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A inserção de fontes renováveis alternativas (FRA) na matriz energética
brasileira deve ser mais bem compreendida, buscando-se analisar os condicionantes à
sua entrada e elaborar um conjunto de informações objetivas e abrangentes sobre a
utilização de fontes renováveis alternativas, cobrindo as diversas dimensões
envolvidas. Esse estudo teve como objetivo avaliar o progresso das FRA no contexto
do setor elétrico brasileiro e apresentar alguns dos efeitos decorrentes da expansão
das FRA no país, considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais. A
biomassa (2,2% a 8%) e a PCH (0,65% a 11,6%) apresentaram os melhores
indicadores de efetividade. Logo em seguida veio a fonte eólica terrestre (0,1% e
2,4%). Por último, a fonte solar fotovoltaica (0,3%). Em seguida, nos cenários de
substituição da geração a carvão mineral por eólica marítima, solar fotovoltaica e solar
concentrada, o custo médio de geração (CMG) dessas FRA foi 76% a 460% superior
ao CMG do carvão mineral. O aumento no custo total de expansão devido à
substituição do carvão mineral por FRA variou entre 2,5% e 9%. Essas FRA têm o
potencial de aumentar a geração de empregos entre 5% e 21% e reduzir as emissões
de GEE entre 9% e 21% em relação ao cenário de referência. O estudo mostrou que
caso sejam considerados simultaneamente os critérios econômico, ambiental e social,
a utilização de combustíveis fósseis para geração elétrica se mostra menos atrativa.
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The inclusion of renewable alternative sources (RAS) in the Brazilian energy
matrix should be better understood, seeking to analyze the conditions for the entry and
to develop a set of objective and comprehensive information on the use of RAS,
covering the various dimensions involved. This study aimed to evaluate the progress of
the RAS in the context of the Brazilian electric sector and present some of the effects of
the expansion of RAS in the country, considering economic, social and environmental
aspects. Biomass (2.2% to 8%) and SHP (0.65% to 11.6%) presented the best
effectiveness indicators. Next, came onshore wind (0.1% and 2.4%). Finally, solar
photovoltaic (0.3%). Following, in the substitution scenarios from coal generation to
offshore wind, solar photovoltaic and concentrated solar, the average generation cost of
these RAS was 76% to 460% higher than the average generation cost for coal. The
increase in the total cost of expansion due to the substitution of coal for RAS ranged
between 2.5% and 9%. These RAS have the potential to increase job creation between
5% and 21% and to reduce GHG emissions by 9% and 21% compared to the baseline
scenario. The study showed that if economic, environmental and social criteria are
considered simultaneously, the use of fossil fuels for electricity generation become less
attractive.
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Introdução
Até meados da década de 1970 a indústria elétrica brasileira cresceu de maneira
sustentada, ampliando o acesso à energia elétrica e melhorando a qualidade dos
serviços prestados. Nesse período, o setor recebeu grandes somas de investimento,
principalmente na geração. Essa conjuntura se concretizou devido ao modo de
organização do setor elétrico brasileiro, cuja estrutura básica se apoiava em três pilares:
i) autofinanciamento; ii) financiamento interno; e iii) financiamento externo (PINTO JR. et
al., 2007).
Entretanto, no final da década de 70, a trajetória de crescimento sustentado começou a
ficar comprometida, devido à utilização do setor elétrico em políticas para captação de
recursos externos e para o controle do processo inflacionário por meio de forte contenção
tarifária. Nesse contexto, a capacidade de autofinanciamento do setor foi interrompida e,
dessa forma, os investimentos dependeram cada vez mais da captação de
financiamentos externos. Porém, o contexto econômico da época, com juros
ascendentes, favoreceu a deterioração das contas externas do país, de modo que os
créditos dos organismos internacionais foram interrompidos e o setor passou a ter fluxo
negativo entre os empréstimos externos e o pagamento do serviço da dívida (GOMES et
al., 2002).
As discussões sobre a situação de falência do modelo de financiamento até então vigente
culminaram no estabelecimento de um novo modelo para o setor. As Leis 8.031/1990,
8.987/1995 e 9.074/1995 estabeleceram os fundamentos do novo modelo, assentado na
criação de um mercado competitivo de energia elétrica. Para a implantação do novo
modelo, foi necessário efetuar a desverticalização da cadeia produtiva, separando as
atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.
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Dessa forma, a partir de 1995 foram privatizadas grande parte das empresas do setor de
eletricidade, especialmente na distribuição. Nesse novo contexto, foi criada a Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão regulador que tem como objetivo
supervisionar as atividades no mercado de energia elétrica (LEITE, 2011).
Além disso, houve a criação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), órgão
vinculado à Presidência da República que tem como objetivo propor ao presidente da
República as políticas nacionais e medidas específicas relativas ao setor energético.
Entretanto, não obstante a sua criação, o CNPE ficou relegado a segundo plano na
esfera do Poder Executivo, apresentando pouca relevância nesse período (LEITE, 2011).
De acordo com Costa (2006), a ineficiência do sistema de privatização instituído pela
reforma de 1995, bem como as dificuldades do setor em alavancar investimentos,
motivou o novo governo, eleito em 2003, a discutir um novo marco regulatório com os
principais agentes do setor.
Nesse sentido, em março de 2004 a Lei 10.848/2004 instituiu o Novo Modelo do Setor
Elétrico, baseando-se no seguinte tripé: modicidade tarifária, segurança do suprimento e
marco regulatório estável. Além disso, hidroeletricidade passou a ser, reconhecidamente,
a principal fonte de energia para expandir os serviços de eletricidade (COSTA, 2006).
Segundo PINTO JR. et al. (2007), após a reforma de 2004, o quadro setorial do setor
elétrico brasileiro ficou mais claro, permitindo uma melhor focalização dos seus
problemas estruturais. Além disso, o novo modelo institucional do setor elétrico procurou
implementar mecanismos que assegurassem uma coordenação mais efetiva do mercado
elétrico brasileiro.
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Dessa forma, surgiram novos agentes, entre os quais se pode destacar a Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), órgão técnico que tem a função de realizar estudos
balizadores das diretrizes e das ações do governo no campo da política energética. Mais
especificamente, entre outras atribuições, a EPE é responsável pela elaboração de
estudos de mercado do setor, estudos macroeconômicos prospectivos de curto, médio e
longo prazo e pela qualificação dos projetos de novas usinas a serem leiloadas.
Nesse sentido, a EPE retomou a realização dos estudos de inventário de
aproveitamentos hidrelétricos por bacias hidrográficas e dos estudos macroeconômicos
necessários ao planejamento energético no longo prazo, anteriormente realizados pelo
Grupo Coordenador do Planejamento do Sistema Elétrico (GCPS), coordenado pela
Eletrobrás e até então responsável pelo planejamento da expansão do sistema elétrico
(LEITE, 2011).
Entre os estudos macroeconômicos prospectivos, a EPE é responsável pela elaboração
do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), um estudo indicativo da evolução, no
médio prazo, da demanda e da oferta de energéticos no país, baseado em premissas
macroeconômicas nacionais e internacionais. Além do PDE, a EPE elabora também o
Plano Nacional de Energia (PNE), sendo o principal estudo prospectivo de longo prazo
para o setor energético como um todo.
O PNE 2030 é o primeiro estudo de longo prazo orientado para o exame integrado do uso
dos recursos energéticos realizado no âmbito do governo brasileiro. Nele, além do
cenário base, também foram elaborados cenários alternativos, com possíveis desvios em
torno dos valores centrais da ordem de 20%, para mais e para menos (EPE, 2007a).
De acordo com o PNE 2030 (EPE, 2007a), a geração de energia elétrica no Brasil deve
mais que dobrar nos próximos 20 anos, com o consumo de energia elétrica passando de
3

448 TWh em 2010 para 989 TWh em 2030. Sob essa hipótese, o país deverá ter
aproximadamente 224 GW de capacidade instalada em 2030.
Esse crescimento, apesar de contemplar grandes investimentos em energia hidrelétrica e
promover algumas fontes alternativas, levará a um aumento da dependência de
combustíveis fósseis de 10% para 14% da matriz de geração elétrica. Como
consequência, o PNE 2030 prevê uma triplicação das emissões do setor no período,
passando de 30 MtCO2e para 90 MtCO2e em 2030 (EPE, 2007a).
Nesse cenário de aumento da dependência de fontes fósseis e elevação das emissões
de gases de efeito estufa (GEE), torna-se oportuno avaliar o potencial de uma maior
penetração das fontes alternativas na capacidade instalada do país, de modo a contribuir
com uma expansão menos intensiva em carbono e, consequentemente, manter a
característica de destaque do setor elétrico brasileiro.
Sob esse aspecto e tendo em vista a crescente importância da questão climática nas
agendas de diversos países, muitos estudos têm avaliado as possíveis formas de reduzir
as emissões da maneira mais eficiente, ou seja, atingir determinado nível de redução de
emissões ao menor custo possível.
Nessa linha, alguns estudos publicados nos últimos anos têm como objetivo fornecer
dados e análises sobre as possíveis formas de reduzir as emissões de GEE no Brasil
(BANCO MUNDIAL, 2010; MCKINSEY & COMPANY, 2009). Esses estudos utilizaram o
conceito de custo marginal de abatimento (CMA) para avaliar o potencial de redução das
emissões na economia brasileira.
Uma curva de custo marginal de abatimento (CCMA) é um gráfico que indica o custo,
geralmente em unidades monetárias por tonelada de dióxido de carbono ($/tCO2),
associado à última unidade (custo marginal) de emissão abatida para diferentes
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quantidades de redução de emissão, em geral, milhões de toneladas de dióxido de
carbono (MtCO2) (KESICKI, 2010). Dessa forma, ela representa graficamente a atração
econômica de determinada opção de mitigação em relação ao seu tamanho potencial de
mitigação.
Os estudos feitos para o Brasil apontam que muitas das opções existentes para
mitigação das emissões dos GEE nos diversos setores apresentam CMA negativos, ou
seja, caso fossem implementadas, representariam um ganho para os agentes.
Entretanto, tais medidas não são adotadas, indicando a existência de barreiras que
inibem a adoção daquelas medidas. Essas barreiras são de distintas naturezas:
investimento inicial elevado, falta de informação, problemas de coordenação política e
institucional, entre outros.
No setor de energia, entre as opções de mitigação existentes, as fontes renováveis
alternativas (FRA) 1 de geração elétrica são amplamente conhecidas por apresentarem
baixos níveis de emissões de GEE quando comparadas com as fontes convencionais, de
base fóssil. Além disso, essas tecnologias também estão associadas ao desenvolvimento
econômico e social por meio da criação de indústrias e mercados, promovendo a criação
de empregos e a geração de renda.
Apesar dos benefícios associados e do grande potencial existente para as FRA,
atualmente elas possuem baixa participação na matriz de geração elétrica do Sistema
Interligado Nacional (SIN). Um dos motivos para essa baixa participação é que o custo de

1

Para o presente estudo, FRA são fontes renováveis emergentes que ainda não participam
significativamente na matriz de geração elétrica. Assim, considerando o caso do Brasil, que tem sua
capacidade de geração elétrica baseada principlamente em grandes usinas hidrelétricas e usinas
termelétricas, as FRA se referem às PCHs, as usinas à biomassa e às fontes eólica e solar.
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geração a partir das FRA é mais elevado que o custo de geração das fontes
convencionais.
Entretanto, estudos apontam que ao longo da última década os custos de geração a
partir das FRA têm reduzido significativamente. Um dos fatores que tem contribuído para
essa redução é a ampla utilização de mecanismos de promoção de FRA em diversos
países nos últimos 30 anos (IEA, 2011). Ao criarem condições de concorrência mais
favoráveis para a inserção das FRA no mercado, esses mecanismos aceleram a redução
dos custos dessas fontes devido à criação de economias de escala e de escopo, bem
como em decorrência do aprendizado tecnológico.
O sistema elétrico brasileiro é predominantemente hidrotérmico. Juntas, a geração
hidráulica e a geração térmica são responsáveis por aproximadamente 95% da geração
elétrica do país, sendo 80% correspondente à geração hidrelétrica e 15% relativo à
geração térmica convencional (ONS, 2011b).
Sobre a predominância das hidrelétricas no parque de geração brasileiro, essa
característica pode ser atribuída em parte às características hidrológicas e ao histórico de
desenvolvimento da tecnologia de geração hidráulica do país. Em relação à geração
térmica, desde o início dos anos 2000 a importância do gás natural na matriz de geração
vem crescendo significativamente (CENERGIA, 2006).
Apesar de corresponder a uma boa opção do ponto de vista econômico, estas duas
alternativas de geração elétrica (hidrelétricas e térmicas a gás natural) não esgotam as
possibilidades de expansão da oferta de energia brasileira. Além disso, elas não
necessariamente representam a melhor solução de atendimento a demandas específicas
de serviços energéticos, tanto sob uma perspectiva técnico-econômica quanto sob
aspectos socioambientais.
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Assim, a inserção de FRA na matriz energética brasileira deve ser mais bem
compreendida, buscando-se analisar os condicionantes à sua entrada, e cuja análise
permita elaborar um conjunto de informações objetivas e abrangentes sobre a utilização
de FRA, cobrindo as questões de ordem institucional, econômica, social e ambiental
envolvidas, de modo a subsidiar o próprio processo de elaboração de políticas públicas
que orientem a expansão do sistema energético brasileiro dentro de diretrizes adequadas
de sustentabilidade.
Na comparação com outras fontes de geração de eletricidade, o excessivo peso dado ao
aspecto econômico faz com que até mesmo uma análise integrada que contemple outros
aspectos como o ambiental e o social priorize as tecnologias de geração predominantes.
Assim, o presente estudo tem como hipótese o fato de que o conjunto de fontes de
geração mais barato não é necessariamente o melhor do ponto de vista socioambiental.
Alternativamente, se do ponto de vista social e ambiental um determinado conjunto de
fontes de geração possa apresentar vantagens, ele pode não ser economicamente e
tecnologicamente de acordo com o atual quadro político e institucional.
A partir da hipótese apresenta acima o objetivo geral do estudo é avaliar o atual
progresso das FRA no contexto do setor elétrico brasileiro e apresentar de forma mais
ampla alguns dos potenciais efeitos decorrentes da expansão das FRA no país,
considerando, simultaneamente, aspectos econômicos, sociais e ambientais.
Mais especificamente, propõe-se:
•

