSP de três diferentes tecnologias, a saber: cilindro parabólico sem termoacumulação,
cilindro parabólico com termoacumulação de seis horas e torre de concentração com
termoacumulação de sete horas e meia, respectivamente, com plantas típicas de 100
MWe. Em termos de capacidade instalável, BURGI (2013) concluiu que os potenciais
seriam de 346 GW, 166 GW e 85 GW respectivamente, e para energia anual
produzida, chegou a potenciais de 602 TWh, 538 TWh e 303 TWh respectivamente.
Ademais, o Brasil apresenta possibilidades de hibridização das plantas CSP
não só com a utilização de combustíveis fósseis, como o gás natural, como estudado
por Malagueta et. al (2012), por exemplo, no caso da implementação de usinas CSP
na bacia do rio São Francisco. O país apresenta também oportunidades consideráveis
de hibridização com biomassa, uma vez que, como mencionado anteriormente, 71%
do potencial do país está localizado na região Nordeste. Isto porque nesta região,
observam-se peculiaridades no que se refere aos ecossistemas encontrados, como a
caatinga e o serrado que podem vir a disponibilizar grandes quantidades de biomassa.
Isto diferencia o potencial brasileiro do restante do mundo com potencial considerável
de geração heliotérmica que estão localizadas em áreas desérticas nas quais a
biomassa não caracteriza uma opção real de hibridização (SORIA et. al, 2015).
Segundo o CSP World (2015), existem no Brasil atualmente dois projetos de
geração CSP. O primeiro chama-se Projeto Helioterm, utiliza a tecnologia cilindros
parabólicos e pertence ao Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, à Companhia
Hidroelétrica do São Francisco e à Universidade Federal de Pernambuco. Está em
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fase de construção, mas terá capacidade de apenas 1 MW, pois tem como propósito
pesquisa e desenvolvimento da tecnologia. Sua localização é Petrolina no estado de
Pernambuco. O segundo projeto, chamado Coreamas também utiliza cilindros
parabólicos, mas para uma capacidade de 50MW. Encontra-se em fase de
planejamento, mas tem propósito comercial e pertence às empresas Abantia,
espanhola, e Braxenergy, brasileira.

3.5 O Estado das Políticas Públicas de Incentivo a Geração Heliotérmica no
Brasil
No que tange às políticas públicas voltadas para o incentivo à geração de
energia heliotérmica no Brasil, o quadro ainda encontra-se em estado inicial, não
estando desenvolvido como, por exemplo, as políticas existentes de fomento à
geração fotovoltaica. Uma plataforma foi criada pelo Instituto Brasileiro de
Informação Ciência e Tecnologia (IBCT) do governo federal para reunir todas as
informações relevantes sobre as possibilidades de emprego dessa tecnologia no país.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) divulgou em setembro de
2015 a chamada para projetos estratégicos nº019/2015: Desenvolvimento de
Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia Elétrica". O objetivo da
chamada é a proposição de arranjos técnicos e comerciais para projetos de geração de
energia elétrica heliotérmica buscando criar condições para o desenvolvimento de
base tecnológica e infraestrutura para inserção desta tecnologia na matriz energética
nacional. Os projetos submetidos podem envolver a instalação de uma planta piloto de
geração heliotérmica, ou partes de uma instalação de uma planta. Por exemplo,
somente armazenamento, campo solar, possibilidade de planta piloto integrada a uma
usina termelétrica já existente, aproveitamento de calor de processo, etc. (ANEEL,
2015).
A chamada foi respondida por 77 empresas do setor elétrico, que formalizaram
seu interesse em financiar ou executar projetos estratégicos com os seguintes
objetivos (ANEEL,2015):


Facilitar a inserção da geração heliotérmica na matriz energética brasileira;
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Viabilizar economicamente a produção, instalação e monitoramento da
geração heliotérmica para injeção de energia elétrica nos sistemas de
distribuição e/ou transmissão;



Incentivar o desenvolvimento no país de toda a cadeia produtiva da indústria
heliotérmica com a nacionalização da tecnologia empregada;



Fomentar o treinamento e a capacitação de técnicos especializados neste tema
em universidades, escolas técnicas e empresas;



Propiciar a capacitação laboratorial em universidades, escolas técnicas e
empresas nacionais;



Identificar

possibilidades

de

otimização

dos

recursos

energéticos,

considerando o planejamento integrado dos recursos e a identificação de
complementaridade entre uma usina heliotérmica com armazenamento e
usinas com geração intermitente/variável;


Estimular a redução de custos da geração heliotérmica com vistas a promover
a sua competição com as demais fontes de energia; e



Propor e justificar aperfeiçoamentos regulatórios e/ou desoneramentos
tributários que favoreçam a viabilidade econômica da geração heliotérmica,
assim como o aumento da segurança e da confiabilidade do suprimento de
energia

Entre as empresas que demonstraram interesse estão a CPFL, a CEMIG, as
Companhias Energéticas do Rio Grande do Norte (COSERN), do Estado da Bahia, de
Pernambuco (CELPE) e de São Paulo (CESP), a Eletrobras Eletronorte, a Energisa, a
Petrobras e a Abengoa. De acordo com o edital, as propostas de projetos deverão ser
encaminhas por essas empresas em parceria com outros agentes cooperados e
empresas executoras, e assim será feita a avaliação inicial das propostas pela ANEEL,
em parceria com as entidades intervenientes (EPE, MME, MCTI, MDIC, ABDI,
BNDES, FINEP e GIZ). O prazo para finalização desta última etapa é abril de 2016.
Por fim, o Ministério de Minas e Energia (MME) o Centro de Pesquisas de
energia Elétrica da Eletrobras (CEPEL) firmaram, em 2010, um acordo de dois anos
para dar suporte ao desenvolvimento do design básico para implementação futura de
uma usina CSP piloto para a região nordeste. No momento, o CEPEL está
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desenvolvendo um centro de pesquisa em Petrolina, chamado Helioterm, que
consistirá em três fases, a saber: i) a construção de uma planta de cilindros
parabólicos de 1MW; ii) Um sistema de armazenamento de energia térmica; iii) o
desenvolvimento de outra tecnologia como as torres solares ou Fresnel. A primeira
fase do projeto tinha um orçamento total de R$28,3 bilhões, e se iniciou oficialmente
em dezembro de 2012, financiada pela FINEP12, e espera-se que seja finalizada em
um prazo de três anos (SOLAR PACES, 2016).
Segundo o CSP World (2016), há atualmente no Brasil dois projetos de usinas
CSP: um projeto de pesquisa e desenvolvimento em fase de construção, que consiste
na usina piloto de 1MW do projeto Helioterm, em conjunto com a Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco (CHESF) e a Universidade Federal de Pernambuco; e um
projeto comercial da empresa brasileira Braxernergy e da espanhola Abrantia
chamado Termosolar Coremas Complex, que está em fase de planejamento e será
uma usina de 50MW.

3.6 A Cadeia de Valor das Plantas CSP e seu Potencial no Brasil13
De acordo com Braun et. al (2011) e Gereffi e Dubay (2008), há seis
principais etapas na cadeia de valor das plantas CSP. O primeiro passo envolve a
produção das matérias primas utilizadas na fabricação dos componentes específicos
das plantas, como aço, cobre, bronze, cimento, polímeros, sílica, óleos de base
sintética e sais fundidos. A segunda etapa envolve a fabricação dos componentes, a
saber: os coletores solares, o sistema de armazenamento de energia térmica, o gerador
de vapor, o fluido de transferência de calor, entre outros. Essa etapa pode ser dividida
em duas partes: a fabricação de fato e a montagem dos componentes. A terceira etapa
inclui o planejamento para a instalação de uma planta, a escolha do local mais
apropriado, a aquisição do terreno, etc.

A próxima etapa consiste no

comissionamento da planta, antes que a mesma seja conectada ao grid. Por fim, o
estágio de operação e manutenção representa a sexta etapa da cadeia de valor
(COUTO et. al, 2015).

12
13

Financiadora de Estudos e Projetos
Esta seção baseia-se em COUTO et. al, 2015.
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Braun et. al (2011) identificaram 32 empresas que operam na cadeia de
suprimentos das tecnologias CSP no mundo. Mais de 60% destas empresas
concentram-se em apenas uma etapa da cadeia, como a fabricação dos componentes.
Dentre as 32 empresas, 19 dedicam-se exclusivamente a essas tecnologias, o que pode
refletir uma certa imaturidade das tecnologias, uma vez que a maior parte dessas
empresas produz componentes mais genéricos, como turbinas, caldeiras de vapor,
válvulas e bombas que podem ser utilizadas em outras tecnologias, como por exemplo
usinas térmicas convencionais. Atualmente, os países que concentram a maior parte
dessas empresas são, nesta ordem, a Alemanha, a Espanha, os EUA, a Índia e a China
(COUTO et. al, 2015).
No que se refere à indústria brasileira, nota-se que não possui papel de
destaque na cadeia de valor das tecnologias CSP até o momento. Nenhum dos
componentes específicos dessas tecnologias, como coletores, receptores, meio de
armazenamento de energia térmica ou sistemas de controle e automação são
produzidos no país. Por outro lado, o Brasil é produtor das matérias primas que os
compõem, como por exemplo o aço. Além disso, o país produz localmente
componentes não específicos como os utilizados na usinas convencionais de geração
de energia elétrica, plantas de produção e refino de óleo e outras plantas da indústria
pesada (COUTO et. al, 2015).
Além disso, a indústria brasileira possui décadas de experiência com o uso de
biomassa para a geração de energia elétrica, por conta do uso de bagaço de cana e
lixívia negra, um resíduo da produção de papel e celulose (COUTO et. al, 2015). Para
que o país pudesse se apropriar de tais uso, a indústria nacional teve de desenvolver os
componentes e serviços relacionados a essas usinas. Assim, a indústria brasileira
produz atualmente 100% dos componentes das térmicas a biomassa, como caldeiras,
turbinas, trocadores de calor, tubulações, válvulas, bombas hidráulicas, geradores de
eletricidade, condensadores e torres de resfriamento, tubos para água e vapor, tanques
de aço, componentes elétricos e de controle, automação e comunicação, entre outros
(ABDI 2012).
É importante notar que a indústria brasileira de tubos e estruturas de metal é
uma das mais desenvolvidas no país e possui capacidade ociosa. Assim, esse
segmento não representaria um fator limitador para o desenvolvimento das usinas
CSP no país. Isso facilita o atendimento da regras nacionais de conteúdo local
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estabelecidas para os projetos de energia elétrica renovável no país de forma a
encorajar o desenvolvimento da indústria nacional e a criação de postos de trabalho
(HASHIMURA, 2012).
Assim, pode-se afirmar que a indústria brasileira está apta para fornecer os
equipamentos e serviços de engenharia necessários às plantas CSP hibridizadas com
biomassa, e poderia facilmente se adaptar para produzir alguns dos elementos
específicos dessas tecnologias. Na indústria química em particular existem empresas
que poderiam produzir sais fundidos para o armazenamento de energia térmica. Por
exemplo, no estado de São Paulo, algumas plantas industriais já os produzem e, ainda
que atualmente não seja para usos energéticos, poderiam com facilidade ajustar a
composição dos sais para serem utilizados em usinas CSP (COUTO et. al, 2015).
Por fim, seis empresas brasileiras associadas à Associação Técnica Brasileira
das Indústrias Automáticas de Vidro – ABIVIDRO produzem vidro para o mercado
nacional. Em 2012, a capacidade instalada era de 5.200 toneladas por dia, sendo 44%
de vidros planos, 34% vidros temperados, 8% laminados, 7% espelhos, 6% vidros
curvos e 0,3% duplos (PEREIRA et al., 2014).
A indústria brasileira tem portanto plena capacidade para atender a demanda
dos blocos de potência CSP e para qualquer componente de hibridização das plantas.
Para os componentes específicos dessas tecnologias, existem fornecedores em
potencial nas indústrias químicas e de vidros, mas com a necessidade de
investimentos incrementais. A figura abaixo detalha as companhias com potencial de
atender a essa cadeia de suprimentos no país e sua localização geográfica:
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Figura 13 – Empresas com potencial para a cadeia de valor de CSP e sua
localização
Fonte: COUTO et. al, 2015.

Nota: BB: caldeira de biomassa, trocadores de calor, tubos, tanques, etc. ST: turbinas
de vapor, válvulas etc. G&M: vidros e espelhos. MS: sais fundidos. HTF: fluido de
transferência de calor.

64

Capítulo 4 – Proposta Metodológica
Este trabalho propõe-se a nacionalizar a utilização do modelo norte-americano
intitulados JEDI de estimação de impactos socioeconômicos de projetos energéticos.
Além disso, pretende-se aplica-lo à estimação dos impactos sobre produto, renda e
emprego da implementação de um conjunto de plantas de geração de energia solar
térmica no estado brasileiro da Bahia. Assim, este capítulo apresenta primeiramente,
na seção 3.1, o modelo JEDI, discorrendo sobre sua origem, seus objetivos, e sua
metodologia. Em seguida, a seção 3.2 tratará da utilização do modelo para a economia
nacional, para que então a seção 3.3 explique a metodologia do cálculo de
multiplicadores inter-regionais entre o estado da Bahia e o resto do Brasil que medem
efeitos de alterações na demanda final da Bahia sobre o restante do país.