Avaliar, dentro das opções existentes para geração de energia elétrica a partir de
FRA que o Brasil dispõe de forma privilegiada, o progresso das políticas e da
inserção das FRA mais consolidadas que têm recebido algum tipo de apoio nos
últimos anos (PCH, biomassa e eólica terrestre);
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Apresentar
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menos
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desenvolvidas, ilustrando alguns potenciais impactos sobre as dimensões social e
ambiental em decorrência da inserção dessas fontes no médio prazo.
A elaboração do presente estudo se baseou na análise e nas revisões de estudos
científicos de diversos centros de pesquisa, publicações em periódicos indexados,
relatórios de órgãos oficiais do governo, dissertações e teses que apresentassem
informação relevante para o tema. Os dados interpretados e utilizados para formular as
projeções advêm de diversas fontes que foram revisadas de forma pessoal e
independente.
O estudo está dividido em cinco partes, além da presente introdução. O Capítulo 1
apresenta os fundamentos teóricos dos mecanismos de promoção de FRA. Inicialmente,
relacionam-se os instrumentos de política ambiental aos mecanismos de promoção de
FRA que, por sua vez, derivam daqueles instrumentos, porém são aplicados no contexto
específico do setor de energia.
Em seguida, são apresentados os instrumentos de controle da poluição, surgidos no
contexto da política ambiental, diferenciando os instrumentos de comando e controle dos
como os instrumentos econômicos A análise segue apresentando as características e
limitações das curvas de custo marginal de abatimento como ferramenta de suporte para
avaliar as opções de mitigação no contexto das mudanças climáticas.
A seção seguinte classifica e apresenta os diversos mecanismos utilizados para
promover as FRA, ilustrando o funcionamento de cada um deles. Finalmente, é
apresentada a experiência internacional da aplicação de mecanismos de promoção de
FRA.
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O Capítulo 2 apresenta o panorama atual do sistema elétrico brasileiro, a composição da
capacidade instalada no país e os motivos da modesta participação das FRA na geração
elétrica nacional. Em seguida, são apresentados as principais políticas e mecanismos
utilizados no país voltados para a promoção de FRA.
No Capítulo 3, são apresentados indicadores de progresso das políticas de promoção de
FRA no Brasil à luz do critério de efetividade. Para tanto, em um primeiro momento é
apresentada uma classificação dos potenciais de aproveitamento de recursos
energéticos. Posteriormente, com base nessa classificação e nos dados disponíveis, são
estimados os potenciais de geração a partir de FRA para o país.
A metodologia utilizada para o cálculo do indicador de progresso é apresentada, seguida
da análise dos resultados para cada fonte. O cálculo dos indicadores de progresso para
as FRA é feito a partir de dados referentes à geração de cada uma das FRA no país e o
potencial econômico (até 2020), estimado a partir de informações e dados disponíveis na
literatura juntamente com premissas adotadas para a obtenção dos valores finais.
Finalmente, os valores obtidos para os indicadores nacionais são comparados com
valores de referência internacionais obtidos na literatura.
O Capítulo 4 avalia os impactos econômicos, ambientais e sociais decorrentes de uma
maior penetração das FRA. Com base nos resultados da análise dos indicadores de
progresso do Capítulo 3, são selecionadas as FRA que apresentaram os piores
indicadores de efetividade para avaliar alguns impactos provocados pela inserção dessas
fontes na matriz elétrica brasileira.
Para tanto, foi construído um cenário de referência para a evolução da capacidade
instalada de geração elétrica no país, seguido da construção de três cenários alternativos
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para os quais são avaliados os impactos em decorrência da penetração de cada uma das
FRA selecionadas.
O Cenário de Referência a partir do qual diferentes cenários alternativos de maior
penetração de FRA são comparados foi construído com base nos planos de expansão e
nas projeções oficiais do governo obtidos no Plano Decenal de Expansão de Energia
2011-2020 (PDE 2020) e no Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030). O Cenário de
Referência representa uma possível evolução da expansão do setor de energia elétrica,
onde não são incorporadas mudanças nas atuais tendências do setor no país.
Por sua vez, os cenários alternativos de maior penetração de FRA focam na substituição
de tecnologias convencionais baseadas em carvão mineral pelas tecnologias eólica
marítima, solar fotovoltaica e solar concentrada. São desenvolvidas projeções até 2030
destacando mudanças nos seguintes parâmetros: custo de expansão do sistema,
investimento adicional, potencial de criação de emprego e redução das emissões de
GEE, tudo em relação à projeção do cenário de referência. Para cada cenário alternativo,
os resultados das projeções são apresentados como médias anuais para os períodos
2010-2015, 2015-2020, 2020-2025 e 2025-2030.

As três tecnologias avaliadas foram escolhidas para a análise contida no Capítulo 4
porque se espera que no longo prazo elas contribuam extensivamente para a oferta de
energia elétrica no Brasil. Adicionalmente, a importância dessas fontes deverá crescer
significativamente nos próximos anos.
Por fim, na última seção são apresentadas as principais conclusões, potencial, limitações
e sugestões para futuros trabalhos sobre o tema.
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Capítulo 1 – Instrumentos de promoção de FRA
O atual sistema energético mundial ainda é dominado por tecnologias de conversão
baseadas na utilização de combustíveis, seja de origem fóssil ou nuclear. Essas
tecnologias, por já serem maduras ou por receberem subsídios dos governos,
apresentam custos de geração inferiores aos custos de geração a partir de FRA.
Em linhas gerais, pode-se argumentar que essa diferença nos custos entre ambos os
tipos de fontes se deve, de um lado, pelo grau de desenvolvimento tecnológico e, por
outro lado, por atributos que não são levados em consideração na análise dos custos de
geração a partir de cada um dos tipos de fonte.
Os atuais preços da energia elétrica produzida a partir das fontes convencionais não
refletem os reais custos de utilização dessas fontes no que diz respeito aos impactos
causados ao meio natural e à sociedade. Mais ainda, uma vez que a energia é um
insumo essencial para qualquer atividade econômica, é comum que os governos de
países fortemente dependentes da geração de energia a partir de fontes fósseis
subsidiem a aquisição de combustíveis.
No extremo oposto, as FRA geralmente estão associadas, entre outros fatores, à questão
ambiental. Por serem tecnologias que convertem fluxos de recursos renováveis
amplamente disponíveis no planeta em energia elétrica, essas fontes apresentam
benefícios no que diz respeito ao impacto sobre o meio ambiente e sobre a sociedade.
No entanto, esses benefícios não são espontaneamente levados em conta pelo mercado.
Nesse sentido, a base dos mecanismos de promoção de FRA são os instrumentos
econômicos e de comando e controle utilizados inicialmente em contextos relacionados à
proteção ambiental no âmbito da economia da poluição. De um modo geral, esses
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instrumentos objetivam alterar o comportamento dos agentes, seja por meio da imposição
de padrões, seja por meio de mecanismos de mercado.
No entanto, no contexto da poluição, esses instrumentos visam eliminar efeitos
indesejáveis decorrentes de determinadas atividades que não são adicionados aos
custos dessas. Já no contexto energético, esses instrumentos são utilizados para
promover FRA baseado na premissa de que essas fontes possuem atributos positivos
que não são levados em conta quando comparados com as fontes convencionais.
Com o exposto em mente, a partir da análise das interações entre os diversos agentes
que compõem uma sociedade, é possível identificar situações nas quais as ações de um
ou mais indivíduos produzem efeitos, tanto positivos quanto negativos, sobre terceiros.
No primeiro caso, as ações que beneficiam outros além do próprio agente poderão não
ocorrer devido à falta de incentivos. Alternativamente, um indivíduo ou uma firma poderá
continuar em uma atividade prejudicial a terceiros caso não seja estimulado a mudar seu
comportamento.
Os impactos sobre o bem-estar de terceiros causados em decorrência da atividade de
outros agentes são denominados externalidades. Externalidades são falhas de mercado
que interferem no funcionamento eficiente do mercado. Elas impedem a alocação
eficiente de recursos na economia, levando a uma produção excessiva de danos (no
caso de externalidades negativas) ou uma baixa produção de benefícios (no caso de
externalidades positivas) para a sociedade (MULLER, 2007).
Assim, na presença de externalidades, os custos e os benefícios privados diferem dos
custos e dos benefícios sociais (MOTTA, 1998). A origem dos problemas é, portanto, a
falta de mercados para as externalidades (VARIAN, 2006). De forma mais rigorosa, há
externalidade quando uma ou mais variáveis da função de produção de uma firma ou da
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função de utilidade (Uij) de um agente são determinadas ou sofrem influência da ação de
terceiros. Portanto,
𝑈𝑖𝑗 = �𝑋1𝑗, 𝑋2𝑗, ⋯ , 𝑋𝑛𝑗, 𝑓(𝑋𝑚𝑘 )�, 𝑗 ≠ 𝑘
onde
Xij são as atividades do agente j;
f(Xmk) é uma função da atividade Xmk do agente k que afeta a atividade Xnj do agente j.
Em suma, haverá externalidade sempre que: i) a atividade de um agente provocar uma
variação no bem-estar de outro agente e ii) essa variação de bem-estar não for
compensada (PEARCE; TURNER, 1990).
A primeira característica de uma externalidade é que sua origem está na indefinição de
direitos de propriedade. De maneira geral, a falta de definição de direitos de propriedade
se dá devido às características do bem afetado, tornando o controle sobre seu uso
extremamente difícil. Além disso, a ineficácia do controle e o elevado custo associado
tornam inviável esse tipo de ação. Uma segunda característica das externalidades é o
seu caráter incidental. Um agente poluidor não tem a poluição como um fim. Na
realidade, ela é um subproduto indesejável da sua atividade principal (CONTADOR,
1981). Por último, a fonte causadora de uma externalidade não pode ser diretamente
controlada sem que se incorra em custos.
Quando os agentes causadores de externalidades negativas não arcam com os custos
que causam aos outros indivíduos da sociedade, isto é, quando esses agentes não as
internalizam, eles agem racionalmente maximizando seus ganhos (lucro no caso das
firmas e utilidade no caso dos consumidores).
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Nesse contexto, um dos principais objetivos de uma política pública é induzir a alocação
socialmente ótima de um bem ou de um serviço que, devido à existência de uma ou mais
falhas de mercado e na ausência de uma intervenção, seriam alocados em um nível subótimo. Mais especificamente, a intervenção governamental pode ser justificada para
internalizar custos ou benefícios externos (externalidades) os quais não são considerados
pelos agentes causadores, mas que são percebidos por terceiros.

1.1 Instrumentos de comando e controle
Entre os mecanismos existentes para alterar o comportamento dos agentes, existem os
instrumentos de comando e controle. Esses instrumentos operam por meio da imposição
de obrigações ou restrições ao comportamento das firmas e dos indivíduos. Em geral, a
aplicação dessa classe de instrumentos vem acompanhada de padrões previamente
estabelecidos e que devem ser atendidos pelas partes submetidas ao regulamento
(PERMAN et al., 2003).
1.1.1 Padrões e licenças não comercializáveis
No sistema de licenças de emissões não comercializáveis, o órgão regulador estabelece
um padrão de emissão e adota algum critério para distribuir as licenças ou quotas entre
as fontes emissoras individuais. Nesse sistema, as licenças não podem ser
comercializadas entre as empresas, de modo que a alocação inicial de licenças de cada
empresa determina o nível máximo de emissões permitido para cada empresa (PERMAN
et al., 2003).
Entretanto, para ser efetivo, esse mecanismo tem que ser apoiado por um amplo sistema
de monitoramento e por penalidades, devidas ao não cumprimento do regulamento,
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suficientemente altas. No entanto, é pouco provável que o órgão regulador possua ou
possa adquirir informação suficiente para estabelecer padrões para cada fonte emissora.
Assim, sua aplicação acaba se tornando custosa, tanto para o órgão regulador, quanto
para as empresas, que podem possuir diferentes estruturas de custos para abater as
emissões.
1.1.2 Requisitos mínimos de tecnologia
Outro instrumento de comando e controle é a imposição de requisitos mínimos de
tecnologia. Nesse caso, são especificados determinadas características em relação aos
processos de produção utilizados ou em relação ao equipamento utilizado. Esse tipo de
instrumento geralmente não é eficiente, pois ele foca no processo produtivo e nas
tecnologias utilizadas na produção ao invés de focar no esforço de abatimento das
empresas que podem abater as emissões a um menor custo (PERMAN et al., 2003).
Além disso, há uma fonte adicional de ineficiência na utilização desse instrumento. A
imposição de requerimentos tecnológicos mínimos restringe o conjunto de opções
disponíveis para as empresas reduzirem suas emissões. Dessa forma, as decisões sobre
a redução das emissões ficam centralizadas no órgão regulador quando, na verdade, as
próprias empresas deveriam decidir a forma mais custo-efetiva de redução das suas
emissões. Por outro lado, apesar desse instrumento não ser custo-eficiente, ele pode ser
muito útil para obter grandes volumes de reduções de forma rápida (PERMAN et al.,
2003).

1.2 Instrumentos Econômicos
Os instrumentos de incentivo econômico alteram a estrutura de preços que os agentes
enfrentam, criando incentivos para que indivíduos ou firmas mudem voluntariamente seu
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comportamento. Nesse caso, o incentivo para tornar o comportamento dos agentes
menos poluidor ocorre por meio de preços e mercados. Impostos, subsídios e licenças
comercializáveis criam mercados para as externalidades. Nesses mercados, as
externalidades possuem preços que geram custos de oportunidade os quais, por sua vez,
são levados em conta pelas empresas e pelos indivíduos maximizadores de lucro e de
utilidade, respectivamente (PERMAN et al., 2003).
1.2.1 Imposto pigouviano
Uma das principais formas de induzir os agentes a internalizarem as externalidades é por
meio da introdução de um imposto sobre cada unidade da atividade produtora de
externalidade negativa, baseado no dano estimado dessa atividade. Esse instrumento é
conhecido como imposto pigouviano, em homenagem ao economista Arthur C. Pigou que
propôs, em 1920, a aplicação de um imposto como uma forma apropriada de igualar
custo privado e custo social (PEARCE; TURNER, 1990).
Um imposto pigouviano ótimo é igual ao custo marginal externo (valor da externalidade
associado a uma variação incremental da produção) de determinada atividade no nível
ótimo de poluição 2. Para tanto, é preciso obter uma função de dano que mostre como o
dano varia em função do nível de poluição emitida e qual o valor monetário do dano
(PEARCE; TURNER, 1990).
Além de conhecer uma boa parte da função de custo marginal externo, é preciso também
conhecer a curva de benefício marginal privado líquido (ou a curva de custo marginal de
abatimento). Entretanto, na maior parte dos casos, é muito difícil obter esse tipo de
informação de forma precisa (PEARCE; TURNER, 1990).

2

O nível ótimo de poluição é aquele que maximiza a soma dos benefícios sociais totais menos a soma dos
custos sociais totais. Isso ocorre quando o benefício marginal líquido privado (ou o custo marginal de
abatimento) se iguala ao custo marginal externo. Para maiores detalhes consultar PEARCE; TURNER, 1990.
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O governo enquanto autoridade responsável pela taxação encontra-se em uma posição
não favorável para obter essa informação. A existência dessa assimetria de informação
entre o poluidor e o regulador é frequentemente utilizada como objeção para qualquer
forma de intervenção governamental (PEARCE; TURNER, 1990).
No entanto, o problema de assimetria de informação surge apenas quando se fala em
alcançar o nível de poluição eficiente sob o ponto de visto econômico. Entretanto, existem
outras duas abordagens possíveis. Na primeira delas a meta estabelecida pelo órgão
regulador pode ser determinada de acordo com critérios outros que eficiência econômica,
a saber: capacidade de suporte, riscos à saúde, entre outros. A segunda abordagem
alternativa é estabelecer uma redução das emissões sem, no entanto, especificar uma
quantidade específica de abatimento como objetivo (PERMAN et al., 2003). Em ambos os
casos, algum nível de redução será alcançado ao menor custo possível, pois quando
confrontadas com um imposto, as firmas irão reduzir suas emissões até o ponto onde o
custo marginal de abatimento se iguale ao valor do imposto.
Em relação aos subsídios, isto é, efetuar pagamentos para firmas que emitem poluentes
abaixo de um nível estabelecido, os efeitos são mais complexos. Na presença de um
subsídio, à medida que uma empresa expande sua produção, ela deixa de receber o
subsídio que receberia por meio da redução da poluição 3. Pode-se dizer que abrir mão do
subsídio é equivalente a pagar um imposto, pois em ambos os casos há uma perda
financeira.
Dessa forma, o custo marginal de cada firma aumenta no valor equivalente ao nível de
subsídio estabelecido. Entretanto, o custo médio de cada firma se reduz, uma vez que
cada firma recebe um pagamento para reduzir a produção. Assim, no curto prazo, o

3

Assumindo que há uma relação direta entre nível de produção e quantidade de poluição.
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preço excede o custo médio, incentivando a entrada de novas firmas na indústria. Já no
longo

prazo,

com

mais

firmas

na

indústria,

a

produção

total

aumenta

e,

consequentemente, o nível de emissões também. Dessa forma, com o estabelecimento
do subsídio, apesar do nível de emissões por firma diminuir, o número de firmas na
indústria aumenta, elevando o nível de emissões da indústria em relação à situação
anterior à adoção do subsídio (PEARCE; TURNER, 1990).
Outra diferença entre impostos e subsídios diz respeito à distribuição dos ganhos e das
perdas. A aplicação de um imposto sobre as emissões envolve uma transferência de
renda líquida dos poluidores para o governo. Já no caso dos subsídios, as transferências
ocorrem no sentido oposto. O sentido dessa transferência tem implicações importantes
em relação à aceitabilidade e a viabilidade desses instrumentos (PERMAN et al., 2003).
1.2.2 Licenças de emissões comercializáveis
Outro instrumento econômico presente na literatura é o mecanismo de licenças
comercializáveis, também conhecido como cap and trade. Essa ideia foi introduzida em
1968 por J. H. Dale. Nesse instrumento, o regulador estabelece um limite de emissões
para uma atividade específica em uma determinada região e emite licenças ou
certificados para o montante de emissões correspondente ao limite estabelecido.
Entretanto, diferentemente do instrumento de comando e controle que estabelece
padrões e limites, nesse caso as partes submetidas a esse sistema podem comercializar
entre si as licenças emitidas em um mercado específico para tal (PEARCE; TURNER,
1990).
Dessa forma, o regulador pode emitir um número de licenças que coincida com a
quantidade total de emissões equivalente ao nível ótimo, ou seja, o total de emissões que
iguala o custo marginal externo decorrente das emissões com o custo marginal de
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abatimento. De fato, a curva de oferta de licenças é perfeitamente inelástica em relação
aos preços, correspondendo ao total de licenças emitidas. A curva de custo marginal de
abatimento, por sua vez, representa a curva de demanda por licenças (PEARCE;
TURNER, 1990).
Para as empresas emissoras que possuem custos de abatimento baixos, é preferível
abater as emissões a comprar licenças. As empresas com maiores custos de abatimento,
por sua vez, preferem comprar licenças ao invés de investir em abatimento. Assim, como
as empresas possuem diferentes estruturas de custos para abater as emissões, surge
automaticamente um mercado para a comercialização das licenças. Isso permite que o
custo total de abatimento das emissões da indústria seja minimizado (PEARCE;
TURNER, 1990).

1.3 Curvas de custo marginal de abatimento
O conceito de custo marginal de abatimento (CMA) foi desenvolvido no âmbito da
economia da poluição para mostrar os custos adicionais decorrentes da redução do nível
de poluição por meio de gastos com abatimento. Uma característica importante desse
conceito é que quanto menor o nível de poluição em um determinado ambiente, maior é o
custo marginal de reduzir ainda mais o nível de poluição. Isso porque é relativamente
mais barato eliminar quantidades iniciais de poluição quando o ambiente ainda apresenta
um nível elevado de poluição. Entretanto, uma vez que se atinge um nível muito baixo de
poluição, reduzi-la ainda mais requer formas de tratamento mais avançadas e,
consequentemente, mais dispendiosas (PEARCE; TURNER, 1990).
No contexto das mudanças climáticas, as curvas de custo marginal de abatimento
(CCMA) são utilizadas para avaliar a forma ótima de reduzir as emissões de GEE
(KESICKI, 2010). Ao contrastar o custo marginal de abatimento com o abatimento total
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das emissões, elas ilustram qual seria o alcance de determinadas ações de redução de
emissões atualmente viáveis, seja a partir de tecnologias já existentes na atualidade, seja
a partir daquelas que possuem grandes chances de se tornarem viáveis em um
determinado horizonte temporal (MCKINSEY & COMPANY, 2009).
Uma CCMA pode ser definida como um gráfico que indica o custo, geralmente em
unidades monetárias por tonelada de dióxido de carbono ($/tCO2), associado à última
unidade (custo marginal) de emissão abatida para diferentes quantidades de redução de
emissão, em geral, milhões de toneladas de dióxido de carbono (MtCO2) (KESICKI,
2010). Dessa forma, ela representa graficamente a atração econômica de determinada
opção de mitigação em relação ao seu tamanho potencial de mitigação.
Para a elaboração da CCMA, é necessário definir um cenário de referência que
represente a evolução natural das emissões de um país ou de uma região na ausência
de políticas e medidas voltadas para o controle dessas emissões. A CCMA permite
analisar o custo da última unidade de CO2 abatida para um determinado nível de
abatimento, ao mesmo tempo em que permite obter informações sobre os custos totais
de abatimento por meio da integral da curva de custo de abatimento (KESICKI, 2010).
Para cada medida analisada, o custo de redução é considerado como o custo adicional
para a sociedade com a implementação dessa medida, comparado ao custo da atividade
que ocorreria sem a adoção de qualquer medida, isto é, a continuação do cenário de
referência. O volume de cada iniciativa é o seu potencial de reduzir as emissões de GEE
(MCKINSEY & COMPANY, 2009).
As CCMA podem ser construídas por meio da modelagem de um setor ou conjunto de
setores de uma região de interesse ou a partir da agregação das diversas medidas ou
tecnologias de abatimento tomadas individualmente (BANCO MUNDIAL, 2010).
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No primeiro caso a curva é obtida a partir da utilização de modelos. As curvas derivadas
de modelos são geradas com base em cálculos realizados por meio de modelos
energéticos top-down ou bottom-up. Elas são mais apropriadas para avaliar instrumentos
de mercado voltados diretamente para a política climática, ou seja, aplicação de um
imposto sobre as emissões de GEE ou criação de um sistema de licenças
comercializáveis de emissões (KESICKI, 2010).
Esse tipo de curva permite analisar as interações entre as diversas medidas incluídas na
curva, apresenta uma trajetória de emissão de linha de base consistente, incorpora
interações intertemporais, possibilita representar a incerteza e permite incorporar fatores
comportamentais como, por exemplo, mudanças na demanda. Como desvantagem, as
curvas derivadas de modelos não apresentam o detalhamento das tecnologias na CCMA
e assumem como hipótese que os agentes agem racionalmente, desconsiderando
distorções do mercado (KESICKI, 2010).
No segundo caso, as CCMA são construídas com base em hipóteses feitas sobre a
evolução das emissões do cenário de referência, no potencial de redução das emissões e
nos custos de cada medida ou tecnologia. Esses parâmetros são obtidos a partir dos
conhecimentos e das expectativas de especialistas. Nesse tipo de curva, também
conhecida como curva de custo por tecnologia, as diversas medidas e tecnologias bem
como os custos e os potenciais de redução de emissão de cada uma das medidas são
avaliados individualmente (KESICKI, 2010).
Graficamente, a largura das barras representa o potencial da medida de reduzir as
emissões em um determinado período em comparação a um cenário de referência
utilizado. Já a altura da barra representa o custo médio de se evitar a emissão de uma
unidade de dióxido de carbono por meio da adoção da medida em questão. Todas as
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medidas são agregadas para formar a curva. As opções de mitigação são dispostas em
ordem crescente de custo, da esquerda para a direita (MCKINSEY & COMPANY, 2009).
Os custos e os volumes resultantes são plotados em um gráfico, de modo a formar a
CCMA (BANCO MUNDIAL, 2010).
Como vantagem, as CCMA construídas a partir dessa abordagem são fáceis de
entender. Os custos marginais e o potencial de abatimento são inequivocamente
associados a uma opção de mitigação. Além disso, o detalhamento tecnológico pode ser
extenso, dependendo do refinamento do estudo (KESICKI, 2010).
Ao detalharem cada medida de abatimento, essas curvas são mais apropriadas para
avaliar as medidas relacionadas às FRA. Isso porque esse tipo de curva fornece uma
indicação sobre o nível de incentivo fiscal ou de tarifa feed-in necessário para permitir o
desenvolvimento de uma FRA em larga escala. Além disso, as CCMA construídas com
base no conhecimento de especialistas também podem indicar a eficiência relativa de
diversas medidas de abatimento. Por outro lado, esse tipo de curva não leva em conta as
barreiras existentes que podem limitar a adoção de políticas.
Para o caso das FRA, a utilização de CCMA para cada tecnologia é mais adequado, pois
torna possível analisar cada opção por meio de uma análise de custo-benefício ou por
meio de uma análise de custo nivelado.
O custo de redução das emissões de GEE decorrente da utilização de FRA para geração
elétrica é o custo adicional de geração acima do custo médio de geração da matriz de
geração elétrica existente no cenário de referência, dividido pela quantidade de emissão
que pode ser evitada com cada unidade de eletricidade produzida por meio de uma FRA
(MCKINSEY & COMPANY, 2009).
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Dois estudos desenvolveram uma CCMA para as opções de mitigação existentes nos
principais setores econômicos do Brasil. O primeiro deles, intitulado “Caminhos para uma
economia de baixa emissão de carbono no Brasil”, foi produzido pela McKinsey &
Company e identificou 130 iniciativas para reduzir as emissões de GEE nos principais
setores da economia brasileira. De acordo com o estudo, do total de medidas levantadas,
60 delas apresentam custos negativos, ou seja, benefícios associados maiores do que os
gastos (MCKINSEY & COMPANY, 2009).
A Figura 1 apresenta o volume de redução das emissões de GEE e os custos associados
das principais medidas levantadas pelo estudo para o horizonte 2005-2030. A taxa de
desconto utilizada pelo estudo foi de 4% ao ano. Os valores estão expressos em euros
por tonelada de CO2e.