4.1 A Ferramenta JEDI
Os modelos intitulados JEDI, desenvolvidos pelo National Renewable Energy
Laboratory (NREL) dos Estados Unidos, consistem em um de ferramentas de
estimação dos impactos socioeconômicos de determinadas plantas de geração de
energia elétrica sobre um estado ou região em que são instaladas. Estas ferramentas
foram desenvolvidas para estimar os impactos ocasionados pela instalação e operação
de plantas de diversas fontes de geração de elétrica respectivamente, a saber: energia
eólica, biocombustíveis, energia solar, gás natural, carvão, hidroelétrica, geotérmica e
uma ferramenta específica para as linhas de transmissão (NREL, 2015).
Seu objetivo é construir um perfil dos investimentos envolvidos em cada tipo
de planta para que seja possível demonstrar os impactos sobre a demanda final em
cada uma das treze atividades econômicas principais consideradas, calculando assim,
através de multiplicadores obtidos pela análise Insumo-Produto, os impactos diretos,
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indiretos e induzidos sobre emprego, renda, e produto que resultariam da
implementação da planta especificada. Assim, cada ferramenta traz em si valores
padrão, os chamados valores default, para cada um dos gastos de construção,
instalação e operação de determinado tipo de planta, estabelecidos através de
entrevistas com especialistas de cada indústria e desenvolvedores de projetos. As
ferramentas foram construídas para estimar efeitos no âmbito das economias dos
estados americanos, utilizando multiplicadores obtidos pelo modelo americano
IMPLAN para cada estado especificamente (NREL, 2015).
Portanto, utilizando estes multiplicadores, as ferramentas são capazes de
analisar as variações dos indicadores que as quantias em dólares gastas no projeto de
uma planta de geração de energia, em um determinado estado americano, irão gerar.
Esses gastos são divididos entre remuneração do trabalho, serviços, materiais e outros
componentes por grupos de custos, e a proporção de cada uma destas divisões de
gastos que é realizada em bens e serviços locais, o chamado local share de cada
atividade demandada, pode ser inserida para a análise de cada projeto (NREL, 2015).
Os grupos específicos contido no modelo para as plantas CSP são apresentados na
Figura 15.
Os impactos causados pela variação das atividades econômicas em modelos
Insumo-Produto podem ser analisados nas três categorias aqui mencionadas, ou seja:
impactos diretos, indiretos e induzidos. As ferramentas JEDI classificam a primeira
categoria dos seus resultados como trabalho realizado in-situ e resultados sobre os
serviços profissionais, como a quantia gasta com a contratação de trabalho de
companhias envolvidas no desenvolvimento do projeto e na construção e operação da
planta de geração de energia elétrica. Estes resultados incluem apenas trabalho, e não
materiais. As empresas que se incluem nessa categoria de resultados incluem os
desenvolvedores do projeto, os consultores de licenciamento ambiental, entre outros
licenciamentos, construtores de estradas, empresas de concretagem, empreiteiras,
elevação de torres, empresas de gruas, e o pessoal de operação e manutenção.
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Quadro 1 – Grupos de Custos das Plantas CSP contidos no modelo JEDI
A segunda categoria de resultados do JEDI, rendas locais e resultados sobre a
cadeia de suprimentos, ocorre sobre as industrias de suporte. Esses resultados são
gerados pelo aumento na demanda por bens e serviços derivada dos gastos diretos do
projeto. As empresas incluídas nessa segunda categoria de atividades econômicas
incluem os materiais de construção e os fornecedores de componentes das plantas,
analistas e advogados que analisam a viabilidade do projeto e negociam os acordos
dos contratos, os bancos financiadores do projeto, todos os fabricantes dos
equipamentos e os fabricantes de peças de substituição.
A terceira categoria de resultados, os resultados induzidos, é gerada pelos
reinvestimentos e gastos originários do incremento da renda dos beneficiários diretos
e indiretos. Os resultados induzidos são frequentemente associados ao aquecimento da
economia que envolve restaurantes, hotéis e o estabelecimentos comerciais locais,
mas também incluem serviços como colégios e quaisquer outras instituições afetadas
pelo crescimento da atividade econômica e gastos nas duas primeiras categorias.
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Os resultados gerados pelo JEDI são apresentados em dois diferentes períodos
no tempo: o período de construção e o período de operação. Os resultados do período
de construção são inerentemente de curto-prazo. Os empregos da construção são
definidos como equivalentes a tempo integral (FTE – Full Time Equivalents), que
correspondem a unidades de 2.080 horas, de forma que um emprego para um período
de construção equivale a um ano de um emprego em tempo integral. Os empregos em
tempo parcial ou temporários são considerados como uma fração de emprego no
JEDI. Por exemplo, se um engenheiro trabalhou apenas três meses em um projeto de
um parque eólico, isto seria considerado como um quarto de emprego pelo modelo
JEDI. Os empregos gerados na fabricação de equipamentos são incluídos nos
empregos da fase de construção uma vez que é a nova construção que de fato
impulsiona a produção dos equipamentos demandados por ela. Já os resultados da
fase de operação são resultados de longo prazo, pela vida útil do projeto, e são
contabilizados como empregos equivalentes a tempo integral e atividades econômicas
anuais, que continuam a ocorrer ao longo da vida em operação da planta.
Os resultados do JEDI não se propõem, entretanto, a realizar uma previsão
precisa. São, de fato, uma estimativa da atividade potencial resultante de um conjunto
específico de projetos e cenários. Ademais, os resultados pressupõem que os projetos
sejam economicamente viáveis e possam ser justificados independentemente do se
potencial de geração de desenvolvimento econômico.
Para calcular os valores de investimento aos quais serão aplicados os
multiplicadores, a ferramenta parte dos valores de investimento associados a cada
categoria de custos trazida pela ferramenta e da participação do conteúdo local em
cada categoria, que pode ser introduzida pelo usuário tanto para a construção, quanto
para bens e serviços da fase de operação e manutenção. São considerados também os
custos com aquisição do terreno para implementação da planta e os custos associados
a financiamentos e de seguros durante o período de operação e manutenção. Esses
custos por fim são reunidos em quatorze setores, aos quais os multiplicadores de
emprego, renda e produto, diretos, indiretos e induzidos se aplicam para que se
chegue aos resultados finais em termos de impactos.
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4.2 Utilização do modelo para a Economia Nacional
Para utilizar a ferramenta JEDI de mensuração dos impactos socioeconômicos
da construção e operação de plantas energéticas no Brasil, é necessário mais do que
introduzir no modelo os dados da planta cujos impactos se pretende estimar. Deve-se
adaptar a ferramenta, desenvolvida para a economia dos Estados Unidos da América,
de forma a ser utilizada na economia brasileira. Isto porque modelos insumo-produto
utilizam a estrutura interindustrial de uma economia para determinar os efeitos que
variações na demanda final podem ocasionar sobre variáveis macroeconômicas
relevantes (MILLER E BLAIR, 2009), e portanto a análise de impactos deve refletir a
estrutura de cada economia. Com isso, é necessário que sejam calculados os
multiplicadores de efeitos diretos, indiretos e induzidos sobre o produto, a renda e os
empregos, a serem introduzidos no modelo para que ele possa calcular os impactos da
construção e operação das plantas de geração de energia elétrica sobre estas mesmas
variáveis macroeconômicas no Brasil.

4.2.1 Agregação das Contas Nacionais
Uma vez que as Contas Nacionais brasileiras anteriores ao ano de 2010
seguiam uma metodologia distinta da praticada atualmente, fez-se necessário novo
esforço de agregação dos setores presentes na matriz insumo-produto para os setores
considerados no modelo JEDI. Eram considerados, nas Contas Nacionais da época, 56
setores, determinados de acordo com a CNAE 1.0. Estes setores foram agregados para
compatibilização com os 13 setores do sistema IMPLAN comparando a CNAE 1.0
com o JEDI Aggregation Scheme Base.
A agregação em si é feita primeiramente sobre as variáveis Valor Bruto da
Produção (VBP), cujos valores são apresentados na tabela de recursos das contas
nacionais, e Consumo Intermediário (CI), cujos valores são apresentados na tabela de
usos. Para tal, seguiu-se a metodologia de agregação apresentada por Miller e Blair
(2009) definindo uma matriz de agregação , binária, n x k, em que k representa o
número de setores na versão agregada, e n representa o número original de atividades.
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Tabela 3 - Esquema de Agregação das Contas Nacionais para os setores
IMPLAN
Setor IMPLAN

Agricultura

Mineração

Indústria

Atividade e Código SCN
101
Agricultura, silvicultura,
exploração florestal
102
Pecuária e pesca
201
Petróleo e gás natural
202
Minério de ferro
203
Outros da indústria extrativa
301
Alimentos e Bebidas
302
Produtos do fumo
303
Têxteis
304
Artigos do vestuário e acessórios
305
Artefatos de couro e calçados
306
Produtos de madeira - exclusive
móveis
307
Celulose e produtos de papel
308
Jornais, revistas, discos
309
Refino de petróleo e coque
310
Álcool
311
Produtos químicos
312
Fabricação de resina e
elastômeros
313
Produtos farmacêuticos
314
Defensivos agrícolas
315
Perfumaria, higiene e limpeza
316
Tintas, vernizes, esmaltes e lacas
317
Produtos e preparados químicos
diversos
318
Artigos de borracha e plástico
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Metalurgia
Máquinas e
Equipamentos

Equipamentos
Elétricos

Serviços diversos

319
Cimento
320
Outros produtos de minerais nãometálicos
321
Fabricação de aço e derivados
322
Metalurgia de metais nãoferrosos
323
Eletrodomésticos
326
Máquinas para escritório e
equipamentos de informática
329
Aparelhos/instrumentos médicohospitalar, medida e óptico
330
Automóveis, camionetas e
utilitários
331
Caminhões e ônibus
332
Peças e acessórios para veículos
automotores
333
Outros equipamentos de
transporte
334
Móveis e produtos das indústrias
diversas
323
Produtos de metal - exclusive
máquinas e equipamentos
324
Máquinas e equipamentos,
inclusive manutenção e reparos
327
Máquinas, aparelhos e materiais
elétricos
328
Material eletrônico e
equipamentos de comunicações
801
Serviços de informação
1101
Serviços de manutenção e
reparação
1102
Serviços de alojamento e
alimentação
1104
Educação mercantil
1105
Saúde mercantil
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1106
Serviços prestados às famílias e
associativas
1107
Serviços domésticos
401
Eletricidade e gás, água, esgoto e
limpeza urbana
701
Transporte, armazenagem e
correio
501
Construção
0601 Comércio
901
Intermediação financeira e
seguros
1001
Serviços imobiliários e aluguel
1103
Serviços prestados às empresas
1201
Educação pública
1202
Saúde pública
1203
Administração pública e
seguridade social

Transporte,
Comunicação e
Utilidades Públicas

Construção
Comércio
Finanças, Seguros e
Imóveis

Serviços Profissionais

Governo

4.2.2 Análise de impactos: Metodologia para a Análise Nacional
O modelo insumo-produto estabelece que os fluxos intersetoriais são
determinados pelo seguinte sistema de equações simultâneas:
̂

̂

̂

onde:
̂ = Vetor do valor bruto da produção (VBP)
= Matriz dos coeficientes técnicos diretos da produção
̂ = Vetor da demanda final
A partir deste sistema, obtém-se o sistema ̂
que

̂ ou ̂

̂ , em

= , a Matriz Inversa de Leontief, ou matriz dos coeficientes diretos e

indiretos. Assim, obtém-se assim a produção total necessária para atender a demanda
final e portanto em , cada elemento

deve ser interpretado como a multiplicador da
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produção total do setor que atenda aos efeitos de uma unidade adicional de demanda
final do setor .
Assim, uma vez realizada a agregação dos setores da economia, é calculada a matriz
A dos coeficientes técnicos da seguinte forma:

onde:
= Coeficiente técnico direto que indica a quantidade de insumo do setor
necessária para a produção de uma unidade de produto final do setor
= Consumo intermediário que indica o valor gasto pelo setor com a compra de
insumos produzidos pelo setor
= Valor Bruto da Produção no setor
A seguir, utilizou-se a hipótese do Market Share para chegar à matriz quadrada de
coeficientes técnicos, de forma a torna-la inversível. Esta hipótese foi utilizada por ser
utilizada pelo IBGE, e nela admite-se que a demanda é alocada proporcionalmente ao
Market Share das atividades e a hipótese de tecnologia do setor.
Assim, admite-se, através da hipótese do Market Share que:
̂
onde:
Matriz de Produção
Matriz do Market Share
O Market Share representa a participação de cada setor na produção total de cada
bem, e sua matriz é calculada da seguinte forma:

∑
onde:
= Market Share do setor na produção do produto
= Oferta do produto pelo setor
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∑

= Produção total do produto

Multiplica-se então a matriz dos Market Shares pela matriz dos coeficientes técnicos
para chegar à matriz quadrada dos coeficientes técnicos ( ). Invertendo-se a matriz
chega-se à matriz

, a Inversa de Leontief:

ou matriz dos

coeficientes de interdependência.
Após chegar à matriz de Leontief, são calculados primeiramente os
multiplicadores diretos de produção, emprego e renda, calculando, a seguir, os
multiplicadores de efeitos diretos e indiretos. Isto é feito da seguinte forma:
Os multiplicadores diretos da produção são calculados diretamente da matriz
inversa de Leontief, somando-se as colunas para obter o multiplicador de cada setor:
∑
Onde:
= Multiplicador direto da produção
= Elemento linha coluna da matriz de Leontief
Assim, para obter os multiplicadores diretos e indiretos da produção,
multiplica-se este vetor pela matriz inversa de Leontief, como demonstrado a seguir:

Para calcular os multiplicadores diretos das variáveis emprego, renda e valor
acionado, aplica-se a seguinte fórmula:

Onde:
= Multiplicador direto da variável

no setor

= Valor correspondente ao montante referente a cada variável no setor , sendo
ocupações para o multiplicador de emprego e salários para o multiplicador de renda.
Assim, para que se calculem os multiplicadores de efeitos diretos e indiretos,
multiplica-se cada um destes vetores

pela matriz L, a inversa de Leontief:
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Onde

= Vetor dos multiplicadores de efeito direto e indireto da variável
Uma vez que se deseja chegar a multiplicadores de impactos diretos, indiretos

e também induzidos que as variações na demanda final causadas por plantas CSP
podem ocasionar, utiliza-se o modelo fechado de Leontief, no qual o consumo das
famílias é endogeneizado, sendo retirado da demanda final e incluído entre as
atividades produtivas da economia. Note-se que que a endogeneização do consumo
das famílias, por se tratar de uma análise Keynesiana, faz com que os multiplicadores
de impactos se tornem maiores. Assim, o consumo das famílias torna-se um setor com
consumos intermediários, cujo valor da produção é representado pelo volume dos
salários. Desta forma, o consumo intermediário de cada atividade no que se refere à
produção das famílias consiste no volume de salários pagos por cada uma dessas
atividades.
Segundo Miller e Blair (2009), os coeficientes técnicos referentes a produção
das famílias (