Figura 1 – Curva de Custo Marginal de Abatimento para o Brasil (2005-2030).
Fonte: MCKINSEY & COMPANY, 2009
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O segundo estudo, intitulado “Estudo de baixo carbono para o Brasil”, foi realizado pelo
Banco Mundial com a cooperação de diversos órgãos de pesquisa e universidades
brasileiras (BANCO MUNDIAL, 2010). Nesse caso, foram feitos estudos separados para
os principais setores da economia brasileira, a saber: setor de uso da terra, mudança do
uso da terra e silvicultura; setor de energia; setor de transportes; e setor de resíduos.
Com base nos estudos setoriais, as medidas foram agregadas para a construção da
CCMA para a economia brasileira no horizonte 2010-2030. A Figura 2 apresenta o
resultado do estudo para as medidas com custo de até US$50/tCO2e. Os valores estão
expressos em dólares por tonelada de CO2e. A taxa de câmbio utilizada foi de 2,20
R$/US$ e a taxa de desconto utilizada foi de 8% ao ano. No entanto, foram feitas
análises de sensibilidade para taxas de desconto de 4% e de 12% ao ano (BANCO
MUNDIAL, 2010).
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Figura 2 – Curva de Custo Marginal para o Brasil (2010-2030).
Fonte: BANCO MUNDIAL, 2010

Os resultados desses estudos apontam que o investimento em algumas FRA como
medida de mitigação apresentam CMA negativo (Tabela 1). Isso quer dizer que caso
essas medidas sejam adotadas, os benefícios privados (lucro para o empreendedor) e
sociais (mitigação da mudança climática, geração de empregos, entre outros) serão
maiores do que os custos de implantação dessas medidas. Entretanto, na prática, essas
medidas que apresentam CMA negativo não são espontaneamente implantadas por meio
do mercado nos níveis indicados pelas CCMA.
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Tabela 1 – Custo marginal de abatimento para as FRA.
Fonte: BANCO MUNDIAL, 2010; MCKINSEY & COMPANY, 2009
Medida

Redução total das
emissões (MtCO2e)

Custo (R$/tCO2)

Taxa de desconto
(% ao ano)

Co-geração de cana-de-açúcar
Energia térmica solar
Energia eólica
PCH

158
26
19
7

-231
-121
-17,6
-33

8%
8%
8%
4%

Inicialmente, pode-se argumentar que existe uma dualidade na leitura das CCMA. Isso
porque elas não mostram quem se responsabiliza pelos custos adicionais, se são
subsidiados por governos, repassados ao consumidor, ou arcados pelas empresas
(MCKINSEY & COMPANY, 2009). Simultaneamente, os benefícios auferidos são difusos,
sendo compostos, em parte, por externalidades que beneficiam a sociedade (redução
das emissões de GEE, redução da poluição local, geração de emprego e renda, entre
outros).
Dessa forma, parte dos benefícios que tornam o CMA dessas medidas negativos (as
externalidades) não é integralmente incorporado pelos agentes privados. Por esse
motivo, mesmo apresentando um resultado socialmente benéfico, essas opções não são
plenamente exploradas. Além disso, as CCMA não refletem os riscos percebidos pelos
investidores nas opções existentes.
Kesicki (2010) fez um levantamento das principais limitações da utilização de CCMA
como forma de avaliar as opções de abatimento de GEE. Em primeiro lugar, as hipóteses
sobre o cenário de linha de base e as hipóteses sobre os custos das tecnologias de
abatimento frequentemente não são apresentados de forma transparente.
Em segundo lugar, as CCMA representam o custo de abatimento para um único ponto no
tempo. Devido a essa representação, não é possível captar diferenças na trajetória das
emissões. Além disso, as CCMA estão sujeitas à dinâmica intertemporal, ou seja, os
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custos marginais de abatimento assim representados dependem das ações de
abatimento em períodos anteriores e posteriores ao período de análise.
Mais ainda, quando as CCMA detalham as tecnologias abatedoras de emissões, elas
sugerem que é possível implementar uma medida de abatimento sempre que se deseje
aumentar o montante de abatimento. Por esse motivo, as CCMA não permitem
representar possíveis bloqueios tecnológicos decorrentes de escolhas feitas no passado
(path dependency e technological lock-in).
Outra crítica em relação às CCMA é que, em geral, elas se concentram apenas no
abatimento das emissões de GEE e, por isso, atribuem todos os custos associados à
adoção de uma medida a essa redução de emissões. Entretanto, na maioria dos casos, a
redução das emissões produz uma série de co-benefícios, tais como aumento da
segurança energética e redução de outros poluentes do ar. Dessa forma, a não
consideração dos co-benefícios pode levar a uma substancial superestimação dos reais
CMA.
Finalmente, no tocante à representação da incerteza, as estimativas dos CMA estão
sujeitas a hipóteses que se tornam cada vez mais incertas quanto maior for o horizonte
temporal da CCMA.
No caso específico das CCMA construídas a partir dos custos de cada opção de
mitigação, uma vez que elas não consideram aspectos relacionados ao comportamento
dos agentes, nem aspectos institucionais e nem as barreiras de implementação, elas
apresentam o potencial tecnológico máximo das medidas de abatimento.
Além disso, a desconsideração das imperfeições do mercado é um motivo para a
representação de custos de abatimento negativos, ou seja, medidas de abatimento que
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podem, simultaneamente, poupar dinheiro. No entanto, essas medidas só podem ser
implementadas após a superação das distorções de mercado existentes.
Os estudos baseados nos conhecimentos de especialistas consideram apenas uma
seleção das principais tecnologias existentes e que possivelmente têm maior
probabilidade de implementação no horizonte temporal de análise. Isso pode fazer com
que tecnologias ainda em desenvolvimento, porém mais promissoras no futuro, sejam
excluídas das opções de abatimento.
Um último ponto negativo diz respeito à representação da incerteza no tocante a alguns
fatores, tais como custo das tecnologias, preço da energia, taxa de desconto e evolução
da demanda. As estimativas dos custos e dos potenciais de abatimento para períodos
futuros mais distantes no horizonte temporal da CCMA estão sujeitas a maiores
incertezas em relação aos parâmetros financeiros e tecnológicos.

1.4 Instrumentos de política para a promoção de FRA
O mercado de FRA é, em grande medida, um mercado induzido por políticas. Os
instrumentos para promoção de FRA estão presentes em diversos países porque os
maiores custos de geração ou a maior intensidade de capital impedem a transição para
um uso crescente de FRA (MADLENER; STAGL, 2005). Esses instrumentos focam em
tecnologias que ainda não são completamente competitivas e que, quando comparadas
com as fontes convencionais, apresentam um custo adicional. Esse custo adicional
decorre, em parte, da não precificação das externalidades (BANCO MUNDIAL, 2011).
Dessa forma, os mecanismos de promoção de FRA criam sub-mercados, os quais
apresentam certo grau de proteção das FRA contra a competição com as fontes
convencionais. No longo prazo, isso pode ser indesejável, pois as FRA já estarão
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econômica e tecnologicamente mais maduras, além de já terem ganhado significativas
parcelas do mercado (MADLENER; STAGL, 2005).
Os instrumentos que criam esses sub-mercados protegidos ou subsidiados são soluções
de segunda ordem (second-best solutions) quando comparados com soluções mais
óbvias. A forma mais simples e eficiente para estabelecer uma competição justa entre as
fontes convencionais e as FRA de geração de energia elétrica é corrigir as imperfeições
de mercado por meio da adoção de um imposto ambiental ótimo, ou seja, por meio da
aplicação de um imposto pigouviano que reflita os custos totais decorrentes da oferta de
energia (MADLENER; STAGL, 2005).
O estabelecimento de um imposto pigouviano, isto é, um imposto que representa o valor
de todas as externalidades associadas à utilização das fontes fósseis, criaria um
incentivo para a inovação tecnológica e induziria a mudanças no comportamento dos
consumidores, sem fazer nenhuma distinção no tratamento dado às possíveis soluções
alternativas existentes (MENANTEAU et al., 2003).
Entretanto, na prática, os impostos apresentam o problema da aceitação política e, mais
ainda, um imposto ambiental pode não ser suficiente para estimular o processo dinâmico
de aprendizado tecnológico necessário para reduzir os custos das FRA. Dessa forma, ao
criar incentivos para que sejam adotadas tecnologias de geração a partir das FRA, as
políticas públicas de promoção de FRA têm como objetivo estimular a mudança
tecnológica e o processo de aprendizagem que tornarão possíveis a redução dos custos
das FRA para um nível economicamente competitivo (MENANTEAU et al., 2003).
Nesse sentido, o suporte governamental pode ser justificado como uma forma de corrigir
as externalidades negativas resultantes do uso de combustíveis fósseis e de obter
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eficiência dinâmica por meio do estímulo ao progresso tecnológico (MENANTEAU et al.,
2003).
As políticas e os mecanismos de promoção de FRA podem ser voltados diretamente para
o mercado de energia elétrica ou podem ser aplicados em outros mercados e contextos,
atuando indiretamente no mercado de eletricidade. As políticas que atuam indiretamente
geralmente são elaboradas no contexto das políticas de proteção ambiental.
Basicamente, existem três tipos de mecanismos indiretos. O primeiro deles atua sobre o
preço. São os mecanismos de precificação das externalidades. Eles atuam fixando um
preço para a poluição por meio da cobrança de um imposto de carbono ou de outros
poluentes. Alternativamente, podem ser aplicados mecanismos do tipo cap and trade ou
um esquema de emissões transacionáveis. Nesse caso, a autoridade competente regula
a quantidade de poluentes que pode ser emitida por um grupo de agentes em uma
determinada região. Por fim, o terceiro tipo de mecanismo são os acordos voluntários,
geralmente firmados entre as autoridades ambientais e os setores econômicos de um
país.
Os mecanismos e as políticas de incentivo direto também podem atuar sobre o preço ou
sobre a quantidade. No primeiro caso, as concessionárias de energia elétrica são
obrigadas a comprar eletricidade produzida a partir de FRA a um preço fixado pelo
governo. Já no segundo caso, a quantidade de energia elétrica a ser produzida a partir de
fontes selecionadas é determinada por meio da definição de uma meta nacional
(MENANTEAU et al., 2003).
As políticas fixadoras de preço reduzem as barreiras relacionadas ao custo e ao preço ao
estabelecerem regimes de preços favoráveis para as FRA em relação a outras fontes de
geração (BANCO MUNDIAL, 2011). Elas podem ser operacionalizadas por meio de
30