) correspondem à razão entre a remuneração do trabalho consumido

por cada atividade e o VBP da mesma:

Onde:
= Coeficientes técnicos referentes a produção das famílias do setor
= Remuneração do trabalho no setor

E os coeficientes referentes ao consumo das famílias (

) correspondem à razão entre

o consumo de cada bem e o valor total da produção das famílias, que por sua vez
corresponde ao somatório dos salários:

∑
Onde:
= Coeficientes de consumo das famílias do produto
= Consumo das famílias do produto
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∑

= Total da remuneração do trabalho

Desta forma, a nova matriz se configura como representado a seguir:
[

]

Onde:
= Matriz dos coeficientes técnicos com consumo da famílias endogeneizado
= Vetor dos coeficientes do consumo das famílias
= Vetor dos coeficientes de renda das famílias
= Coeficiente referente a remuneração dos serviços domésticos
Desta nova matriz de coeficientes técnicos, chega-se à matriz

, que por

sua vez consiste na matriz inversa de Leontief com o consumo das famílias
endogeneizado, sendo portanto possível calcular os impactos do efeito renda. Assim,
pode-se calcular os multiplicadores de efeitos diretos, indiretos e induzidos da
seguinte forma:

Onde
= Vetor dos multiplicadores de efeito direto, indireto e induzido da variável
Para decompor os multiplicadores obtidos entre multiplicador de efeito direto,
multiplicador de efeito indireto e multiplicador de efeito induzido, realizou-se o
seguinte sistema de equações:

= Multiplicador de efeito induzido da variável

no setor

= Multiplicador de efeito indireto da variável

no setor

Após calcular os multiplicadores de efeitos diretos, indiretos e induzidos para
cada variável em cada setor, fez-se necessário desagregar o multiplicador para o setor
de comércio entre multiplicadores de atacado e multiplicadores de varejo, uma vez
que a ferramenta JEDI utiliza multiplicadores respeitando esta desagregação. Como as
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Contas Nacionais (IBGE, 2015a) não apresentam os dados com esta desagregação,
utilizaram-se os dados da Pesquisa Anual do Comércio do IBGE (2015c) para o
mesmo ano de 2011, de forma a estimar as proporções da produção, do emprego, da
renda e do valor adicionado das atividade de atacado e de varejo dentro do setor de
comércio brasileiro.

4.3 Análise Inter-regional Bahia - Resto do Brasil
Para melhor realizar o estudo de caso deste trabalho, considerou-se ser
necessário realizar uma análise da divisão entre os impactos que se dariam nos limites
do estado da Bahia, utilizando uma matriz insumo-produto regional. Por outro lado,
para que se pudesse estimar simultaneamente os impactos que estas variações na
demanda final do estado da Bahia gerariam sobre o restante do país, via importações
de outros estados, foi utilizada uma matriz inter-regional Bahia – Resto do Brasil.
Desta forma, foram calculados multiplicadores para o estado e para o restante do país.
Assim, o somatório dos impactos no interior do estado e no restante do Brasil
representa o total de impactos no país.

4.3.1 Dados
Os dados utilizados nesta etapa do trabalho consistem em uma matriz insumoproduto inter-regional Bahia – Resto do Brasil de ano-base 2007, a preços básicos,
desenvolvida pelo Núcleo de Economia Regional e Urbana da Universidade de São
Paulo (NEREUS) e gentilmente cedida para este trabalho, através de estimativas via
modelagem de equilíbrio geral (HADDAD E FARIA, 2013). Para o cálculo dos
coeficientes de emprego do estado da Bahia, utilizou-se os dados de pessoal ocupado
estaduais por classe de atividade da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –
PNAD do IBGE (2015c), e os dados de pessoal ocupado nacionais foram retirados da
matriz insumo-produto nacional de 2007 disponibilizada pelo NEREUS (2015).

4.3.2 Análise de impactos: Metodologia para a Análise Inter-regional
As matrizes insumo-produto inter-regionais captam as ligações entre regiões,
tornando possível uma análise dos impactos que as variações na demanda final de
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uma região geram sobre as variáveis macroeconômicas da outra. Os modelos interregionais caracterizam-se por uma matriz de usos que apresenta os fluxos de consumo
intermediário intra e inter-regionais, com consumo intermediários discriminados por
região de onde se originam. Desta forma, a matriz de usos pode ser representada da
seguinte forma:
[
Onde

denota a primeira região, e

denota a segunda região, e

]

denota os fluxos intra-regionais da mesma;

os fluxos intra-regionais da mesma;

fluxos inter-regionais da primeira para a segunda região, e

denota os

os fluxos da segunda

para a primeira.
Como descrito anteriormente, os coeficientes técnicos são obtidos através da
razão entre os consumos intermediários

e o valor bruto da produção do setor

.

No caso das matrizes inter-regionais, calculam-se os coeficientes técnicos inter e intra
regionais da seguinte forma:
;

;

;

Chegando-se assim à matriz

dos coeficientes técnicos:
[

]

Desta forma, o modelo inter-regional apresenta o seguinte sistema:
[

]

[

][

]

[

]

Cuja solução se dá da seguinte forma:
{[

]

[

]} [

Com isso, tem-se que:

e
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]

[

]

Em que

corresponde à matriz

dos multiplicadores diretos e

indiretos de produção intra e inter-regionais:
[

]

Onde:
corresponde à matriz dos multiplicadores de produção da região
referentes a variações na demanda final na própria região
corresponde à matriz dos multiplicadores de produção da região
referentes a variações na demanda final na região
corresponde à matriz dos multiplicadores de produção da região
referentes a variações na demanda final na região
corresponde à matriz dos multiplicadores de produção da região
referentes a variações na demanda final na própria região
Para calcular os multiplicadores de emprego, renda e valor adicionado para as
duas regiões, obtém-se os coeficientes, ou, multiplicadores diretos de emprego e renda
da seguinte forma:
= Multiplicador direto da variável

no setor na região

= Multiplicador direto da variável

no setor na região

Assim, multiplica-se a matriz diagonal dos coeficientes pela matriz
obter-se os multiplicadores diretos e indiretos para a variável

de forma a

em todas as interações

intra e inter regionais:
[

][

]

[

]

Da mesma forma que explicitado para a análise nacional, para calcular os
multiplicadores de efeito direto, indireto e induzido, deve-se endogeneizar o consumo
das famílias ao modelo. Assim, inclui-se uma coluna adicional, referente ao consumo
das famílias, e uma linha adicional, que refere-se à produção das famílias, com os
montantes da remuneração do trabalho, ou seja, os salários, a cada uma das matrizes
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. A célula que corresponde à remuneração do trabalho por parte das próprias
famílias apresenta o valor referente aos coeficientes dos salários pagos aos serviços
). Assim, obtém-se a matriz ̅:

domésticos prestados (

̅

[

̅
̅

̅
̅

[

]

[

]

[

]

[

]
]

]
[

Da mesma maneira, {[

]

[

̅

̅

̅

̅

]} [

]

[

]

Por fim,
̅

̅
e

̅

[

̅
̅

̅
̅

]

De onde se pode calcular os multiplicadores diretos, indiretos e induzidos de efeitos
intra e inter regionais de emprego, renda e valor adicionado, seguindo a mesma
metodologia de cálculos exposta para o modelo aberto:
[
Onde ̅

][

̅
̅

̅
̅

]

[

̅
̅

̅
̅

]

representa os multiplicadores de efeitos direto, indireto e induzido da

variação de demanda final da região sobre a produção da região e ̅ representa
os multiplicadores de efeitos direto, indireto e induzido da variação de demanda final
da região sobre a variável

na região

Por fim, a decomposição dos multiplicadores entre efeitos diretos, indiretos e
induzidos replica a metodologia descrita para o modelo nacional:
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= Multiplicador de efeito induzido da variável

no setor

da região sobre a

no setor

da região sobre a

região
= Multiplicador de efeito indireto da variável
região .

4.4 Correção dos Valores de Investimento
Os valores de investimento contidos na ferramenta JEDI são apresentados em
dólares de 2015. Para que sejam utilizados multiplicadores de anos anteriores, os
valores são corrigidos pelos deflatores dos EUA, obtidos no Budget of the United
States Government (NREL, 2016). Então, para que tais valores sejam traduzidos em
Reais de 2007, é utilizada a taxa de câmbio média do ano de 2007 de R$1,95/US$1,00
(IPEADATA, 2015). Assim são aplicados os multiplicadores da economia brasileira.
Para que os resultados obtidos para a renda e o produto fossem expostos em Reais de
2015, os mesmos foram deflacionados utilizando-se o deflator implícito do PIB.
Desta forma, uma vez obtidos os multiplicadores regionais e nacionais, e
corrigidos os valores dos investimentos necessários às plantas heliotérmicas contidos
no modelo JEDI, fez-se possível utilizar esta ferramenta para estimar os impactos
socioeconômicos do estudo de caso a que este trabalho se propõe. Com isso, a
metodologia foi aplicada ao conjunto de usinas heliotérmicas propostas para a região
do semiárido baiano, utilizando-se os dados, as premissas e os cenários de conteúdo
local para os seus componentes, que serão apresentados no próximo capítulo.
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Capítulo 5 – Estudo de Caso: Conjunto de Plantas de Energia Solar
Concentrada (CSP) no Semiárido Brasileiro

Este capítulo tratará do estudo de caso realizado neste trabalho, que consiste na
mensuração dos impactos diretos, indiretos e induzidos sobre empregos, renda e produto
do desenvolvimento de um conjunto de plantas de geração de energia solar concentrada
(CSP) no estado da Bahia. A seção 4.1 realizará a contextualização do estudo de caso e a
apresentação dos dados, a seção 4.2 apresentará as premissas utilizadas e os cenários
analisados, e a seção 4.3 apresentará os resultados, ou seja, os impactos estimados do
desenvolvimento do conjunto de plantas CSP sobre a economia do estado da Bahia e do
resto do Brasil. Por fim, a seção 4.4 traz uma análise comparativas dos resultados em
termos de diferentes cenários e uma discussão final a partir desta análise comparativa.
5.1. O Contexto Socioeconômico do Estado da Bahia
O estado da Bahia, é o quarto maior estado brasileiro, com uma área de quase
565.000 km2, de acordo com o IBGE (2015d), dos quais 58.620 km2 apresentam
potencial de geração de energia solar concentrada (CSP) de acordo com Soria (2011).
O estado está localizado na região nordeste, uma das áreas menos desenvolvidas e
com maior lacuna de acesso à energia elétrica do país, o que faz com que seu
potencial de geração de co-benefícios do desenvolvimento de usinas CSP possa ser
ainda mais significativo. De acordo com o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015e),
nesse ano, 728.512 domicílios não possuíam acesso a energia elétrica no Brasil, dos
quais 339.087, ou 46%, encontravam-se na região nordeste. Destes, 144.047
encontravam-se na Bahia, o que representa 42% do total da região e quase 20% do
total nacional.
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Estima-se que a população da Bahia fosse em 2015 de 15.2 milhões de pessoas
(IBGE, 2015f). Em 2013, 9,9% da população em idade ativa

encontrava-se

desocupada, e 39,3% apresentava déficits na ingestão diária de calorias (IPEADATA,
2015). Em 2010, o estado da Bahia foi responsável por apenas 4,3% do PIB nacional,
e, em 2013, foi responsável por 3,8% do valor adicionado nacional (CNI, 2014).
Os principais setores que compõem a indústria do estado são os setores
químico, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, e o segmento de
alimentos e bebidas sendo responsáveis respectivamente por 21,5%, 17,7% e 10,7%
do PIB industrial do estado em 2013 (CNI, 2014). Deve-se portanto notar que, tendo o
setor químico como o mais desenvolvido do estado, a Bahia poderia desenvolver um
indústria específica para a produção dos fluidos de transferência de calor das
tecnologias CSP, o que será considerado para a estimação dos co-benefícios no
estado.

5.2 Dados, Premissas e Cenários
Esta seção tratará primeiramente, na subseção 4.2.1, da escolha da localização
da usina a ser analisada. A seguir, a subseção 4.2.2 irá explicitar as razões para a
escolha da tecnologia cilindro parabólico dentre as tecnologias CSP. Já a subseção
4.2.3 trará os dados relacionados à planta que consistirá no estudo de caso deste
trabalho, um de dez plantas de cilindros parabólicos de 30 MW com um total de 300
MW de capacidade instalada, a serem implementadas no entorno de Bom Jesus da
Lapa no Semiárido Baiano. Já na subseção 4.2.4, serão apresentadas as premissas com
relação ao modelo, e na subseção 4.2.5 os cenários que serão explorados.

5.2.1 Escolha da Localidade
Em sua análise multicritério, Burgi (2013) avaliou os dez municípios que
apresentariam as melhores médias de radiação DNI associadas a outras vantagens
como proximidade a subestações, baixa declividade, etc., concluindo que destes, seis
encontram-se no estado da Bahia e cinco em São Paulo. Posteriormente, Malagueta
(2013) utilizando o software System Advisor Model analisou a radiação DNI de vinte
localidades cujos dados climatológicos necessários estão disponíveis no Brasil, a
saber: Belo Horizonte, Bom Jesus da Lapa, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba,
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Florianópolis, Fortaleza, Petrolina, Porto Nacional, , Recife, Rio de Janeiro, Salvador,
Santa Maria e São Paulo. Destas, a única localidade que apresentou radiação DNI
superior a 6 kWh/m2/dia foi o município de Bom Jesus da Lapa, cuja DNI é de 6,022
kWh/m2/dia (MALAGUETA, 2013).

5.2.2 Escolha Tecnológica
A escolha pela tecnologia cilindro parabólico para o estudo de caso deste
trabalho se deu pelo fato de esta ser a tecnologia CSP mais madura, e portanto a mais
amplamente difundida. Em 2013, segundo a ETSAP/IRENA (2013), esta tecnologia
representava mais 90% da capacidade instalada mundial de energia solar concentrada.
Segundo Kalogirou (2004), os cilindros parabólicos são coletores capazes de oferecer
temperaturas até 400oC, com alta performance unida a uma estrutura leve e a
tecnologia de mais baixo custo. Ainda segundo o autor, a tecnologia dos cilindros
parabólicos é a mais avançada dentre as tecnologias de geração heliotérmica pois já
existe uma experiência importante com estes sistemas, e uma considerável indústria
em estágio comercial para produzi-los e comercializá-los (KALOGIROU, 2004). O
diagrama esquemático de uma usina CSP cilindro parabólico com armazenamento de
energia térmica, como será proposta nesse estudo de caso pode ser visto na figura a
seguir:

Figura 14 – Diagrama Esquemático de uma Usina CSP Cilindro Parabólico com
Armazenamento de Energia Térmica
Fonte: DOE, 2014.

De acordo com Fernández-García et. al (2010), os cilindros parabólicos
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começaram a ser produzidos comercialmente na década de 1970 pelo laboratório
Sandia National Laboratories and Honeywell International Inc. do governo dos EUA,
como uma resposta às crises do petróleo. Em 1979, a empresa de capital americano e
israelense Luz International Ltd iniciou suas atividades, desenvolvendo três gerações
de cilindros parabólicos instalados em nove plantas comerciais do Solar Electric
Generating System (SEGS) no deserto de Mojave, na Califórnia, que operam até os
dias atuais (FERNÁNDEZ-GARCÍA ET. AL, 2010).
Em 1998, um consórcio de companhias e laboratórios de pesquisa europeus,
chamado de EuroTrough, tendo como principal empresa a Abengoa Solar, foi criado
para desenvolver uma nova geração de cilindros mais custo efetiva. As mudanças
envolviam o desenvolvimento de coletores mais duráveis, um aumento no
comprimento dos coletores que permitiu reduzir o número de tubos de conexão,
reduzindo as perdas de calor e os custos associados, estruturas de aço mais leves,
otimização das condições de transporte, simplificação da fabricação, reduzindo custos
de montagem no local, menor número de componentes, aumentando a capacidade de
produção em escala, e redução dos custos de operação e manutenção. Assim,
conseguiu-se reduzir os custos associados às plantas CSP de cilindros parabólicos em
10% (FERNÁNDEZ-GARCÍA ET. AL, 2010).
Desde então, segundo Fernández-García et. al (2010), os novos coletores que
vêm sendo desenvolvidos continuam a basear-se majoritariamente nos coletores
desenvolvidos ainda na década de 1980. Novas empresas entraram neste mercado e
hoje têm grande participação, como as alemãs Schott e Solarlite, as espanholas
Acciona Solar Power, SENER e Albiasa Solar e a chinesa Huiyin, quem vem
buscando realizar pesquisa e desenvolvimento para chegar a inovações que reduzam
os custos e aumentem a eficiência dos cilindros parabólicos (FERNÁNDEZ-GARCÍA
ET. AL, 2010).
A partir dos resultados do estudo realizado por Burgi (2013), mencionados na
subseção 4.1.4, pode-se observar que, segundo sua análise, existe um maior potencial
de utilização do cilindro parabólico no país do que torres solares. Ademais, estudos
anteriores acerca da implementação de plantas CSP na região nordeste do Brasil
também consideraram a utilização da tecnologia cilindro parabólico, tais como Soria
(2011), Malagueta (2013), Schaeffer et. al (2012) e Soria et. al (2015).
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5.2.3 Premissas
O estudo de caso se propõe a analisar os efeitos sobre emprego, renda e
produto do desenvolvimento de um conjunto de dez plantas de geração de energia
com a tecnologia CSP de cilindros parabólicos, com 30 MW de capacidade cada e
sistema de armazenamento de energia térmica de seis horas. Para determinar o
potencial dos impactos sobre as variáveis macroeconômicas em análise, são
considerados quatro diferentes cenários de conteúdo local para os componentes das
plantas CSP, que se aplicam a fase de construção, sendo os níveis de conteúdo local
para a fase de operação e manutenção se mantem constantes.
No que se refere ao armazenamento de energia térmica, este estudo de caso
considerará uma planta de cilindros parabólicos com armazenamento de energia
térmica de seis horas. Como colocado por Soria (2011), o armazenamento de energia
térmica por seis horas em plantas CSP é hoje uma realidade, sendo as principais
usinas da Espanha e dos EUA desenhadas para armazenar calor por entre seis e sete
horas e meia, com fatores de capacidade entre 31% e 46%.
Como mencionado anteriormente, o conteúdo local das plantas é um elemento
determinante para o nível de impactos socioeconômicos que serão observados, em
especial no que se refere à análise inter-regional. É necessário portanto observar as
características da indústria local no que diz respeito à sua semelhança com a indústria
produtora dos componentes das plantas CSP, as suas possibilidades de adaptação e
desenvolvimento de novos segmentos específicos. Neste estudo de caso, esse processo
de análise deve ser feito por um lado para a indústria do estado da Bahia
especificamente, e por outro lado para a indústria brasileira como um todo,
considerando quais os componentes que poderiam ser produzidos no próprio estado,
quais poderiam ser produzidos no país, e quais deverão ser importados.
A determinação dos cenários baseou-se na análise realizada na Seção 3.6, que
avaliou o potencial de desenvolvimento da cadeia de valor dos componentes das
plantas CSP no Brasil. Traçou-se também um paralelo com as análises dos estudos
“Middle East and North Africa Region Assessment of the Local Manufacturing
Potential for Concentrated Solar Power (CSP) Projects” (BANCO MUNDIAL, 2011).
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Os autores do estudo avaliam as possibilidades para o desenvolvimento da
produção de componentes e também da prestação de serviços locais para a
implantação de usinas heliotérmicas nos países MENA (BANCO MUNDIAL, 2011).
Suas conclusões acerca das possibilidades para cada componente podem ser vistas na
Tabela 4 a seguir:
Tabela 4 – Possibilidades de Conteúdo Local para Plantas CSP nos países
MENA
Componente
Espelhos
Receptores
Estrutura metálica
Torres de transmissão

Possibilidade de se
produzir
localmente
Sim,
grande
mercado
Sim,
grande
mercado
Sim, hoje já é
possível
Sim, hoje já é
possível

Serviços e bloco de
potência

Possibilidade de
conteúdo local

Construção civil

Sim, até 100%

Montagen

Sim, até 100%

Bloco de potência

Rastreadores

Parcialmente

Conexão ao grid

Juntas giratórias

Parcialmente

Desenvolvimento
projeto

Fluido de transferência de
calor

Sim,
prazo

no

médio

Parcialmente, até
80%
Sim, no médio
prazo

Instalação

Sim, até 100%
do

EPC

Parcialmente,
30%

até

Parcialmente,
75%

até

Fonte: Adaptado de Banco Mundial (2011)

5.2.4 Cenários
Como mencionado na Seção 3.6, a indústria no Brasil apresenta plenas
possibilidades de atender com conteúdo local as plantas CSP em termos de estruturas
metálicas e blocos de potência e teria condições de adaptar-se para atender a demanda
por espelhos e fluidos químicos. No que se refere ao estado da Bahia, existe uma
indústria química importante, responsável por 21,5% do PIB industrial do estado, de
forma que se pode considerar em um cenário otimista que o fluido de sais fundidos
para a transferência de calor seria produzido no estado. Assim, para determinar os
cenários de conteúdo local para o estado da Bahia e para o restante do Brasil, traçouse um paralelo com a análise do Banco Mundial (2011) para os países MENA,
considerando que a principal diferença reside no fato de que no brasil seria possível
produzir o fluido químico de transferência de calor, já nos dias atuais.
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Para o primeiro cenário, considerou-se que os fluidos de transferência de calor
seriam integralmente produzidos no estado da Bahia, os materiais de construção
seriam 30% produzidos na Bahia, considerando-se materiais como cimento, de difícil
transporte e que são produzidos localmente, e os demais 70% seriam produzidos no
resto do Brasil. Os espelhos seriam produzidos em 100% na Bahia, desenvolvendo-se
uma indústria local para tal, dado que as dificuldades de transporte destes espelhos
tornam a produção em outros estados ou mesmo externa proibitiva. Os demais
componentes não seriam produzidos no estado, sendo os trocadores de calor e seus
equipamentos 30% produzidos no Brasil, as turbinas de vapor, geradores, bombas e
motores 80% produzidos no país e o tratamento de água, estruturas de suporte de
metal e tubos de interconexão, integramente produzidos no Brasil.
No segundo cenário, mantiveram-se as condições do primeiro cenário com a
diferença de que o fluido de transferência de calor seria produzido não na Bahia, mas
no restante do país, e os materiais de construção seriam produzidos 20% na Bahia em
80% no resto do Brasil. O terceiro cenário difere do segundo em que o fluido de
transferência de calor deixaria de ser produzido nacionalmente.
Por fim, o quarto cenário supõe que além deste components, os trocadores de
calor seriam importados. Além disso, o quarto cenário supõe também que somente
40% das turbinas a vapor e geradores, assim como das bombas, acionamentos e
motores seriam nacionais, e que 70% dos sistemas de tratamento de água, estruturas
de suporte de metal e interconexões seriam nacionais.
Note-se que todos os cenários consideram que 100% do trabalho no local na
fase de construção seria proveniente do próprio estado da Bahia. Assim, resumem-se
os cenários de conteúdo local para a Bahia, para o resto do Brasil e o total para o
Brasil na Tabela 3.
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Tabela 5 – Cenários de Conteúdo Local
Cenário 1
Bahia
Fluidos de
transferência
de calor e
armazenamento
de energia
térmica
Materiais de
Construção

Resto
do
Brasil

Cenário 2
Brasil

Bahia

Resto
do
Brasil

Cenário 3
Brasil

Bahia

Resto
do
Brasil

Cenário 4
Brasil

Bahia

Resto
do
Brasil

Brasil

100%

0%

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30%

70%

100%

20%

80%

100%

20%

80%

100%

20%

80%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

Trocadores de
calor e seus
equipamentos

0%

30%

30%

0%

30%

30%

0%

30%

30%

0%

0%

0%

Turbinas de
vapor e
geradores

0%

80%

80%

0%

80%

80%

0%

80%

80%

0%

40%

40%

0%

80%

80%

0%

80%

80%

0%

80%

80%

0%

40%

40%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

70%

70%

Espelhos

Bombas,
acionamentos e
motores
Tratamento de
água, estruturas
de suporte de
metal e tubos
de
interconexão

Fonte: Elaboração própria

5.3 Resultados
Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos através da entrada dos
dados do estudo de caso no modelo JEDI específico para a tecnologia CSP de
cilindros parabólicos. Os inputs referem-se à capacidade instalada, os multiplicadores
de impactos e as variações de conteúdo local para cada grupo de componentes ou
serviços a serem prestados. Os resultados são apresentados primeiramente, na
subseção 5.3.2, para a Bahia e para o resto do Brasil obtidos com os multiplicadores
do modelo inter-regional, que representam os impactos de variações na demanda final
dentro do estado da Bahia sobre o próprio estado e sobre o resto do Brasil.
Isso foi feito para os mesmos quatro cenários, em que o conteúdo local é
dividido entre o que é produzido no estado da Bahia e no restante do país. Os
resultados serão apresentados em termos absolutos e relativos, ou seja, por MW,
como comumente praticado na literatura, de forma a se obter um termo de
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comparação com resultados de projetos com capacidades instaladas distintas Já na
subseção 5.3.1, são expostos os resultados para o modelo de nível nacional, com os
multiplicadores resultantes do modelo fechado de Leontief do Brasil para os três
cenários agregados de conteúdo local nacionais.
Serão assim apresentados os resultados em termos de geração de empregos,
renda, divididos entre o período de construção e o período de operação e manutenção.
Os resultados do primeiro período são divididos entre o desenvolvimento do projeto e
empregos no local, empregos de construção e interconexão, serviços relacionados à
construção, impactos de equipamentos e cadeia de valor (indiretos) e impactos
induzidos. Já durante o período de O&M, são apresentados impactos anuais, e estão
divididos entre impactos diretos, indiretos e induzidos. Note-se que os resultados para
o período de operação e manutenção não se alteram entre cenários, uma vez que foi
assumido que o conteúdo local de bens e serviços demandados neste período seria
constante.
No primeiro cenário de conteúdo local, o modelo estima que na Bahia no
período de construção seriam gerados um total de 9,744 empregos diretos, indiretos e
induzidos. Ainda no mesmo período, seriam gerados em renda R$691,27 milhões, e
em produto um total de R$2.843,84 milhões. Durante o período de O&M, para os dois
cenários considerados para o estado da Bahia, seriam gerados um total de 261
empregos anuais. Em termos de renda, seriam gerados R$22,74 milhões em renda e
R$30,20 milhões em produto.
No que se refere aos resultado por MW, no período de construção seriam 32
postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos na Bahia. Em termos de renda, seriam
gerados R$2,3 milhões e em termos de produto o impacto seria de R$9,48 milhões ao
ano. No período de operação e manutenção, seriam 0,87 empregos anuais por MW,
R$80 mil em renda e R$100 mil em produto. Os resultados do Cenário 1 na Bahia por
nível de impacto e período, tanto em termos absolutos quanto por MW podem ser
vistos na Tabela 6 a seguir.
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Tabela 6 - Resultados sobre a Bahia para o Cenário 1
Impactos Econômicos Totais - Bahia Cenário 1
Período de Construção
Desenvolvimento do projeto e empregos na planta
Empregos de construção e interconexão
Serviços Relacionados à construção
Impactos de equipamentos e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