tarifas ou prêmios feed-in. As tarifas feed-in constituem-se no sistema de suporte mais
antigo e mais amplamente usado (MENANTEAU et al., 2003).
Nas políticas fixadoras de quantidade, o governo estabelece uma meta e deixa que o
mercado determine o preço da energia. Os mecanismos de quantidade mais comuns
para promover as FRA são os sistemas de quotas específicas para FRA (Renewable
Portfolio Standards – RPS ou Renewable Obligations) associados a mercados de
comercialização de certificados de energia renovável (CER) e os leilões competitivos
para alocar uma meta nacional pré-determinada (BANCO MUNDIAL, 2011).
Além desses três principais instrumentos, existem também mecanismos complementares
relevantes que têm como objetivo facilitar a inserção das FRA no mercado. Esses
mecanismos são os incentivos fiscais e financeiros tais como: créditos e isenções fiscais,
depreciação acelerada, subvenções e subsídios de capital, empréstimos preferenciais,
garantias de empréstimos e descontos ou reduções nas tarifas de transmissão e de
distribuição para as FRA.
1.4.1 Sistema de tarifas feed-in
O mecanismo de garantia de preço ao produtor de eletricidade baseado em FRA é um
instrumento que garante que o produtor de energia renovável possa vender a eletricidade
a um preço fixo em um valor maior que o preço de mercado da eletricidade, garantido por
lei, por um período de tempo pré-determinado, geralmente por um período em torno de
20 anos (GVCES, 2010).
Além disso, esse mecanismo envolve uma obrigação, por parte das distribuidoras de
energia elétrica, em adquirir eletricidade produzida a partir de FRA na sua área de
atuação (MENANTEAU et al., 2003). Adicionalmente, regulamentos e decretos
específicos acompanham a respectiva lei e especificam em maior detalhe quais as FRA
31

cobertas pelo mecanismo, quais são as tarifas oferecidas, como são calculadas e como
atua o fator de redução, caso exista (MADLENER; STAGL, 2005).
O sistema de tarifa feed-in opera como um subsídio para os produtores de energia
elétrica renovável. Ele funciona da mesma forma que um imposto de poluição atuando
sobre as firmas poluidoras. No entanto, no caso da geração a partir de FRA, paga-se um
valor acima do preço de referência de modo a refletir os benefícios para a sociedade que
de outra forma não seriam levados em conta (MADLENER; STAGL, 2005; MENANTEAU
et al., 2003).
Como mostra o Gráfico 1, sob esse esquema, todos os empreendimentos com custo
marginal de produção menor ou igual à tarifa feed-in proposta (Pfeed-in) são encorajados a
produzir

energia

elétrica.

A

soma

da

eletricidade

produzida

por

todos

os

empreendimentos dispostos a produzir eletricidade ao preço Pfeed-in totaliza a quantidade
Qfinal ofertada sob esse esquema. Ou seja, a partir do preço Pfeed-in pré-estabelecido pelo
regulamento, a quantidade produzida é ajustada levando em conta a curva de custo
marginal da indústria de determinada FRA ou de um conjunto delas (MENANTEAU et al.,
2003).
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Gráfico 1 – Mecanismo de tarifa feed-in.
Fonte: MENANTEAU et al., 2003

Todos os empreendimentos se beneficiam com a tarifa Pfeed-in estabelecida, incluindo
aqueles cujo custo marginal de produção é consideravelmente mais baixo que a tarifa
proposta. Uma vez que o preço para a geração de eletricidade a partir de determinada
FRA é pré-estabelecido, os empreendimentos com menores custos de geração auferem
uma renda extra. O custo total para atingir o objetivo é dado pela área Pfeed-in x Qfinal
(MENANTEAU et al., 2003).
A política de garantia de preço ao produtor de FRA pode ser operacionalizada por meio
de tarifas fixas ou por prêmios. No primeiro caso, o governo paga aos produtores uma
tarifa fixa por unidade de eletricidade produzida, garantindo a remuneração,
independente do preço de mercado da energia elétrica. A tarifa fixa pode ainda vir
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acompanhada de um fator de redução utilizado para diminuir, com o passar dos anos, o
valor da tarifa adicional. Esse mecanismo de redução do incentivo tem como objetivo
levar em conta a redução de custos proporcionada pelo desenvolvimento da tecnologia e,
dessa forma, aumentar a competitividade no setor. Já no caso dos prêmios, o governo
paga aos produtores um valor adicional sobre o preço de mercado da eletricidade
(BANCO MUNDIAL, 2011).
Além disso, valor do pagamento para cada unidade de energia produzida dentro de uma
mesma política feed-in pode ser diferenciado de acordo com a tecnologia, o tamanho do
projeto, a qualidade do recurso ou a localização do projeto, de modo a refletir fielmente
os custos reais do projeto (BANCO MUNDIAL, 2011).
Para que o mecanismo de tarifas feed-in funcione, é preciso, além de tarifas
diferenciadas, a garantia de acesso à rede elétrica e contratos de aquisição de longo
prazo estáveis com regras de formação ou ajuste de preços conhecidas. Em alguns
casos, o mecanismo de redução da tarifa é conhecido a priori de maneira a explicitar os
ganhos econômicos da curva de aprendizagem de determinada tecnologia (PSR, 2010).
O custo adicional decorrente da tarifa paga aos produtores de energia pode ser coberto
de diversas formas, a saber: somente por aqueles usuários obrigados a comprar energia
elétrica renovável, por meio de subsídios cruzados entre todos os consumidores de
eletricidade, por todos os contribuintes ou por uma combinação dos sistemas anteriores.
De modo geral, o operador do sistema impõe uma sobretaxa na tarifa do consumidor
para cobrir os custos adicionais (MENANTEAU et al., 2003).
O mecanismo de tarifas feed-in tem provado ser eficaz na promoção das FRA, além de
apresentar custos administrativos e regulatórios relativamente baixos. Entretanto, em
casos onde há grandes volumes de eletricidade produzida a partir de FRA fornecida à
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rede e para os quais o governo assume a responsabilidade de pagar parte ou todo o
preço da tarifa garantida, pode haver uma considerável pressão no orçamento público.
Outra desvantagem do mecanismo de tarifas feed-in frequentemente apontada é a falta
de incentivos para os investidores reduzirem os custos por meio da inovação tecnológica
ou por meio de melhorias na operação (MADLENER; STAGL, 2005).
Por esse motivo, os sistemas feed-in necessitam passar por sucessivos ajustes. No
entanto, os ajustes nas políticas devem ser controlados por mecanismos previamente
delineados nas leis e nos regulamentos, permitindo que os agentes administrem os riscos
e que se mantenha um nível de segurança regulatória satisfatório. Para tanto, as políticas
feed-in podem incluir revisões programadas das tarifas e dos prêmios, limites mínimos e
máximos nos ajustes tarifários e taxas de diminuição das tarifas e dos prêmios de acordo
com o grau de desenvolvimento da tecnologia (BANCO MUNDIAL, 2011).
Uma das dificuldades, entretanto, é o ajuste fino do incentivo a ser concedido. Se a tarifa
pela energia gerada for muito baixa, ela atrairá pouco ou nenhum investimento e com
isso não promoverá o desenvolvimento de determinada tecnologia. Se o preço for
elevado haverá um excesso de investimentos, com possível choque tarifário e
dificuldades operacionais (PSR, 2010). É muito difícil encontrar e, de tempo em tempo
ajustar, o nível ótimo da tarifa para cada uma das FRA incluídas na política de modo a
evitar margens de lucro excessivas, aumentar o grau a eficiência econômica e promover
todas as tecnologias da forma e na extensão desejada (MADLENER; STAGL, 2005).
1.4.2 Sistema de quotas com mercado de certificados de energia renovável
O sistema de cotas, também conhecido como Renewable Portfolio Standards (RPS) ou
Renewable Obligations, é um mecanismo no qual o governo exige que, do total da
eletricidade comercializada em um determinado período, uma porcentagem mínima seja
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produzida a partir de FRA. As empresas de energia elétrica devem demonstrar que
cumprem com o regulamento por meio dos certificados de energia renovável (CER)
(PSR, 2010).
A autoridade responsável estabelece o total de energia elétrica a ser produzida a partir de
FRA no país como um todo e depois determina a forma pela qual essa meta será dividida
em quotas entre os consumidores, distribuidores e produtores do mercado de eletricidade
(MENANTEAU et al., 2003).
As empresas que cumprem suas metas recebem CERs que comprovam a origem da
energia elétrica. Os CERs em excesso, isto é, em quantidade superior à meta, podem ser
vendidos para aqueles agentes que não conseguem alcançar sua meta. Para que o
sistema de quotas funcione adequadamente, é necessário a existência de um mercado
para a comercialização dos CERs emitidos em favor das empresas geradoras por cada
unidade de eletricidade produzida a partir de FRA (GVCES, 2010).
Os CERs são registros oficiais que certificam que um determinado montante de
eletricidade foi gerado a partir de uma FRA. Além disso, eles representam os atributos
renováveis e ambientais associados à produção de energia. Nada mais são do que um
certificado de comprovação, emitido por meio de um sistema de contabilização
adequado, de que uma unidade de eletricidade foi gerada e distribuída por uma FRA
elegível. Um CER inclui todos os atributos de caráter ambiental e renovável associados à
produção de eletricidade a partir de FRA, com exceção dos créditos de redução das
emissões de GEE. Além disso, os CERs podem ser utilizados não apenas como unidade
de contabilização para fins de conformidade, como também podem ser comercializados
separadamente da energia produzida (BANCO MUNDIAL, 2011).
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A ideia principal do sistema de CER é vender as características ambiental e socialmente
benéficas do uso de FRA separadamente da eletricidade e introduzir a competição entre
os vendedores e compradores de eletricidade renovável e de certificados. O preço total
obtido pelos produtores de eletricidade de FRA é composto pelo preço de mercado da
eletricidade e pelo preço dos certificados (MADLENER; STAGL, 2005).
Dessa forma, os empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de FRA se
beneficiam de duas formas distintas: pela venda da energia produzida ao preço de
mercado vigente e por meio da venda de certificados no mercado de certificados de
energia renovável.
Em mercados livres, os certificados são transacionados apenas entre as distribuidoras de
eletricidade ou entre as empresas responsáveis pela geração elétrica de um país. Os
empreendimentos sob esse mecanismo possuem então três possibilidades. A primeira
delas é produzir, por conta própria, sua respectiva quota de eletricidade a partir de FRA.
Alternativamente, as partes reguladas podem atender à quota estabelecida por meio da
celebração de contratos de longo prazo com empreendimentos de geração de FRA.
Finalmente, é possível comprar de outras empresas CERs referentes a quantidades
específicas de eletricidade obtida a partir de FRA (MENANTEAU et al., 2003).
O sistema de quotas pode ser dividido em fases, com quotas crescentes ao longo do
período de vigência da política. Assumindo que exista capacidade instalada de geração a
partir de FRA suficiente para atender o requerimento e que o mercado opere de forma
eficiente, os potenciais das diversas FRA serão aproveitados por ordem crescente do
custo de geração. Essas fontes então competem para fornecer energia elétrica de modo
a atender a demanda do mercado, que é determinada pela meta da política (BANCO
MUNDIAL, 2011).
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Uma vez que os diferentes agentes não possuem as mesmas oportunidades para investir
em FRA e, por isso, possuem curvas de custo marginal diferentes, os certificados
permitem que as quotas sejam alocadas de forma eficiente. Sem esse mecanismo de
flexibilização, os agentes com obrigações idênticas incorreriam em custos marginais
diferentes, o que seria uma fonte de ineficiência no mercado. Com o sistema de
certificados, o ônus é dividido de forma eficiente: os custos marginais de produção são
equalizados entre os agentes e os produtores especializados são encorajados a entrar no
mercado (MENANTEAU et al., 2003).
Como ilustra o Gráfico 2, no caso de duas empresas de energia, A e B, obrigadas a
produzirem, cada uma, a quantidade q de energia renovável, a empresa A, que possui
recursos de baixa qualidade, incorre em um custo marginal elevado (CMgA) para atingir o
objetivo q.
Entretanto, a possibilidade de trocar certificados permite que a empresa A limite sua
produção em QA e compre certificados pelo preço de equilíbrio p para atingir a meta
estabelecida, q. A distribuidora B, por sua vez, aumenta sua produção para QB e vende
seus certificados excedentes no mercado ao preço p. Comparando com o caso onde não
haja um mecanismo de flexibilização, a introdução dos certificados proporciona uma
redução no custo de atingir o objetivo nacional (Q = QA + QB = 2q), representado no
Gráfico pelas áreas sombreadas (MENANTEAU et al., 2003).
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Gráfico 2 – Sistema de quotas com CER comercializáveis.
Fonte: MENANTEAU et al., 2003

Pode-se argumentar que os mesmos resultados poderiam ser alcançados sem um
mecanismo de flexibilização por meio do estabelecimento de objetivos específicos para
cada agente. Para tanto, seria preciso ter conhecimento prévio das funções de custo de
cada agente. Entretanto, na prática, a autoridade responsável pela implementação da
política e os agentes do mercado de eletricidade possuem informação incompleta,
tornando difícil a tarefa de alocar eficientemente as quantidades que igualariam os custos
marginais de todos os agentes (CMgA=CMgB). Com o mecanismo de certificados
negociáveis, podem ser estabelecidos objetivos específicos (QA e QB) para todos os
agentes ao mesmo tempo em que se minimiza o custo total de atendimento a meta de
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produção estabelecida por meio da equalização dos custos marginais de produção
(MENANTEAU et al., 2003).
A principal vantagem do mecanismo de certificados comercializáveis é que ele permite a
existência de eficiência estática e dinâmica. Produtores com custos baixos têm maiores
chances de vender seus certificados no mercado de certificados. Portanto, no longo
prazo, o mercado determina as tecnologias renováveis que serão implantadas, assim
como seus respectivos preços. Assim, as empresas de distribuição com atuação limitada
em determinadas regiões não estão mais restritas à disponibilidade de recursos e às
possibilidades técnicas de sua região (MADLENER; STAGL, 2005).
Entretanto, uma fraqueza desse mecanismo é que opções com custos mais baixos e que
talvez sejam menos promissoras no longo prazo, podem empurrar para fora do mercado
opções de maior custo, porém mais promissoras no longo prazo. Uma possível solução
para esse problema que tem como objetivo apoiar a comercialização de tecnologias
emergentes e diversificar a oferta é o estabelecimento de bandas separadas para
diferentes FRA. Dessa forma, pode-se evitar o fechamento do mercado para algumas
tecnologias mais caras ou menos desenvolvidas (MADLENER; STAGL, 2005).
Apesar de o sistema de bandas tecnológicas manter a característica de minimização de
custos do mecanismo de quotas com CER comercializáveis, essa abordagem reduz a
liquidez dos certificados, uma vez que, ao invés de apenas um certificado comercializado
em um único mercado para os certificados, haverá diferentes certificados para a
eletricidade gerada a partir de distintas tecnologias (MADLENER; STAGL, 2005).
Em suma, no sistema de quotas associado a um mercado para a comercialização de
CERs, a eletricidade renovável é vendida da mesma forma que a eletricidade
convencional, a preços de mercado vigentes. Os custos adicionais incorridos na
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produção de eletricidade a partir de FRA são cobertos pela venda de certificados em um
mercado separado para a comercialização dos mesmos. Esses certificados são
demandados pelas partes submetidas ao regime (geradoras, distribuidoras ou
consumidores), que devem adquirir um determinado montante de certificados de acordo
com a quota ou percentual fixo de seu consumo ou de suas vendas anuais totais de
eletricidade (MADLENER; STAGL, 2005).
Os mecanismos convencionais de comercialização de CERs tendem a favorecer
tecnologias de baixo custo no curto prazo, um problema que pode ser parcialmente
eliminado apenas por meio da introdução de bandas tecnológicas para tecnologias
igualmente competitivas. A seleção de tecnologias competindo umas com as outras nas
várias bandas tecnológicas representa um trade-off a ser feito entre diversificação
tecnológica e liquidez do mercado de CERs (MADLENER; STAGL, 2005).
1.4.3 Sistema de leilões competitivos
Um leilão é um processo de seleção utilizado para a aquisição ou alocação de bens e
serviços de forma competitiva, no qual um arrematante pré-qualificado é escolhido com
base em sua oferta financeira. Nos leilões de energia elétrica, os vendedores (empresas
geradoras) são os agentes que ofertam seus produtos, uma vez que estão interessados
em vender contratos de eletricidade para grandes consumidores e empresas
distribuidoras. Nesse caso, o processo de leilão é desenhado em parte para selecionar o
menor preço, sendo conhecido como leilão reverso, onde a menor oferta é a vencedora
(BANCO MUNDIAL, 2011).
Nos leilões de energia, o governo define uma parte da demanda do mercado de
eletricidade a ser atendida por FRA e escolhe a capacidade de cada tecnologia que
pretende contratar. Os proponentes disputam entre si pelos contratos de geração. As
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distribuidoras de energia elétrica são obrigadas a adquirir a eletricidade produzida por
esses geradores. Nessa abordagem, o objetivo de incorporar energia produzida a partir
de FRA é alcançado a preços competitivos, contribuindo para a modicidade tarifária
(MENANTEAU et al., 2003; PSR, 2010).
A competição ocorre via preço por unidade de energia elétrica produzida e disponibilizada
à rede proposto por cada proponente durante o leilão. As propostas são classificadas em
ordem crescente de preço para cada empreendimento de geração até que o montante a
ser contratado seja atingido. Cada um dos empreendimentos selecionados no processo
do leilão firma um contrato de longo prazo para fornecer energia elétrica ao preço
estabelecido durante o leilão.
O custo marginal Pfinal é o preço do MWh pago pelo último empreendimento selecionado.
A quantidade total Qleilão é definida ex ante pelo governo e preenchida pelos
empreendimentos que apresentam os menores custos (Gráfico 3). Nesse esquema, há
um subsídio implícito atribuído a cada gerador que é correspondente à diferença entre o
preço de compra no leilão e o preço vigente no mercado atacado (MENANTEAU et al.,
2003).
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Gráfico 3 – Sistema de leilão.
Fonte: MENANTEAU et al., 2003

Nos leilões competitivos, o montante exato de energia elétrica a ser produzida é
conhecido a priori. Por outro lado, uma vez que o formato exato da curva de custo não é
conhecido ex ante, o custo marginal e o custo total para atingir a meta não pode ser
determinado antes da realização do leilão (MENANTEAU et al., 2003). Dessa forma, nos
leilões competitivos, os custos marginais de produção de todos os produtores podem ser
identificados apenas ex post. O custo total necessário para atingir a meta estabelecida é
dado pela área situada abaixo da curva de custo marginal.
Os leilões apresentam elementos tanto do mecanismo de tarifa feed-in (preço garantido)
quanto do sistema de quotas com certificados comercializáveis (competição e metas por
fonte ou por um grupo de fontes). Os produtores competem no preço pelos contratos para
43

fornecer eletricidade a partir de FRA dentro de uma determinada capacidade préestabelecida pelo governo. Geralmente, o órgão responsável pelos leilões faz uma
chamada para cada banda tecnológica. As propostas são recebidas e elencadas em
ordem crescente de preço. As propostas contendo os menores preços dentro de cada
banda tecnológica têm preferência na aceitação. A proposta marginal, isto é, a última
proposta aceita no leilão para uma determinada banda, é a mais cara e define o preço
final pago pelo MWh para toda a banda (MADLENER; STAGL, 2005).
Deve-se notar que, nessa mesma situação, um sistema de cotas com certificados
negociáveis com o intuito de contratar uma determinada quantidade de energia (Q = 2q)
apresentaria o mesmo resultado que um sistema de leilão competitivo. O sistema de
tarifas feed-in também resultaria em uma alocação eficiente do total de energia produzida
pelas geradoras, mas não necessariamente alcançaria a quantidade desejada pelo
governo, devido à falta de informação sobre o formato das curvas de custo marginal de
produção (MENANTEAU et al., 2003).
Finalmente, o custo adicional da energia decorrente da aplicação desse mecanismo
também é financiado da mesma forma que no caso do sistema de tarifas feed-in. O custo
é adicionado às contas de energia elétrica na forma de tarifa especial ou coberto por
meio de subsídios cruzados entre todos os consumidores de eletricidade (MENANTEAU
et al., 2003).
Em suma, os sistemas de leilão ajudam a aumentar a eficiência econômica.
Similarmente ao caso do sistema de tarifas feed-in, as autoridades pré-determinam a
diversidade da oferta. A única diferença é que se uma tecnologia está longe de ser
economicamente atrativa, ela ainda pode ser incluída em um programa de tarifa feed-in

44

enquanto que essa mesma tecnologia provavelmente não competirá com êxito em um
sistema de leilão (MADLENER; STAGL, 2005).
Nas análises mais recentes, um consenso geral é o de que o mecanismo de tarifas feedin é mais efetivo que os instrumentos de quantidade no que tange a redução dos riscos
para o investidor. Por outro lado, outros estudos indicam que mecanismos de quantidade
podem ser relativamente mais baratos que mecanismos de preço, uma vez que o
mecanismo de tarifa feed-in apresenta altas taxas de subsídio, enquanto os mecanismos
de quantidade proporcionam competição entre as tecnologias. No entanto, por esse
motivo, acabam promovendo as tecnologias mais desenvolvidas (BANCO MUNDIAL,
2011).
1.4.4 Síntese dos mecanismos de promoção de FRA
De um modo geral, na ausência de uma política que promova uma FRA que se encontra
nos estágios iniciais de desenvolvimento, o custo de geração dessa tecnologia será
consideravelmente mais alto do que o custo da energia elétrica produzida a partir de
fontes convencionais. Essa diferença de preço se dá tanto devido à existência de
barreiras econômicas quanto de barreiras não econômicas.
A forma mais direta de eliminar essa desigualdade na concorrência entre FRA e fontes
convencionais ocorre por meio da apropriação e internalização de todos os custos
envolvidos na produção de eletricidade a partir das fontes convencionais. Geralmente,
isso é operacionalizado na forma de um imposto sobre as emissões de GEE ou sobre as
emissões de poluentes, com objetivo precificar e internalizar as externalidades
associadas à produção de energia a partir de fontes convencionais poluidoras.
As políticas de promoção de FRA, por sua vez, atuam no sentido de reduzir o custo de
geração das FRA e, dessa forma, incentivar a expansão e penetração dessa fonte na
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matriz de geração elétrica. Portanto, as políticas de promoção de FRA atuam, sobretudo,
no lado dos custos de produção de energia. A Figura 3 ilustra o modo de atuação dos
mecanismos de promoção de FRA e a forma pela qual os instrumentos de internalização
das externalidades podem ajudar a diminuir a diferença de preços entre as FRA e as
fontes convencionais.

Figura 3 – Atuação dos mecanismos de promoção de FRA.
Fonte: IEA, 2011

1.5 Experiência internacional
A União Europeia (UE) se destaca no apoio às FRA. A adoção, pela maioria dos Estadosmembros, de políticas e ações com o objetivo de promover as FRA impulsionou o
mercado de fontes de energia renovável, onde pode ser observado um grande aumento
na participação dessas fontes no mercado de eletricidade (COSTA, 2006).
Dentre os países europeus, Alemanha, Holanda e Reino Unido se destacam pelo
pioneirismo na aplicação de mecanismos de apoio às FRA ou pelo êxito obtido com
esses mecanismos. Assim, essa seção faz apresenta de forma resumida a experiência
desses três países europeus na aplicação dos mecanismos de promoção de FRA.
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As políticas de promoção de FRA divergem bastante entre a Alemanha, Reino Unido e
Holanda. No Reino Unido e na Holanda, a promoção de FRA está atrelada à liberalização
do mercado de energia elétrica. Já no caso da Alemanha, a liberalização veio mais tarde
e a política de promoção de FRA foi menos orientada por critérios de eficiência e
competitividade (COSTA, 2006).
Por outro lado, à época da implementação das primeiras políticas de promoção de FRA,
o sistema político no Reino Unido e na Holanda era centralizado e não havia forte
representação política da indústria de energia renovável. Na Alemanha, por sua vez, a
tomada de decisão é dividida entre os níveis federal, regional e municipal. Segundo
COSTA (2006), essa característica fortaleceu a indústria de FRA e facilitou a abertura de
espaço para a elaboração de projetos e para a construção de uma política de promoção
de FRA.
1.5.1 Inglaterra
Inicialmente, a promoção de FRA para a geração de eletricidade no Reino Unido foi
atrelada ao escopo de uma política já existente para apoiar a energia nuclear. O
mecanismo de suporte chamado Non Fossil Fuel Obligation (NFFO) obrigava as
empresas distribuidoras a comprar uma determinada quantidade de eletricidade gerada
por outras fontes que não fossem a base de combustíveis (MITCHELL; CONNOR, 2004).
Dessa forma, o NFFO garantia a aquisição de eletricidade gerada a partir de energia
nuclear e, posteriormente, a partir de FRA, pagando um prêmio acima do preço da
energia convencional. O prêmio era estabelecido em leilões e financiado pelo Fossil Fuel
Levy (FFL), um imposto sobre o uso de combustíveis fósseis que era pago pelos
consumidores finais (COSTA, 2006).