1.055
1.055

Renda
Milhões
2015R$
89,39
89,39

Produto
Milhões
2015R$
370,67

6.358
2.331
9.744

199,85
402,04
691,27

1.859,65
613,51
2.843,84

Anuais
Renda
Milhões
2015R$
8,34
2,91
11,49
22,74

Anuais
Produto
Milhões
2015R$
1,32
18,25
10,63
30,20

Empregos

Anuais

Durante o período de O&M (anuais)
Empregos na planta
Impactos sobre a renda local e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Empregos
91
93
76
261

Impactos Econômicos por MW - Bahia Cenário 1
Período de Construção
Desenvolvimento do projeto e empregos na planta
Empregos de construção e interconexão
Serviços Relacionados à construção
Impactos de equipamentos e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

4
4

Renda
Milhões
2015R$
0,30
0,30

Produto
Milhões
2015R$
1,24

21
8
32

0,67
1,34
2,30

6,20
2,05
9,48

Anuais
Renda
Milhões
2015R$
0,03
0,01
0,04
0,08

Anuais
Produto
Milhões
2015R$
0,00
0,06
0,04
0,10

Empregos

Anuais

Durante o período de O&M (anuais)
Empregos na planta
Impactos sobre a renda local e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Empregos
0,30
0,31
0,25
0,87

A Tabela 7 demonstra os resultados diretos, indiretos e induzidos

sobre

emprego, renda e produto do Cenário 1 para a Bahia por setor. Pode-se notar que dado
o conteúdo local proposto para o primeiro cenário, os setores que apresentariam
geração de emprego, renda e produto seriam os setores da construção e da indústria de
transformação.
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Tabela 7 – Resultados Setoriais Bahia - Cenário 1
Bahia - Cenário 1
Setor
Agricultura
Mineração
Construção
Indústria de Transformação
Metalurgia
Máquinas e Equipamentos
Elétricos
TCPU
Atacado
Varejo
FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

Direto
0
0
1055
3469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Setor
Agricultura
Mineração
Construção
Indústria de Transformação
Metalurgia
Máquinas e Equipamentos
Elétricos
TCPU
Atacado
Varejo
FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

Direto
0
0
49
161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Setor
Agricultura
Mineração
Construção
Indústria de Transformação
Metalurgia
Máquinas e Equipamentos
Elétricos
TCPU
Atacado
Varejo
FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

Direto
0
0
203
192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Emprego
Indireto Induzido Total por MW
0
0
0
0
0
0
1822
747
12
1067
1584
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Renda Milhões 2015R$
Indireto Induzido Total por MW
0
0
0,00
0
0
0,00
44
129
0,74
36
273
1,57
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Produto Milhões 2015R$
Indireto Induzido Total por MW
0
0
0,00
0
0
0,00
768
197
3,89
1068
417
5,59
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00

No resto do Brasil, para o primeiro cenário, o modelo estima que no período
de construção seriam gerados um total de 6.124 empregos diretos, indiretos e
induzidos. Ainda no mesmo período, seriam gerados em renda R$527,89 milhões, e
em produto um total de R$1.695,96 milhões. Durante o período de O&M, para todos
os cenários, seriam gerados um total de 13 empregos anuais. Note-se que seriam
somente diretos e indiretos, gerados em setores como o de combustíveis para os
motores, por exemplo e manutenção de equipamentos produzidos somente no resto do
Brasil. No mesmo período, em termos de renda, seriam gerados R$890 mil e R$2,30
milhões em produto.
No que se refere aos resultado por MW, no período de construção seriam 20
postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos no resto do Brasil. Em termos de
renda, seriam gerados R$1,76 milhões e em termos de produto o impacto seria de
R$5,65 milhões. No período de operação e manutenção, seriam 0,04 empregos anuais
por MW, e R$ mil anuais em produto. Os resultados do Cenário 1 no resto do Brasil
por nível de impacto e período, tanto em termos absolutos quanto por MW podem ser
vistos na Tabela 8 a seguir.
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Tabela 8 - Resultados sobre o Resto do Brasil para o Cenário 1
Impactos Econômicos Totais - Resto do Brasil Cenário 1
Renda
Milhões
Empregos
Período de Construção
2015R$
Desenvolvimento do projeto e empregos na planta
0
0,00
Empregos de construção e interconexão
0
0,00
Serviços Relacionados à construção
0
0,00
Impactos de equipamentos e cadeia de valor
3.634
145,01
Impactos induzidos
2.490
382,89
6.124
527,89
Impactos totais
Anuais

Durante o período de O&M (anuais)
Empregos na planta
Impactos sobre a renda local e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Empregos
0
4
8
13

Anuais
Renda
Milhões
2015R$
0,00
0,17
0,73
0,89

Impactos Econômicos por MW - Resto do Brasil Cenário 1
Renda
Milhões
Empregos
Período de Construção
2015R$
Desenvolvimento do projeto e empregos na planta
0
0,00
Empregos de construção e interconexão
0
0,00
Serviços Relacionados à construção
0
0,00
Impactos de equipamentos e cadeia de valor
12
0,48
Impactos induzidos
8
1,28
20
1,76
Impactos totais
Anuais

Durante o período de O&M (anuais)
Empregos na planta
Impactos sobre a renda local e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Empregos
0
0,01
0,03
0,04

Anuais
Renda
Milhões
2015R$
0,00
0,00
0,00
0,00

Produto
Milhões
2015R$
297,52

634,14
764,30
1.695,96
Anuais
Produto
Milhões
2015R$
0,00
1,05
1,25
2,30

Produto
Milhões
2015R$
0,99

2,11
2,55
5,65
Anuais
Produto
Milhões
2015R$
0,00
0,00
0,00
0,01

A Tabela 9 demonstra a desagregação setorial destes resultados, de onde se
pode ver que para o Cenário 1 de conteúdo local, no resto do Brasil seriam gerados
emprego, renda e produto nos setores da construção, indústria de transformação,
metalurgia, máquinas e equipamentos e elétricos.
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Tabela 9 – Resultados Setoriais Resto do Brasil – Cenário 1
Resto do Brasil - Cenário 1
Emprego
Direto Indireto Induzido Total por MW
Setor
0
0
0
Agricultura
0
0
0
0
Mineração
0
0
1221
283
Construção
5
0
606
300
Indústria de Transformação
3
0
567
632
Metalurgia
4
0
769
352
Máquinas e Equipamentos
4
0
17
20
Elétricos
0
0
0
0
TCPU
0
0
0
0
Atacado
0
0
0
0
Varejo
0
0
0
0
FIRE
0
0
0
0
Serviços diversos
0
0
455
902
Serviços Profissionais
5
0
0
0
Governo
0
Renda Milhões 2015R$
Direto Indireto Induzido Total por MW
Setor
0
0
0
Agricultura
0,00
0
0
0
Mineração
0,00
0
43
67
Construção
0,37
0
24
48
Indústria de Transformação
0,24
0
24
73
Metalurgia
0,32
0
37
65
Máquinas e Equipamentos
0,34
0
1
2
Elétricos
0,01
0
0
0
TCPU
0,00
0
0
0
Atacado
0,00
0
0
0
Varejo
0,00
0
0
0
FIRE
0,00
0
0
0
Serviços diversos
0,00
0
16
127
Serviços Profissionais
0,48
0
0
0
Governo
0,00
Produto Milhões 2015R$
Direto Indireto Induzido Total por MW
Setor
0
0
0
Agricultura
0,00
0
0
0
Mineração
0,00
124
163
113
Construção
1,33
68
93
99
Indústria de Transformação
0,87
72
86
182
Metalurgia
1,13
104
132
125
Máquinas e Equipamentos
1,20
1
2
6
Elétricos
0,03
0
0
0
TCPU
0,00
0
0
0
Atacado
0,00
0
0
0
Varejo
0,00
0
0
0
FIRE
0,00
0
0
0
Serviços diversos
0,00
39
49
240
Serviços Profissionais
1,09
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Governo

0

0

0

0,00

No Cenário 2, para o estado da Bahia, o modelo estima que no período de
construção seriam gerados um total de 5.598 empregos diretos, indiretos e induzidos.
Ainda no mesmo período, seriam gerados em renda R$374,36 milhões, e em produto
um total de R$1.704,52 milhões. No que se refere aos resultado por MW, no período
de construção seriam 19 postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos no estado.
Em termos de renda, seriam gerados R$1,25 milhões e em termos de produto o
impacto seria de R$5,68 milhões. Os resultados divididos por período e por nível de
impacto para o Cenário 2 podem ser vistos na Tabela 10.

96

Tabela 10 - Resultados sobre a Bahia para o Cenário 2
Impactos Econômicos Totais - Bahia Cenário 2
Período de Construção
Desenvolvimento do projeto e empregos na planta
Empregos de construção e interconexão
Serviços Relacionados à construção
Impactos de equipamentos e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

1.032
1.032

Renda
Milhões
2015R$
87,45
87,45

Produto
Milhões
2015R$
362,64

3.305
1.262
5.598

69,19
217,73
374,36

1.009,64
332,25
1.704,52

Empregos

Anuais

Durante o período de O&M (anuais)
Empregos na planta
Impactos sobre a renda local e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Empregos
91
93
76
261

Anuais
Renda
Milhões
2015R$
8,34
2,91
11,49
22,74

Anuais
Produto
Milhões
2015R$
1,32
18,25
10,63
30,20

Impactos Econômicos por MW - Bahia Cenário 2
Período de Construção
Desenvolvimento do projeto e empregos na planta
Empregos de construção e interconexão
Serviços Relacionados à construção
Impactos de equipamentos e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

3
3

Renda
Milhões
2015R$
0,29
0,29

Produto
Milhões
2015R$
1,21

11
4
19

0,23
0,73
1,25

3,37
1,11
5,68

Anuais
Renda
Milhões
2015R$
0,03
0,01
0,04
0,08

Anuais
Produto
Milhões
2015R$
0,00
0,06
0,04
0,10

Empregos

Anuais

Durante o período de O&M (anuais)
Empregos na planta
Impactos sobre a renda local e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Empregos
0,30
0,31
0,25
0,87

A Tabela 11 demonstra os resultados setoriais, em que se pode perceber que
ainda no Cenário 2, os efeitos sobre as variáveis analisadas se dariam somente nos
setores da construção e indústria de transformação, porém, neste caso, o setor de
construção seria o setor de maior impacto.
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Tabela 11 - Resultados Setoriais Bahia - Cenário 2
Bahia Cenário 2
Setor
Agricultura
Mineração
Construção
Indústria de Transformação
Metalurgia
Máquinas e Equipamentos
Elétricos
TCPU
Atacado
Varejo
FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

Direto
0
0
1032
1164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Setor
Agricultura
Mineração
Construção
Indústria de Transformação
Metalurgia
Máquinas e Equipamentos
Elétricos
TCPU
Atacado
Varejo
FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

Direto
0
0
48
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Setor
Agricultura
Mineração
Construção
Indústria de Transformação
Metalurgia
Máquinas e Equipamentos
Elétricos
TCPU
Atacado
Varejo
FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

Direto
0
0
198
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Emprego
Indireto Induzido Total por MW
0
0
0
0
0
0
1783
731
12
358
531
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Renda Milhões 2015R$
Indireto Induzido Total por MW
0
0
0,00
0
0
0,00
43
126
0,72
12
92
0,53
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Produto Milhões 2015R$
Indireto Induzido Total por MW
0
0
0,00
0
0
0,00
751
192
3,80
358
140
1,87
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00

No Cenário 2, para o resto do Brasil, o modelo estima que no período de
construção seriam gerados um total de 8.238 empregos diretos, indiretos e induzidos.
Ainda no mesmo período, seriam gerados em renda R$696,67 milhões, e em produto
um total de R$2.301,39 milhões. No que se refere aos resultado por MW, no período
de construção seriam 27 postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos nos demais
estados do país. Em termos de renda, seriam gerados R$2,32 milhões e em termos de
produto o impacto seria de R$7,67 milhões por MW. Esses resultados divididos por
período e por nível de impacto podem ser vistos na Tabela 12.
Tabela 12 - Resultados sobre o Resto do Brasil para o Cenário 2
Impactos Econômicos Totais - Resto do Brasil Cenário 2
Renda
Milhões
Empregos
Período de Construção
2015R$
Desenvolvimento do projeto e empregos na planta
0
0,00
Empregos de construção e interconexão
0
0,00
Serviços Relacionados à construção
0
0,00
Impactos de equipamentos e cadeia de valor
5.056
201,91
Impactos induzidos
3.182
494,76
8.238
696,67
Impactos totais
Anuais

Durante o período de O&M (anuais)
Empregos na planta
Impactos sobre a renda local e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Empregos
0
4
8
13

Anuais
Renda
Milhões
2015R$
0,00
0,17
0,73
0,89

Impactos Econômicos por MW - Resto do Brasil Cenário 2
Renda
Milhões
Empregos
Período de Construção
2015R$
Desenvolvimento do projeto e empregos na planta
0
0,00
Empregos de construção e interconexão
0
0,00
Serviços Relacionados à construção
0
0,00
Impactos de equipamentos e cadeia de valor
17
0,67
Impactos induzidos
11
1,65
27
2,32
Impactos totais
Anuais

Durante o período de O&M (anuais)
Empregos na planta
Impactos sobre a renda local e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais
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Empregos
0
0,01
0,03
0,04

Anuais
Renda
Milhões
2015R$
0,00
0,00
0,00
0,00

Produto
Milhões
2015R$
305,96

1002,24
993,18
2.301,39
Anuais
Produto
Milhões
2015R$
0,00
1,05
1,25
2,30

Produto
Milhões
2015R$
1,02

3,34
3,31
7,67
Anuais
Produto
Milhões
2015R$
0,00
0,00
0,00
0,01

A Tabela 13 apresenta os resultados distribuídos em setores para o Cenário 2, em que
os efeitos se dariam sobre os setores da construção, indústria de transformação,
metalurgia, máquinas e equipamentos, elétricos e serviços profissionais
Tabela 13 - Resultados Setoriais Resto do Brasil – Cenário 2
Resto do Brasil - Cenário 2
Emprego
Direto Indireto Induzido Total por MW
Setor
0
0
0
Agricultura
0
0
0
0
Mineração
0
0
1221
283
Construção
5
0
1982
981
Indústria de Transformação
10
0
567
632
Metalurgia
4
0
769
352
Máquinas e Equipamentos
4
0
17
20
Elétricos
0
0
0
0
TCPU
0
0
0
0
Atacado
0
0
0
0
Varejo
0
0
0
0
FIRE
0
0
0
0
Serviços diversos
0
0
455
902
Serviços Profissionais
5
0
0
0
Governo
0
Renda Milhões 2015R$
Direto Indireto Induzido Total por MW
Setor
0
0
0
Agricultura
0,00
0
0
0
Mineração
0,00
0
43
67
Construção
0,37
0
80
158
Indústria de Transformação
0,79
0
24
73
Metalurgia
0,32
0
37
65
Máquinas e Equipamentos
0,34
0
1
2
Elétricos
0,01
0
0
0
TCPU
0,00
0
0
0
Atacado
0,00
0
0
0
Varejo
0,00
0
0
0
FIRE
0,00
0
0
0
Serviços diversos
0,00
0
16
127
Serviços Profissionais
0,48
0
0
0
Governo
0,00
Produto Milhões 2015R$
Direto Indireto Induzido Total por MW
Setor
0
0
0
Agricultura
0,00
0
0
0
Mineração
0,00
124
163
113
Construção
1,33
222
305
324
Indústria de Transformação
2,84
72
86
182
Metalurgia
1,13
104
132
125
Máquinas e Equipamentos
1,20
1
2
6
Elétricos
0,03
0
0
0
TCPU
0,00
0
0
0
Atacado
0,00
0
0
0
Varejo
0,00
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FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

0
0
39
0

0
0
49
0

0
0
240
0

0,00
0,00
1,09
0,00

O Cenário 3, assim como o Cenário 4, propõem mudanças com relação ao
Cenário 2 somente para o conteúdo local produzido no resto do Brasil, e não na
Bahia, de forma que os resultados serão apresentados somente pra o resto do Brasil.
Para o Cenário 3, o modelo estima que no período de construção seriam gerados um
total de 6.180 empregos diretos, indiretos e induzidos no resto do Brasil. Ainda no
mesmo período, seriam gerados em renda R$531.99 milhões, e em produto um total
de R$1,719,86 milhões. Com relação aos resultado por MW, no período de construção
seriam 21 postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos. Em termos de renda,
seriam gerados R$1,77 milhões por MW e em termos de produto o impacto seria de
R$5,7 milhões por MW. Esses resultados divididos por período e por nível de impacto
estão expostos na Tabela 14.
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Tabela 14 - Resultados sobre o Resto do Brasil para o Cenário 3
Impactos Econômicos Totais - Resto do Brasil Cenário 3
Renda
Milhões
Empregos
Período de Construção
2015R$
Desenvolvimento do projeto e empregos na planta
0
0,00
Empregos de construção e interconexão
0
0,00
Serviços Relacionados à construção
0
0,00
Impactos de equipamentos e cadeia de valor
3.680
146,62
Impactos induzidos
2.500
385,37
6.180
531,99
Impactos totais
Anuais

Durante o período de O&M (anuais)
Empregos na planta
Impactos sobre a renda local e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Empregos
0
4
8
13

Anuais
Renda
Milhões
2015R$
0,00
0,17
0,73
0,89

Impactos Econômicos por MW - Resto do Brasil Cenário 3
Renda
Milhões
Empregos
Período de Construção
2015R$
Desenvolvimento do projeto e empregos na planta
0
0,00
Empregos de construção e interconexão
0
0,00
Serviços Relacionados à construção
0
0,00
Impactos de equipamentos e cadeia de valor
12
0,49
Impactos induzidos
8
1,28
21
1,77
Impactos totais
Anuais

Durante o período de O&M (anuais)
Empregos na planta
Impactos sobre a renda local e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Empregos
0
0,01
0,03
0,04

Anuais
Renda
Milhões
2015R$
0,00
0,00
0,00
0,00

Produto
Milhões
2015R$
305,96

636,37
768,52
1.710,86
Anuais
Produto
Milhões
2015R$
0,00
1,05
1,25
2,30

Produto
Milhões
2015R$
1,02

2,12
2,56
5,70
Anuais
Produto
Milhões
2015R$
0,00
0,00
0,00
0,01

A Tabela 15 mostra que os mesmos setores continuariam sendo impactados, como nos
cenários anteriores.
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Tabela 15 - Resultados Setoriais Resto do Brasil – Cenário 3
Resto do Brasil - Cenário 3
Emprego
Direto Indireto Induzido Total por MW
Setor
0
0
0
Agricultura
0
0
0
0
Mineração
0
0
1266
294
Construção
5
0
606
300
Indústria de Transformação
3
0
567
632
Metalurgia
4
0
769
352
Máquinas e Equipamentos
4
0
17
20
Elétricos
0
0
0
0
TCPU
0
0
0
0
Atacado
0
0
0
0
Varejo
0
0
0
0
FIRE
0
0
0
0
Serviços diversos
0
0
455
902
Serviços Profissionais
5
0
0
0
Governo
0
Renda Milhões 2015R$
Direto Indireto Induzido Total por MW
Setor
0
0
0
Agricultura
0,00
0
0
0
Mineração
0,00
0
45
69
Construção
0,38
0
24
48
Indústria de Transformação
0,24
0
24
73
Metalurgia
0,32
0
37
65
Máquinas e Equipamentos
0,34
0
1
2
Elétricos
0,01
0
0
0
TCPU
0,00
0
0
0
Atacado
0,00
0
0
0
Varejo
0,00
0
0
0
FIRE
0,00
0
0
0
Serviços diversos
0,00
0
16
127
Serviços Profissionais
0,48
0
0
0
Governo
0,00
Produto Milhões 2015R$
Direto Indireto Induzido Total por MW
Setor
0
0
0
Agricultura
0,00
0
0
0
Mineração
0,00
128
169
118
Construção
1,38
68
93
99
Indústria de Transformação
0,87
72
86
182
Metalurgia
1,13
104
132
125
Máquinas e Equipamentos
1,20
1
2
6
Elétricos
0,03
0
0
0
TCPU
0,00
0
0
0
Atacado
0,00
0
0
0
Varejo
0,00
0
0
0
FIRE
0,00
0
0
0
Serviços diversos
0,00
39
49
240
Serviços Profissionais
1,09
0
0
0
Governo
0,00

103

No Cenário 4, para o resto do Brasil, o modelo estima que no período de
construção seriam gerados um total de 4.764 postos de trabalho diretos, indiretos e
induzidos. Ainda no mesmo período, seriam gerados em renda R$411,78 milhões, e
em produto um total de R$1.288,43 milhões. No que se refere aos resultado por MW,
no período de construção seriam 16 postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos
no estado. Em termos de renda, seriam gerados R$1,37 milhões e em termos de
produto o efeito seria de R$4,29 milhões por MW. A Tabela 16 expõe tais resultados
detalhados por período e por nível de impacto, em termos absolutos e relativos.
Tabela 16 - Resultados sobre o Resto do Brasil para o Cenário 4
Impactos Econômicos Totais - Resto do Brasil Cenário 4
Renda
Milhões
Empregos
Período de Construção
2015R$
Desenvolvimento do projeto e empregos na planta
0
0,00
Empregos de construção e interconexão
0
0,00
Serviços Relacionados à construção
0
0,00
Impactos de equipamentos e cadeia de valor
2.840
109,20
Impactos induzidos
1.924
302,58
4.764
411,78
Impactos totais
Anuais

Durante o período de O&M (anuais)
Empregos na planta
Impactos sobre a renda local e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Empregos
0
4
8
13

Anuais
Renda
Milhões
2015R$
0,00
0,17
0,73
0,89

Impactos Econômicos por MW - Resto do Brasil Cenário 4
Renda
Milhões
Empregos
Período de Construção
2015R$
Desenvolvimento do projeto e empregos na planta
0
0,00
Empregos de construção e interconexão
0
0,00
Serviços Relacionados à construção
0
0,00
Impactos de equipamentos e cadeia de valor
9
0,36
Impactos induzidos
6
1,01
16
1,37
Impactos totais
Anuais

Durante o período de O&M (anuais)
Empregos na planta
Impactos sobre a renda local e cadeia de valor
Impactos induzidos
Impactos totais
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Empregos
0
0,01
0,03
0,04

Anuais
Renda
Milhões
2015R$
0,00
0,00
0,00
0,00

Produto
Milhões
2015R$
305,96

394,74
587,72
1.288,43
Anuais
Produto
Milhões
2015R$
0,00
1,05
1,25
2,30

Produto
Milhões
2015R$
1,02

1,32
1,96
4,29
Anuais
Produto
Milhões
2015R$
0,00
0,00
0,00
0,01

Por fim, a Tabela 17 apresenta os resultados do Cenário 4 desagregados setorialmente,
demonstrando que os mesmo setores dos demais cenários permanecem apresentando
impactos:
Tabela 17 - Resultados Setoriais Resto do Brasil – Cenário 4
Resto do Brasil - Cenário 4
Emprego
Direto Indireto Induzido
Setor
0
0
0
Agricultura
0
0
0
Mineração
0
1266
294
Construção
0
424
210
Indústria de Transformação
0
296
330
Metalurgia
0
390
179
Máquinas e Equipamentos
0
8
10
Elétricos
0
0
0
TCPU
0
0
0
Atacado
0
0
0
Varejo
0
0
0
FIRE
0
0
0
Serviços diversos
0
455
902
Serviços Profissionais
0
0
0
Governo
Renda Milhões 2015R$
Direto Indireto Induzido
Setor
0
0
0
Agricultura
0
0
0
Mineração
0
45
69
Construção
0
17
34
Indústria de Transformação
0
13
38
Metalurgia
0
19
33
Máquinas e Equipamentos
0
0
1
Elétricos
0
0
0
TCPU
0
0
0
Atacado
0
0
0
Varejo
0
0
0
FIRE
0
0
0
Serviços diversos
0
16
127
Serviços Profissionais
0
0
0
Governo
Produto Milhões 2015R$
Direto Indireto Induzido
Setor
0
0
0
Agricultura
0
0
0
Mineração
128
169
118
Construção
48
65
69
Indústria de Transformação
37
45
95
Metalurgia
53
67
63
Máquinas e Equipamentos
1
1
3
Elétricos
0
0
0
TCPU
0
0
0
Atacado
0
0
0
Varejo
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Total por MW
0
0
5
2
2
2
0
0
0
0
0
0
5
0
Total por MW
0,00
0,00
0,38
0,17
0,17
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,48
0,00
Total por MW
0,00
0,00
1,38
0,61
0,59
0,61
0,02
0,00
0,00
0,00

FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

0
0
39
0

0
0
49
0

0
0
240
0

0,00
0,00
1,09
0,00

Na próxima seção será realizada uma discussão acerca dos resultados
encontrados, comparando os diferentes cenários de conteúdo local de forma a
identificar o impacto dos diferentes níveis de desenvolvimento de segmentos
específicos da indústria nacional para suprir a demanda por componentes das usinas
heliotérmicas sobre o seus potenciais efeitos sobre as variáveis macroeconômicas
analisadas. Isso é importante para que se possa identificar a importância de políticas
de desenvolvimento industrial para a fabricação desses componentes no país. Serão
também analisadas as diferenças entre os resultados dos modelos inter-regional e
nacional, para melhor identificação das limitações da utilização da metodologia
proposta, e para as recomendações que serão feitas posteriormente.
5.4 Análise Comparativa e Discussão
Esta seção traz quadros comparativos para os diferentes cenários de conteúdo
local que foram analisados, apresentando quadros comparativos para a análise dos
resultados inter-regionais entre a Bahia e o resto do Brasil. Note-se que os resultados
para o período de O&M foram excluídos dos quadros apresentados nesta seção por
serem constantes (independente do cenário de conteúdo local).
Na Tabela 24, encontram-se os resultados para os dois cenários de conteúdo
local propostos para o estado da Bahia. No Cenário 1, em que se considera que os
fluidos de transferência de calor das plantas CSP seriam produzidos pela indústria
química existente no estado, seriam gerados 9.744 empregos diretos, indiretos e
induzidos. Já no Cenário 2, em que se considera que tais fluidos não seriam
produzidos localmente, o modelo estima que seriam gerados 5.598 postos de trabalho.
Em termos relativos, seriam 32 empregos gerados por MW no Cenário 1, e 19
empregos por MW no Cenário 2. Isso é explicado majoritariamente pelas variações
dos impactos indiretos, cujos resultados foram de 6.358 postos de trabalho, ou
21/MW, no primeiro cenário, para 3.305 postos, ou 11/MW, no segundo cenário. Os
impactos induzidos também possuem peso significativo, passando de 2.331 postos de
trabalho, ou 8/MW, no Cenário 1, para 1.262 postos, ou, 4/MW, no Cenário 2.
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Em termos de renda, seriam gerados em termos relativos, R$2,3 milhões por
MW no primeiro cenário, e R$1,25 milhões por MW no segundo. Isso é explicado,
pelos impactos induzidos, que passam de R$1,34 por MW no primeiro cenário, para
R$730 mil por MW no segundo cenário. Os impactos indiretos também possuem um
peso relevante, passando de R$670 mil por MW no primeiro cenário, a R$230 mil no
segundo. No que tange aos impactos sobre o produto no estado da Bahia, o modelo
estima que seriam gerados no Cenário 1, R$9,48 milhões por MW, e no Cenário 2,
5,68 milhões por MW. Isso se dá majoritariamente por conta da variação dos
impactos indiretos, que passam de R$6,2 milhões por MW no Cenário 1 a R$3,37
milhões por MW no Cenário 2. A variação dos impactos induzidos é menor, passando
de R$2,5 milhões por MW no Cenário 1 e R$1,11 milhões por MW no Cenário 2.
As variações observadas demonstram que o desenvolvimento de um segmento
produtor de fluidos de transferência de calor na indústria química existente no estado,
unida a uma participação do estado nos materiais de construção utilizados passando
de 20% a 30%, teria um potencial de aumentar em 74% os empregos gerados no
estado, em 84% a renda gerada e em 67% o produto gerado no estado da Bahia.
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Tabela 18 - Resumo dos Impactos para o Estado da Bahia
Resumo dos Impactos Econômicos Totais - Bahia
Cenário Cenário Cenário Cenário Cenário Cenário
1
2
1
2
1
2
Empregos