47

O governo tinha o papel central de definir a capacidade de geração que iria ser
subsidiada (quota a ser licitada no leilão) e o tipo de tecnologia que seria contemplada no
leilão (banda tecnológica). O Departamento de Indústria e Comércio (Department of
Trade and Industry – DTI), órgão responsável pela regulação da indústria de energia,
definia a quantidade de energia renovável elegível para receber o subsídio do FFL
(COSTA, 2006).
Em 1990 o governo contratou 1.500 MW de FRA para entrarem em operação até 2000. A
contratação de capacidade se dava por meio de leilões feitos para cada tipo de
tecnologia, de forma que as distintas FRA contempladas não concorressem entre si, mas
apenas dentro de suas respectivas bandas tecnológicas (MADLENER; STAGL, 2005).
Assim, o DTI estipulava um preço máximo no leilão para cada tipo de tecnologia. A partir
desse preço máximo, os produtores de energia renovável ofereciam uma quantidade e o
preço (abaixo do preço máximo) dentro da sua banda tecnológica. O DTI graduava os
produtores de acordo com os preços oferecidos e a capacidade ofertada. As ofertas mais
baratas eram aceitas e as quantidades eram contabilizadas até preencher a capacidade
requerida no leilão. O valor do prêmio era determinado pela última oferta que preenchia a
capacidade requerida. Somente os produtores de eletricidade a partir de FRA que
aceitavam o valor estipulado pelo DTI ganhavam os contratos e estavam aptos a receber
o subsídio (SUCK, 2002).
No total, foram realizados cinco leilões, resultando na redução de preços. Segundo Costa
(2006), isso pode ser parcialmente atribuído ao fato de estarem envolvidos os melhores
sítios de geração eólica. Entretanto, a cada leilão realizado uma parcela cada vez menor
dos projetos contratados entrava em operação. No NFFO 1 79% dos projetos contratados
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entraram em operação. Em contrapartida, no NFFO 5 apenas 33% dos projetos
contratados entraram em operação.
O NFFO apoiou 85% da produção total de energia renovável no Reino Unido (MEYER,
2003). No entanto, a participação das FRA no sistema elétrico passou de 1,9% em 1990
para apenas 2,7% em 2000. No entanto, a pouca efetividade alcançada com a promoção
de FRA no âmbito do NFFO levou o Reino Unido a reformular sua política, adotando um
novo modelo: o Renewable Obligation – RO (BANCO MUNDIAL, 2011).
A vitória do Labour Party nas eleições de 1997 ensejou uma maior discussão a respeito
do mercado de gás e eletricidade no país. Por sua vez, a adoção do Protocolo de Quioto,
as diretrizes da União Europeia para o atendimento de metas de geração a partir de
fontes de energia renovável por cada Estado-membro e a já mencionada pouca
efetividade alcançada na promoção de FRA no NFFO foram determinantes para,
juntamente com a reforma do mercado de gás e eletricidade, promover uma reforma na
política de promoção de FRA (COSTA, 2006).
Assim, em 2000 foi introduzido o The Utilities Act, que estabeleceu um novo marco
regulatório para os mercados de gás e eletricidade. A parte mais importante foi a criação
do New Electricity Trading Arrangements (NETA), que começou a operar em março de
2001 e do Renewable Obligation (RO), que começou a operar em abril de 2002 (COSTA,
2006).
O RO é um mecanismo de quotas com certificados verdes. Nele, todo gerador de energia
renovável pode solicitar voluntariamente seu registro no sistema e se candidatar aos
certificados verdes. Cada certificado equivale a 1 MWh de eletricidade renovável
produzida. Os produtores de eletricidade a partir de FRA podem vender os certificados
aos distribuidores junto ou separado da eletricidade gerada.
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As empresas distribuidoras, por sua vez, são obrigadas a fornecer aos consumidores
uma quota de eletricidade produzida a partir de FRA. Essa quota iniciou em 3% em 2003,
passando para 10% em 2010 até atingir 15% em 2015 (COSTA, 2006).
Em cada ano, as empresas distribuidoras tem que apresentar um número de certificados
equivalente a sua meta. As empresas que não conseguem cumprir com sua meta devem
pagar uma multa conhecida como Buy-out Price. Essa multa age como um limite superior
do valor máximo que pode ser cobrado do consumidor final. Os recursos arrecadados
com a multa retornam para as distribuidoras na mesma proporção do número de
certificados que elas detenham em determinado período. Além disso, a obrigação de
atendimento à quota é garantida por lei até 2027 (COSTA, 2006).
1.5.2 Holanda
Na Holanda, somente na década de 90 a discussão em torno da promoção das FRA
ganhou espaço. A política de promoção de FRA na Holanda foi construída na base da
voluntariedade, com o estabelecimento de grupos de trabalho onde as empresas
distribuidoras estabeleciam metas próprias derivadas principalmente da preocupação
com questões ambientais globais (DINICA; ARENTSEN, 2002).
A voluntariedade é observada até hoje na política de promoção de FRA holandesa. No
entanto, outros instrumentos, incorporados com o passar dos anos, também atuam de
forma simultânea e complexa. Esse quadro político-regulatório confuso gerou diversas
incertezas no mercado, dificultando a implementação dos projetos de FRA (DINICA;
ARENTSEN, 2002).
Em linhas gerais, a política para promoção de FRA na Holanda pode ser caracterizada
por três fases: voluntária, promoção da demanda e promoção da produção. No entanto,
apesar de em cada fase predominar uma característica política, os instrumentos
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adotados durante cada fase vem coexistindo ao longo do tempo. Assim, a partir de 2003
a política de promoção de FRA concentrou três mecanismos distintos, a saber: Mercado
voluntário de certificados verdes, incentivos fiscais (isenção de taxa) e tarifas feed-in
(COSTA, 2006).
Em 1991 foi adotado o Environmental Action Plan (MAP na sigla em holandês), primeiro
acordo voluntário firmado entre o governo e as empresas distribuidoras para a redução
das emissões de CO2 na indústria de energia. Entre outras medidas, esse plano visava à
introdução no mercado de novas tecnologias de FRA. O MAP era financiado pelo MAP
Levy, uma taxa de 0,5% a 2,5% cobrada na tarifa do consumo final, e por subsídios
fiscais disponibilizados pelo governo (ROOIJEN; WEES, 2003).
Em 1997, o MAP 2000, uma revisão do Environmental Action Plan (MAP), estabeleceu
como meta voluntária o consumo de 1.700 GWh de eletricidade produzida a partir de
FRA até 2000 (COSTA, 2006). Nesse contexto, também foi introduzido o sistema de
Green Label Trade. Esse sistema tinha três estágios (emissão, comercialização e
resgate), sendo que no último estágio a empresa distribuidora que vendeu a eletricidade
produzida a partir de FRA apresenta os certificados ao órgão regulador para a
comprovação da meta (DINICA; ARENTSEN, 2002).
O sistema Green Label Trade culminou em julho de 2001 na criação do Green
Certificates (GC), um mercado voluntário de certifcados verdes legalmente amparado. No
GC, podem requerer a certificação produtores domésticos e internacionais cuja fonte seja
eólica, solar fotovoltaica, biomassa e hidrelétrica menor que 15 MW (COSTA, 2006).
No âmbito da segunda fase, com o objetivo de promover a eficiência energética e a
conservação de energia no consumo final, o governo holandês instituiu em 1996 a Eco
taxa (Regulerende Energie Belasting – REB), uma taxa regulatória sobre o consumo de
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gás e eletricidade e gerenciada pelas empresas distribuidoras. Os produtores de energia
a partir de FRA recebiam parte do valor taxa como subsídio a produção ou para
investimento em novas plantas de geração (COSTA, 2006).
Em relação ao estímulo da demanda, três medidas foram implementadas nessa fase. A
partir de 1998 o governo concedeu isenção da Eco taxa para a energia renovável obtida
a partir de todos os geradores domésticos assim como para a venda de energia
renovável importada (Nill Tariff). Além disso, os consumidores de eletricidade renovável
ficaram isentos tanto da Eco taxa como do MAP Levy. Finalmente, em julho de 2001 o
mercado de eletricidade foi aberto, de modo que os consumidores pudessem escolher
livremente seu fornecedor de energia (COSTA, 2006).
No entanto, a aplicação da isenção da eco taxa para a eletricidade importada gerou um
fluxo de subsídio para o mercado externo, provocando a fuga para da Eco taxa e a
ausência de investimentos adicionais no aumento da capacidade de geração de FRA no
Holanda. Além disso, a inexistência de um mecanismo que garantisse a segurança no
longo prazo para o investimento em projetos de energia renovável se caracterizava em
outro empecilho para uma maior expansão das FRA no país (COSTA, 2006).
Nesse sentido, com o objetivo de reduzir o risco ao investimento e melhorar o retorno
financeiro dos geradores de energia renovável, em julho 2003 foi implementado o
Envirnmental Quality of Power Production (MEP), uma proposta de emenda na Lei de
Eletricidade de 1998 (COSTA, 2006).
O MEP introduziu uma tarifa feed-in (MEP feed-in) para os geradores domésticos
combinado com a redução do valor da isenção da Eco taxa de 0,06 €/kWh para 0,029
€/kWh. O MEP feed-in é financiado pelo MEP levy, uma taxa sobre todas as conexões
ligadas a rede de energia elétrica. Além disso, tem a duração de 10 anos, sendo aplicável
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apenas à eletricidade produzida dentro da Holanda. O nível do subsídio é estabelecido no
primeiro ano em que foi requerido pelo gerador, valendo durante todo o período do
compromisso (SAMBEEK; THUIJL, 2003).
Até 2004, os produtores de eletricidade a partir de FRA obtinham recursos de três fontes:
mercado de eletricidade (venda da eletricidade renovável no mercado de energia),
mercado de certificados verdes (valor de isenção da Eco taxa) e do MEP feed-in
(baseado na quantidade de energia renovável colocada na rede) (COSTA, 2006).
A partir de janeiro 2005, a Eco taxa foi extinta mantendo-se o nível de subsídio inalterado
por meio do aumento do MEP feed-in em valor proporcional ao valor que era coberto pela
Eco taxa. Assim, o certificado verde passou a ter função apenas de garantir a origem da
energia e de modo que o MEP feed-in passou a ser o principal instrumento de promoção
de FRA na Holanda (COSTA, 2006).
1.5.3 Alemanha
Na Alemanha, a política é descentralizada. Dessa forma, os três níveis de governo,
federal, estadual e local, têm a capacidade de legislar na política energética. Além disso,
a indústria de energia também é descentralizada, permitindo que agentes públicos e
privados em nível regional e local tenham uma maior influência na governança das
empresas do setor, criando uma estrutura mais heterogênea e dispersa entre os vários
níveis de governo.
Devido a esse caráter descentralizado, diversos programas de suporte de fontes
renováveis foram estabelecidos em nível estadual, principalmente nos estados do norte
do país, onde o recurso eólico é mais abundante e as associações de energia eólica da
região exercem atividades de lobby mais intensas.
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Esses programas descentralizados foram importantes para convencer o Governo Federal
a iniciar em 1998 um programa de promoção da energia eólica de 100 MW espalhados
por diversos estados do país (COSTA, 2006).
No entanto, o processo de alimentação da eletricidade na rede de distribuição se
constituía em um dos principais problemas para os produtores de energia renovável. Isso
porque as distribuidoras não eram legalmente obrigadas a garantir o acesso a sua rede.
Esse ponto era bastante criticado tanto pelos produtores de energia eólica nos estados
do norte como pelos produtores de hidroeletricidade nos estados do sul.
Nesse período, a formação de uma coalização forte permitiu o estabelecimento de uma
representação consistente no Parlamento no sentido de garantir o interesse das fontes de
energia renovável. Como resultado, em 1991 foi promulgado o Electricity Feed Act ou
Feed-in Law (SUCK, 2002).
O Feed-in Law garantia um preço fixo mínimo para a eletricidade produzida por FRA por
um prazo de 20 anos. O preço-prêmio garantia aos produtores de energia eólica e solar
uma remuneração de cerca de 90% acima do preço médio da energia convencional
vendida ao consumidor durante o ano anterior. Para as outras FRA, era garantida uma
remuneração 80% acima do preço médio.
Além disso, a lei obrigava as empresas que operavam as redes de distribuição a conectar
todos os produtores de energia renovável e a reduzir sua produção de energia
convencional. Dessa forma, não existia um teto para a quantidade de energia que podia
receber o valor do preço-prêmio. Nesse sistema, todo produtor de eletricidade com base
em FRA podia receber um valor fixo por sua geração, o que proporcionou a segurança do
investimento no médio e longo prazo (COSTA, 2006).
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Finalmente, a possibilidade de os estados interessados na promoção de FRA poderem
reformar a lei de construção estadual facilitou o desenvolvimento de projetos de energia
renovável. Posteriormente, sob a influência desse fato, a lei de construção federal foi
reformada em 1996, ajudando na construção de novas instalações de FRA no nível
nacional. De acordo com a nova lei federal, o nível local deveria definir nos seus planos
de zoneamento áreas para instalações de fontes de energia renovável (SUCK, 2002).
No entanto, de acordo com o Feed-in Law o pagamento do preço-prêmio aos produtores
de energia a partir de FRA era responsabilidade das empresas distribuidoras. A
resistência dessas empresas juntamente à redução no valor do pagamento do preçoprêmio em decorrência da redução do preço da energia convencional, resultado da
liberalização do mercado de energia, levou a indústria de energia renovável a exigir
melhorias na lei (COSTA, 2006).
Assim, em 1998 ocorreu uma primeira reforma da Lei, com o único objetivo de preencher
as brechas até que a reforma da Lei propriamente dita fosse acordada (SUCK, 2002). Em
abril de 2000, já no mandato do novo governo eleito em 1998, foi promulgada a Lei de
Energia Renovável (Erneuerbare Energien Gesetx – EEG).
A EEG modificou a distribuição dos encargos do reembolso da produção de energia
renovável. Nesse sentido, foi introduzido um sistema de equalização em todo o território
alemão, com uma metodologia de cálculo que balanceia os custos de reembolso entre os
diferentes níveis das empresas distribuidoras que operam a rede.
Assim, os custos dos reembolsos, que anteriormente recaiam principalmente sobre as
empresas de distribuição localizadas nas regiões marítimas da Alemanha, agora são
distribuídos entre todas as empresas distribuidoras de eletricidade.
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Adicionalmente, foi introduzida uma taxa de decaimento no reembolso para as diferentes
tecnologias. Dessa forma, a cada dois anos o governo deverá avaliar o progresso da
tecnologia e as condições de mercado das FRA e propor, caso necessário, ajustes nas
tarifas ou nas taxas de decaimento. Essa medida teve como objetivo cortar custos na
geração e aumentar a eficiência das tecnologias.
Finalmente, com a EEG, as tecnologias fotovoltaica e geotérmica, que não estavam
contempladas anteriormente, passaram a receber suporte especial.
1.5.4 Países de desenvolvimento
Se bem que mais recente, os países em desenvolvimento também possuem um histórico
de desenvolvimento e aplicação de instrumentos regulatórios específicos para a
promoção de FRA. Os quatro primeiros países a introduzirem algum tipo de tarifa
preferencial ou tarifa feed-in foram Índia, a partir de 1993; Siri Lanka, a partir de 1997;
Brasil, a partir de 2002; e Indonésia, a partir de 2002 (REN21, 2010). Entretanto,
mecanismos que fixam quantidade têm sido menos popular em países em
desenvolvimento, sendo introduzidos por apenas alguns países como Chile, a partir de
2008; Polônia, a partir de 2005; e Romênia, a partir de 2004.
Atualmente, em torno de 31 países em desenvolvimento já introduziram algum tipo de
instrumento para aumentar a participação de FRA na matriz de geração elétrica. Desse
total, pelo menos 26 optaram por tarifas feed-in enquanto apenas Brasil, Chile, China,
Polônia e Romênia introduziram algum mecanismo de quantidade para promover as FRA
(REN21, 2010).
Apesar de ser menos comum a utilização de leilões competitivos para adicionar
capacidade a partir de FRA nos países em desenvolvimento, alguns países possuem ou
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estão testando sua efetividade. Entre eles podem ser citados Argentina, Brasil, China,
Peru, Tailândia e Uruguai (BANCO MUNDIAL, 2011).
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Capítulo 2 – FRA e o setor elétrico brasileiro
O Brasil produz energia limpa devido à presença predominante de usinas hidrelétricas na
oferta de eletricidade. Ao contrário do resto do mundo, onde os processos térmicos
baseados na queima de combustíveis fósseis predominam, a hidroeletricidade fornece
pouco mais de 74% da oferta interna de energia elétrica. Somando as importações,
provenientes principalmente do excedente de eletricidade produzida pela parte paraguaia
da usina hidrelétrica de Itaipu, aproximadamente 86% da eletricidade no Brasil é obtida a
partir de fontes renováveis conforme pode ser observado na Figura 4 (EPE, 2011a).
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Biomassa Importação
5%
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Derivados
do petróleo
4%
Nuclear
Carvão e
3%
derivados* 1%
Hidráulica
74%