Empregos

Período de Construção
Desenvolvimento do projeto e empregos
na planta
Empregos de construção e interconexão

Renda

Renda

Produto

Produto

Milhões
2015R$

Milhões
2015R$

Milhões
2015R$

Milhões
2015R$

370,67

362,64

1.055

1.032

89,39

87,45

1.055

1.032

89,39

87,45

6.358

3.305

199,85

69,19

1.859,65

1.009,64

2.331

1.262

402,04

217,73

613,51

332,25

9.744

5.598

691,27

374,36

2.843,84

1.704,52

Serviços Relacionados à construção
Impactos de equipamentos e cadeia de
valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Impactos Econômicos por MW - Bahia Cenário 1
Cenário Cenário Cenário Cenário Cenário Cenário
1
2
1
2
1
2
Empregos

Empregos

Período de Construção
Desenvolvimento do projeto e empregos
na planta
Empregos de construção e interconexão

Renda

Renda

Produto

Produto

Milhões
2015R$

Milhões
2015R$

Milhões
2015R$

Milhões
2015R$

1,24

1,21

4

3

0,30

0,29

4

3

0,30

0,29

21

11

0,67

0,23

6,20

3,37

8

4

1,34

0,73

2,05

1,11

32

19

2,30

1,25

9,48

5,68

Serviços Relacionados à construção
Impactos de equipamentos e cadeia de
valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Já para o resto do Brasil, os resultados dos quatro cenários propostos estão
contidos na Tabela 25. A variabilidade com relação ao emprego é bastante ampla
estando os resultados variam entre 27 postos de trabalho por MW no Cenário 2 e 16
postos de trabalho por MW no Cenário 4. A responsabilidade por essas variações é
dividida entre os impactos indiretos e induzidos, tendo os impactos indiretos um
maior peso. Estes últimos variam de 17 empregos indiretos por MW no primeiro
cenário para 9 empregos indiretos por MW no quarto cenário. Já os impactos
induzidos seriam de 11 empregos por MW no Cenário 2 e 6 empregos por MW no
Cenário 4.
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No que tange à renda, os impactos variam de R$2,32 milhões por MW no
Cenário 2 e R$1,37 por MW no Cenário 4. Isto se explica majoritariamente pelas
variações nos impactos induzidos, que vão de R$1,64 milhões por MW, no Cenário 2,
a R$1,01 milhões por MW no Cenário 4. As variações nos impactos indiretos, de
menor peso para a variação total, são de R$670 mil por MW no Cenário 2 e R$360
mil por MW no Cenário 2.
No que se refere ao produto, os resultados variam entre R$7,67 milhões por
MW no Cenário 2 e R$4,29 milhões por MW no Cenário 4. Os impactos indiretos,
principais responsáveis pelas variações do total, vão de R$3,34 milhões por MW no
Cenário 2, a R$1,32 milhões por MW no Cenário 4. Neste caso, os impactos
induzidos são também bastante importantes para a variação do total dos impactos,
estando entre R$3,31 milhões por MW no Cenário 2, R$1,96 milhões por MW no
Cenário 4.
Conclui-se destes resultados que o segundo cenário, de maior conteúdo local,
apresenta uma geração de empregos 35% maior que o primeiro cenário, uma geração
de renda 32% maior e uma geração de produto 36% maior. Do segundo para o
terceiro cenário, há uma diferença de 33% em postos de trabalho gerados, 31% em
renda e 36% em produto gerados. Do terceiro para o quarto cenário, a diferença é de
30% em termos de empregos, 29% em termos de renda e 33% em termos de produto.
Comparando-se o cenário de maior conteúdo local para o resto do Brasil, ou seja o
Cenário 2, com o cenário de menor conteúdo local, o Cenário 4, observou-se uma
variação de 73% em geração de empregos, 69% em geração de renda e 79% em
geração de produto.
Isto demonstra que, como se poderia esperar, assumindo-se variações de
conteúdo local dos componentes para os quais a indústria brasileira já apresenta uma
indústria de componentes semelhantes desenvolvida, atendendo outras plantas
térmicas, como turbinas, geradores, bombas e acionamento de motores, estruturas de
metal e tubos de interconexão, as variações em termos de efeitos socioeconômicos
não são tão relevantes. As variações em termos de componentes cujos segmentos
industriais específicos se desenvolveriam apresentam maior potencial de geração de
efeitos socioeconômicos, inclusive porque representam os mais altos custos dentre os
equipamentos das usinas CSP que neste trabalho foram considerados passíveis de
serem produzidos no Brasil.
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Tabela 19 - Resumo dos Impactos para o Resto do Brasil
Resumo dos Impactos Econômicos Totais - Resto do Brasil
Empregos

Cenário
1
Renda
Milhões
2015R$

Cenário
2
Renda
Milhões
2015R$

Cenário
3
Renda
Milhões
2015R$

Cenário
4
Renda
Milhões
2015R$

Cenário
1
Produto
Milhões
2015R$

Cenário
2
Produto
Milhões
2015R$

Cenário
3
Produto
Milhões
2015R$

Cenário
4
Produto
Milhões
2015R$

0

0

0

0

0

0

297,52

305,96

305,96

305,96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.634

5.056

3.680

2.840

145,01

201,91

146,62

109,20

634,14

1.002,24

636,37

394,74

2.490

3.182

2.500

1.924

382,89

494,76

385,37

302,58

764,30

993,18

768,52

587,72

6.124

8.238

6.180

4.764

527,89

696,67

531,99

411,78

1.695,96

2.301,39

1.710,86

1.288,43

Cenário
1
Renda
Milhões
2015R$

Cenário
2
Renda
Milhões
2015R$

Cenário
3
Renda
Milhões
2015R$

Cenário
4
Renda
Milhões
2015R$

Cenário
1
Produto
Milhões
2015R$

Cenário
2
Produto
Milhões
2015R$

Cenário
3
Produto
Milhões
2015R$

Cenário
4
Produto
Milhões
2015R$

0,99

1,02

1,02

1,02

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

Empregos

Empregos

Empregos

0

0

0

Período de Construção
Desenvolvimento do projeto e empregos
na planta
Empregos de construção e interconexão
Serviços Relacionados à construção
Impactos de equipamentos e cadeia de
valor
Impactos induzidos
Impactos totais

Impactos Econômicos por MW - Resto do Brasil Resumo
Cenário 1
Empregos

Cenário 2
Empregos

Cenário 3
Empregos

Cenário 4
Empregos

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

12

17

12

9

0,48

0,67

0,49

0,36

2,11

3,34

2,12

1,32

8

11

8

6

1,28

1,65

1,28

1,01

2,55

3,31

2,56

1,96

20

27

21

16

1,76

2,32

1,77

1,37

5,65

7,67

5,70

4,29

Período de Construção
Desenvolvimento do projeto e empregos
na planta
Empregos de construção e interconexão
Serviços Relacionados à construção
Impactos de equipamentos e cadeia de
valor
Impactos induzidos
Impactos totais
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Tratando-se dos impactos desagregados em setores, as tabelas 20 e 21 trazem
uma comparação dos resultados por MW por cenário para a Bahia e o resto do brasil
respectivamente. Na Bahia, pode-se reparar que os efeitos se dão somente nos setores
da construção e indústria de transformação. No entanto, no primeiro cenário, os
efeitos sobre o setor da indústria de transformação são superiores aos efeitos sobre a
construção. No segundo cenário, esta ordem se inverte, passando o setor da
construção a apresentar resultados superiores ao setor da indústria de transformação,
ainda que os resultados absolutos sejam inferiores ao Cenário 1 para ambos os
setores, como pode ser visto na tabela a seguir:
Tabela 20 – Resumo dos Impactos Setoriais por MW – Bahia
Bahia

Agricultura
Mineração
Construção
Indústria de Transformação
Metalurgia
Máquinas e Equipamentos
Elétricos
TCPU
Atacado
Varejo
FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

Agricultura
Mineração
Construção
Indústria de Transformação
Metalurgia
Máquinas e Equipamentos
Elétricos
TCPU
Atacado
Varejo
FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

Agricultura
Mineração
Construção

Emprego
Cenário 1
Cenário 2
0
0
12
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Renda
Cenário 1
Cenário 2
0,00
0,00
0,74
1,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Produto
Cenário 1
Cenário 2
0,00
0,00
3,89
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0
0
12
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,72
0,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3,80

Indústria de Transformação
Metalurgia
Máquinas e Equipamentos
Elétricos
TCPU
Atacado
Varejo
FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

5,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Para o resto do Brasil, os setores em que os efeitos sobre o emprego, a renda e
o produto de observam são, além da construção e da indústria de transformação, os
setores da metalurgia, máquinas e equipamentos, equipamentos elétricos e serviços
profissionais. Para os setores de construção e serviços profissionais, os resultados são
os mesmos para os dois primeiros e para os dois últimos cenários, sendo os resultados
sobre o emprego constantes. Em todos os cenários, exceto o Cenário 2, de maior
conteúdo local com o fluido de transferência de calor sendo produzido nesta região,
os maiores impactos se dão nos setores da construção e serviços profissionais. Já no
cenário de maior conteúdo local, os resultados da indústria de transformação são
superiores. Para os setores de metalurgia e máquinas e equipamentos, os resultados
são constantes entre os três primeiros setores, sendo reduzidos no último cenário, de
menor conteúdo local.
Tabela 21 - Resumo dos Impactos Setoriais por MW - Resto do Brasil
Resto do Brasil
Cenário 1
Agricultura
Mineração
Construção
Indústria de Transformação
Metalurgia
Máquinas e Equipamentos
Elétricos
TCPU
Atacado
Varejo
FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

0
0
5
3
4
4
0
0
0
0
0
0
5
0
Cenário 1

Emprego
Cenário 2
Cenário 3
0
0
5
10
4
4
0
0
0
0
0
0
5
0
Renda
Cenário 2
Cenário 3
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0
0
5
3
4
4
0
0
0
0
0
0
5
0

Cenário 4
0
0
5
2
2
2
0
0
0
0
0
0
5
0
Cenário 4

Agricultura
Mineração
Construção
Indústria de Transformação
Metalurgia
Máquinas e Equipamentos
Elétricos
TCPU
Atacado
Varejo
FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

0,00
0,00
0,37
0,24
0,32
0,34
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,48
0,00

Agricultura
Mineração
Construção
Indústria de Transformação
Metalurgia
Máquinas e Equipamentos
Elétricos
TCPU
Atacado
Varejo
FIRE
Serviços diversos
Serviços Profissionais
Governo

Cenário 1
0,00
0,00
1,33
0,87
1,13
1,20
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,09
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,37
0,38
0,79
0,24
0,32
0,32
0,34
0,34
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,48
0,48
0,00
0,00
Produto
Cenário 2
Cenário 3
0,00
0,00
0,00
0,00
1,33
1,38
2,84
0,87
1,13
1,13
1,20
1,20
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,09
1,09
0,00
0,00

0,00
0,00
0,38
0,17
0,17
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,48
0,00
Cenário 4
0,00
0,00
1,38
0,61
0,59
0,61
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,09
0,00

5.5 Discussão
Através do estudo de caso realizado, pode-se compreender as possibilidades
de geração de co-benefícios associados a implementação de projetos energéticos
renováveis, em especial no que se refere aos países em desenvolvimento, que
apresentam regiões pouco desenvolvidas com gargalos de acesso à energia elétrica,
como o semiárido baiano. Isso demonstra a necessidade de inclusão do aumento da
utilização de fontes renováveis de energia na estratégia de desenvolvimento de países
como o Brasil, incorporando-as ao seu planejamento de longo prazo.
Como visto anteriormente, países emergentes como os países MENA e o
Brasil apresentam lacunas no que se refere à indústria produtora de componentes das
usinas heliotérmicas, havendo alguns setores que já encontram-se consideravelmente
preparados para produzirem elementos específicos destas plantas, e outros setores que
ainda carecem de maior desenvolvimento. Estas lacunas, no entanto, podem ser vistas
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como uma oportunidades de gerar empregos, renda e produto, entre outras variáveis
não analisadas aqui. Isto é potencializado em se tratando de um momento no qual os
países comprometem-se, no âmbito do Acordo de Paris, a introduzir cada vez mais as
tecnologias de geração de energia renovável às suas economias.
No que se refere a região aqui analisada, os efeitos encontrados merecem
especial atenção por se tratar de uma das regiões menos desenvolvidas do Brasil, o
semiárido nordestino. Desta forma, vale ressaltar o fato de que seriam gerados
empregos, renda e produto em uma região carente de recursos. Como colocado
anteriormente, em 2013, 9,9% da população em idade ativa da Bahia encontrava-se
desocupada, e 39,3% apresentava déficits na ingestão diária de calorias (IPEADATA,
2015). Além disso, no ano de 2010, o estado da Bahia foi responsável por apenas
4,3% do PIB nacional, e, em 2013, foi responsável por 3,8% do valor adicionado
nacional (CNI, 2014).
Os impactos desagregados por setor seriam, no estado da Bahia, concentrados
nos setores da construção e da indústria de transformação por conta do pessoal
empregado na construção da planta, da fabricação de espelhos, e, no caso do Cenário
1, da fabricação do fluido de transferência de calor por parte da indústria química. No
resto do Brasil, além destes dois setores, os impactos envolveriam também os setores
aos quais se atribuem a fabricação das estruturas metálicas, tubos de interconexão,
bombas, acionamentos, motores, turbinas, geradores, trocadores de calor, além dos
serviços profissionais relacionados ao desenvolvimento do projeto.
É importante notar, entretanto, que são necessárias políticas industriais
específicas com atenção ao setores que apresentam condições de desenvolver
segmentos para atender tal demanda. No caso da energia heliotérmica no Brasil, os
principais setores a serem incentivados seriam os setores de vidros, químico e
siderúrgico, além do setor já consideravelmente estabelecido no país produtor de
máquinas e equipamentos para usinas térmicas a biomassa.
As tabelas 22 e 23 trazem os multiplicadores médios do investimento em
plantas CSP na Bahia, no Resto do Brasil, no período de construção, em cada um dos
cenários de conteúdo local propostos. Estes multiplicadores refletem, no caso da
renda, quanto de renda em Reais é gerada por Real investido em plantas CSP, no caso
do produto, quanto de produto em Reais é gerado por Real investido em plantas CSP,
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e para o emprego, calculou-se um multiplicador inverso, que demonstra quanto em
Reais é necessário investir em plantas CSP, para se gerar um emprego, em cada nível
geográfico analisado. Estes indicadores foram calculados partindo-se do investimento
que o modelo JEDI apresenta para a construção de 300MW de capacidade instalada
em CSP, e dos níveis de impactos encontrados para cada variável em cada cenário de
conteúdo local.
Para a Bahia, seriam gerados no Cenário 1, de maior conteúdo local,
R$0,28/R$1 investido em plantas CSP, enquanto que no Cenário 2 seriam
R$0,15/R$1 investido. Em termos de produto, seriam R$1,16/R$1 investidos em
plantas CSP no Cenário 1, e R$0,7/R$1 investido em CSP no Cenário 2. Em termos
de empregos, seriam necessários, no Cenário 1 R$251.589,74 investidos em plantas
CSP para gerar um posto de trabalho, e no Cenário 2, seriam necessários
R$437.922,55.
Tabela 22 – Multiplicadores CSP Bahia
Bahia
Renda (R$/R$1 em CSP)
Cenário 1

Cenário 2
0,28

0,15

Produto (R$/R$1 em CSP)
Cenário 1
Cenário 2
1,16

0,70

Emprego (R$ em CSP/emprego gerado)
Cenário 1

Cenário 2

251.589,74

437.922,55

Para o resto do Brasil, seriam gerados no Cenário 1, R$0,22/R$1 investido em
plantas CSP. No Cenário 2, de maior conteúdo local, seriam R$0,28/R$1 investido, no
Cenário 3, R$0,22/R$1 investido, e no Cenário 4, de menor conteúdo local,
R$0,17/R$1 investidos em plantas heliotérmicas. Em termos de produto, seriam
R$0,69/R$1 investidos em plantas CSP no Cenário 1, R$0,94/R$1 investido em CSP
no Cenário 2, R$0,70/R$1 investidos no Cenário 3 e R$0,53/R$1 no Cenário 4. Em
termos de empregos, seriam necessários, no Cenário 1 R$400.308,69 investidos em
plantas CSP para gerar um posto de trabalho, no Cenário 2, seriam necessários
R$297.583,20, no Cenário 3, R$396.681,30, e no Cenário 4, R$514.586,57.
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Tabela 23 – Multiplicadores CSP Resto do Brasil
Resto do Brasil
Cenário 1
0,22

Renda (R$/R$1 em CSP)
Cenário 2
Cenário 3
0,28

0,22

Cenário 4
0,17

Produto (R$/R$1 em CSP)
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
0,69

0,94

0,70

0,53

Emprego (R$ em CSP/emprego gerado)
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
400.308,69

297.583,20

396.681,30

514.586,57

Pode-se portanto notar que como esperado, quanto maiores os níveis de
conteúdo local, maiores os multiplicadores de renda e produto, e menores os
multiplicadores inversos do emprego. Estes indicadores representam uma média dos
multiplicadores setoriais regionais e nacionais ponderada pelo investimento em cada
um dos setores dependendo do conteúdo local. Assim, quanto maior os níveis de
conteúdo local, maior a renda que será gerada, da mesma forma, maior será o produto
gerado, e menor será a necessidade de investimento para se gerar um emprego.
Note-se, entretanto, que existe uma série de limitações ao modelo utilizado
que devem ser levadas em conta. Os modelos insumo-produto consideram os
coeficientes técnicos fixos, os preços relativos constantes, consideram retornos
constantes de escala e consideram a demanda final como determinada de forma
exógena. O modelo utilizado é estático e ainda que o JEDI considere ganhos de escala
em termos de capacidade instalada, considerando uma redução de custos por MW
quando se aumenta a capacidade instalada, não incorpora os efeitos líquidos de
plantas instaladas em diferentes momentos no tempo, e a infraestrutura já
desenvolvida para plantas próximas ao local implementadas anteriormente.
Outra questão a atentar-se é o fato de a análise realizada não apresentar
resultados líquidos, comparando os resultados obtidos para os efeitos associados à
opção renovável com os efeitos associados a opções não renováveis que poderiam ser
utilizadas para se obter a mesma capacidade instalada na mesma localidade. Por fim,
não foi realizada uma análise da competitividade dos setores que estariam aptos a
produzir os componentes das usinas CSP, ou seja, se os componentes produzidos pela
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indústria nacional seriam competitivos frente às possibilidades de importação dos
mesmos.
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Capítulo 6 - Considerações Finais
Existe atualmente uma tendência global à redução gradual da utilização de
combustíveis fósseis, substituindo-os por fontes renováveis e limpas de geração de
energia. Isso se dá não somente pelo fato de as fontes fósseis caracterizarem recursos
naturais não-renováveis, mas em especial por representarem, segundo o IPCC (2013),
os principais emissores globais de GEE. Nas últimas décadas, diversos países vem se
comprometendo formalmente com metas para o aumento da participação das fontes
renováveis em suas matrizes energéticas.
Foi, porém, em 2015, no âmbito da vigésima primeira Conferência das Partes
das Nações Unidas para as Mudanças do Clima, a CoP21, que 187 países
comprometeram-se simultaneamente com metas de redução de emissões de GEE,
dentre as quais metas para a participação de fontes renováveis em sua matriz
energética. O Brasil assumiu uma meta absoluta de redução de 37% de suas emissões
até 2025 e 43% até 2030, aumentando, para isso, a participação das fontes renováveis
não hídricas em sua matriz elétrica, dos 9,4% atuais, a 23% até 2030 (BRASIL,
2015). Além disso, com a ratificação do Acordo de Paris em abril de 2016, estes
mesmos países comprometem-se a elaborar, até 2020, estratégias de desenvolvimento
de baixo carbono de longo prazo.
Neste contexto, o país deverá desenvolver, nos próximos quinze anos, projetos
de geração de energia eólica, a biomassa renovável, e solar. Assim, a energia
heliotérmica, ou CSP, assume um importante papel. Além disso, na qualidade de
projetos de infraestrutura, os projetos energéticos renováveis, tais como o
desenvolvimento de usinas CSP, apresentam um potencial de impacto positivo sobre
variáveis macroeconômicas como o emprego, a renda e o produto. Assim, o presente
trabalho se propôs a analisar o potencial de geração de impactos socioeconômicos de
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projetos energéticos renováveis no Brasil, com ênfase no potencial associado à
energia heliotérmica, avaliando as opções metodológicas para mensurar tais efeitos,
propondo assim uma metodologia a ser utilizada no Brasil. A metodologia foi então
utilizada para o caso de um conjunto de plantas CSP totalizando 300 MW a serem
instaladas no semiárido baiano.
Para isso, foi realizada, primeiramente, no Capítulo 2, uma avaliação dos
impactos socioeconômicos observáveis de projetos energéticos renováveis, analisando
as possibilidades de geração de valor nas diferentes etapas da cadeia de suprimentos
das usinas, e os empregos gerados até o momento em geração de energia renovável no
Brasil e no mundo. Em seguida, realizou-se uma revisão bibliográfica de estudos que
se propuseram a mensurar tais efeitos, utilizando diferentes metodologias, aplicadas a
diversos países e regiões. Pôde-se perceber que apesar de existir uma vasta literatura
propondo-se a mensurar os efeitos da exploitação de fontes fósseis sobre as variáveis
socioeconômicas, o mesmo não se observa para as fontes renováveis. Concluiu-se
assim que a maior parte das análises é realizada ex-ante e a metodologia mais
comumente utilizada para esse fim são os modelos insumo produto.
No Capítulo 3, analisou-se o papel da energia heliotérmica, ou CSP, para a
geração de energia elétrica no Brasil, analisando primeiramente o contexto da
conjuntura de geração de energia elétrica no Brasil nos últimos anos. Em seguida,
foram apresentadas as tecnologias CSP, seu funcionamento e suas vantagens. Foram
então apresentados os custos associados a este grupo de tecnologias, e perspectivas
para a evolução destes custos nos próximos anos. A seguir, foi discutido o potencial
de exploração desta fonte de energia renovável no país, apresentando então o estado
das políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento da energia heliotérmica no
Brasil. Por fim, realizou-se uma análise da cadeia de valor das plantas CSP,
apresentando o potencial da indústria brasileira para produzir seus componentes
específicos, como fluidos de transferência e armazenamento de energia térmica,
espelhos, blocos de potência, tanques de armazenamentos, estruturas de metal, tubos
de interconexão, etc. chegando a um mapa das empresas da indústria brasileira que
poderiam produzi-los.
No Capítulo 4, foi apresentada a proposta metodológica deste trabalho. A
proposta consiste em adaptar o modelo insumo-produto americano JEDI para a
mensuração de impactos socioeconômicos de projetos energéticos no Brasil. O
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modelo JEDI traz um conjunto de ferramentas para mensurar os efeitos de projetos
energéticos de diversas fontes, renováveis ou não, de forma que sua utilização permite
inclusive que sejam comparados os efeitos de projetos de fontes distintas. Assim,
apresentou-se primeiramente o funcionamento do modelo JEDI. Em seguida, foram
expostos os dados utilizados e a metodologia de cálculo dos multiplicadores de
impacto da análise insumo-produto inter-regional e nacional a serem utilizados. Por
fim, tratou-se da correção dos valores de investimentos trazidos pelo modelo para que
sejam utilizados os multiplicadores em Reais.
Assim, o Capítulo 5 trouxe o estudo de caso deste trabalho, analisando
primeiramente o contexto socioeconômico do estado da Bahia, para então apresentar
os dados, premissas e cenários de conteúdo local propostos. Justificou-se a escolha da
localidade de Bom Jesus da Lapa, no semiárido baiano, e a escolha tecnológica, em
que se optou pela tecnologia cilindros parabólicos. Foram então apresentadas as
premissas assumidas, e os cenários de conteúdo local propostos. Para a determinação
dos cenários de conteúdo local propostos, partiu-se da análise do estágio de
desenvolvimento dos setores específicos da cadeia de valor das usinas heliotérmicas
no Brasil realizada no Capítulo 3. Comparou-se então as possibilidades que a
indústria nacional apresenta de adaptação e desenvolvimento de segmentos
específicos para produzir os componentes CSP às conclusões de análises semelhantes
realizadas para os países MENA.
Os resultados da análise inter-regional demonstraram que seriam gerados entre
5.598 e 9.744 empregos diretos, indiretos e induzidos na Bahia, entre R$374,36
milhões e R$691,27 milhões em renda e entre R$1.704,52 milhões e R$2.843,94
milhões em produto no estado, considerando os dois cenários propostos de conteúdo
local. No resto do Brasil, seriam de 4.764 a 8.238 empregos gerados nos quatro
diferentes cenários de conteúdo local propostos, entre R$411,78 milhões e R$696,67
milhões em renda e entre R$1.288,43 milhões e 2.301,38 milhões em produto gerado.
Ainda no Capítulo 5, foi feia uma análise comparativa entre os cenários com o
fim de analisar o impacto dos níveis conteúdo local em termos de diferentes grupos de
componentes da tecnologia CSP sobre o emprego, a renda e o produto gerados. A
seção seguinte trouxe a discussão sobre os resultados obtidos e análises comparativas,
de onde se concluiu que seriam necessárias políticas industriais específicas para
potencializar a geração de co-benefícios socioeconômicos dos projetos energéticos
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renováveis em países em desenvolvimento como o Brasil. No caso da tecnologia CSP
os setores a serem incentivados seriam os setores de vidros, químico, siderúrgico e de
equipamentos para usinas térmicas.
Ainda na seção dedicada à discussão sobre o estudo de caso, foram levantadas
as limitações dos modelos insumo-produto e do modelo JEDI, em particular. Foi
colocado o fato de o modelo ser estático, não incorporando adequadamente ganhos de
escala e de infraestrutura uma vez que as plantas podem ser instaladas em diferentes
momentos no tempo. Assim, a partir das limitações colocadas, recomenda-se para
estudos futuros que se desenvolvam modelos dinâmicos insumo-produto ou mesmo
de equilíbrio geral computável (CGE), incorporando outras variáveis relevantes e não
considerando os preços relativos constantes, ou a demanda final exógena. Seria
interessante, ainda, que fossem desenvolvidas análises comparativas entre cenários de
expansão da oferta de energia via fontes renováveis versus fontes fósseis para que
fossem obtidos resultados líquidos em termos de geração de desenvolvimento
socioeconômico.
Outra questão bastante relevante é a falta de uma metodologia comum de
obtenção de matrizes insumo-produto estaduais e regionais no Brasil, tornando mais
difíceis as análises via modelo JEDI dos efeitos de projetos concentrados em uma
região específica. Seria interessante que se concentrassem esforços em desenvolver
um sistema de matrizes regionais e estaduais no país. Por fim, recomenda-se, para
análises com multiplicadores nacionais, calcular os multiplicadores com os dados
mais atuais do SCN, referentes ao ano de 2010.
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Anexo I: Multiplicadores do Modelo Inter-regional
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