*

Inclui gás de coqueria.
Figura 4 – Oferta interna de eletricidade em 2010.
Fonte: EPE, 2011a

A capacidade instalada hidráulica é complementada por usinas térmicas convencionais,
nucleares, eólicas e biomassa. Em 2010, o Brasil possuía aproximadamente 113 GW de
capacidade instalada de energia elétrica, sendo 80,7 GW de hidrelétricas, 29,7 GW de
termelétricas convencionais, 2,0 GW de nucleares e 0,9 GW de usinas eólicas (EPE,
2011a). Dessa forma, o Brasil é um dos poucos mercados de energia elétrica que
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consegue atender sua demanda basicamente por meio da geração das usinas
hidrelétricas.
O Sistema Interligado Nacional (SIN) é formado por quatro regiões geo-elétricas: Sul,
Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte, sendo responsável por 96,6% da capacidade
de produção de eletricidade do país. Os 3,4% restantes estão em pequenos sistemas
isolados localizados principalmente na região amazônica (ONS, 2011a).
Em 10 anos, a capacidade instalada do SIN cresceu 39%, passando de 69 GW em 2001
para 96 GW em dezembro de 2010 (Gráfico 4). Esse crescimento foi impulsionado pela
geração térmica convencional, que apresentou um crescimento de 221% no mesmo
período. A geração hidráulica, por sua vez, cresceu 26% entre 2001 e 2010 (ONS,
2011b).
Gráfico 4 – Evolução da capacidade instalada no SIN (2001-2010).
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Conforme mostra a Tabela 2, em 2001, a capacidade instalada do SIN era composta por
88,3% de geração hidrelétrica, 7,3% de térmica convencional, 2,8% de térmica nuclear e
1,6% de importação. Em 2010, a participação da geração hidráulica caiu para 79,7%, a
geração térmica convencional subiu para 16,8% e a geração térmica nuclear manteve-se
no mesmo patamar, com 2,1% da geração. As demais fontes, juntas, totalizaram os 1,4%
restantes (ONS, 2011b).
Tabela 2 – Composição da capacidade instalada por fonte (2001 e 2010).
Fonte: ONS, 2011b
Fonte

2001

2010

88,29%

79,70%

Térmica convencional

7,28%

16,77%

Térmica nuclear

2,85%

2,09%

Eólica

0,00%

0,61%

Biomassa

0,00%

0,12%

Outros

0,00%

0,71%

Importação

1,59%

0,00%

Hidrelétrica

De acordo com projeções do Plano Nacional de Energia (PNE 2030), nos próximos 20
anos espera-se que o consumo de energia elétrica no Brasil cresça a uma taxa média
anual de 4,3% (EPE, 2007a). Para a próxima década, o Plano Decenal de Expansão do
Setor Elétrico 2010-2020 (PDE 2020) projeta um aumento médio anual de 4,6% no
consumo doméstico de eletricidade, já levando em consideração os cenários de ganhos
de eficiência energética (EPE, 2011b). Ressalta-se que ambas as projeções excluem o
consumo de eletricidade dos autoprodutores (Gráfico 5).
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Gráfico 5 – Projeção do consumo de energia elétrica no Brasil.
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Para atender a essa crescente demanda é preciso investir na expansão do setor elétrico
levando em conta não apenas as restrições no curto prazo como também as implicações
e os efeitos dessas escolhas no longo prazo.
Apesar do potencial de geração hidrelétrica remanescente no Brasil ser superior a
130GW 4 (EPE, 2011a), o crescimento da demanda de energia elétrica não poderá ser
atendido majoritariamente por meio da capacidade instalada de geração hidráulica.
De um lado, o atendimento da demanda por energia elétrica ao longo de todo o ano com
base na geração hídrica requer que a capacidade instalada esteja associada a uma
capacidade de armazenamento de água proporcional. No entanto, o potencial hídrico
remanescente não está localizado em regiões adequadas à construção de grandes
reservatórios, pois a maior parte do potencial hidrelétrico passível de ser explorado está
localizado em regiões de topografia suave, com quedas não muito elevadas nas partes
4

O potencial hidrelétrico é medido em termos de energia firme, que é a geração máxima contínua na
hipótese de repetição futura do período hidrológico crítico. Valor anual considerando um fator de capacidade
de 55%.
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mais caudalosas dos rios (CASTRO et al., 2010). Sob essa ótica, a construção de
reservatórios com grande área alagada não parece ser a melhor alternativa, visto que os
mesmos estocariam pouca energia.
Por outro lado, o aproveitamento do potencial hidráulico remanescente atualmente está
submetido a restrições mais severas. Com o advento da Constituição Federal de 1988, a
legislação ambiental passou a apresentar um caráter mais restritivo, dificultando e
limitando a expansão da capacidade hidrelétrica. Atualmente, os projetos de geração
hidrelétrica vêm enfrentando entraves socioambientais nos processos de licenciamento,
especialmente quando associados a reservatórios para armazenamento de água (LEITE,
2011).
O tradicional sistema hidrotérmico brasileiro foi planejado para operar com usinas
hidrelétricas de grandes reservatórios de regularização plurianual. As usinas térmicas
atuavam de forma complementar, objetivando atender a demanda de eletricidade na
ponta durante os períodos de seca.
Além disso, o baixo preço da energia hidráulica tornava a energia térmica muito pouco
atraente do ponto de vista de um planejamento centralizado, uma vez que o interesse era
um aproveitamento ótimo da capacidade geradora existente, ao menor custo possível
para o consumidor, o que implicava o despacho predominante das hidrelétricas (PINTO
JR. et al., 2007).
Entretanto, o atual sistema hidrotérmico requer duas formas de complementação térmica:
uma para regularizar a oferta, como no sistema tradicional, e outra para adicionar energia
de base ao sistema.
A expansão da capacidade instalada por meio de usinas movidas a combustíveis fósseis
e gás natural envolve elevados investimentos para obtenção de combustível. Além disso,
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a expansão do setor elétrico por meio de termelétricas movidas a combustível fóssil
reduziria a vantagem comparativa que o Brasil detém de possuir uma matriz elétrica
predominantemente limpa e renovável (PEREIRA JR. et al., 2011).
A expansão do programa nuclear também requer pesados investimentos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e em infraestrutura necessários para viabilizar, de forma segura,
toda a cadeia da fonte nuclear, desde a mineração, passando pelo processamento e
enriquecimento do urânio até a construção das usinas sob os padrões de segurança
necessários.
Além disso, em caso de acidente, os danos a ele associados são elevadíssimos.
Adicionalmente, existe o problema da destinação do lixo nuclear, não só no tocante a sua
devida disposição, como também aos custos de gerenciamento desses resíduos.

2.1 As FRA na matriz de geração elétrica brasileira
Como alternativa, o Governo pode investir em FRA, abundantes no território nacional e
predominantemente renováveis. A utilização das FRA pode ajudar a solucionar um
conjunto de desafios enfrentados pelos atuais sistemas energéticos no que diz respeito
aos seguintes pontos:
•

Contribuir para a mitigação das mudanças climáticas e para proteção ambiental
de uma maneira geral;

•

Estimular a inovação tecnológica, a criação de mercados e a criação de
empregos, gerando crescimento econômico;

•

Aumentar a segurança na oferta de energia por meio da diversificação e
prevenção de conflitos sobre os recursos naturais;

•

Reduzir a pobreza por meio de um melhor acesso à energia;
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•

Melhorar a saúde pública por meio da redução da poluição do ar local.

Especificamente

no

caso

brasileiro,

a

energia
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e

a

biomassa

têm

complementaridade sazonal com a hidroeletricidade (DAHER, 2011; GVCES, 2010; PSR,
2010). No entanto, deve-se ressaltar que essa complementaridade sazonal ocorre em
termos relativos porque o volume de energia eólica e de bagaço é reduzido, ou seja, não
é suficiente para verdadeiramente complementar a geração hidrelétrica. Não obstante,
essas fontes certamente podem desempenhar um papel importante no SIN.
O período de maior potencial dessas FRA (a safra da cana-de-açúcar e o período com
ventos mais intensos) se dá no período das secas, entre abril e outubro (Gráfico 6).
Adicionalmente, o aumento da geração das FRA na base, ou seja, a criação de escala
dessas fontes pode ajudar no aumento do grau de regularização do sistema elétrico
brasileiro (DAHER, 2011).
Gráfico 6 – Complementaridade entre as fontes de geração.
Fonte: DAHER, 2011
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Outro aspecto a ser considerado diz respeito aos custos da transição para uma matriz
energética renovável a médio e longo prazo. Os custos desta transição serão muito
maiores se ela for abrupta. Portanto, é fundamental investir agora para reduzir os custos
futuros de geração de energia a partir de fontes renováveis. A expansão do mercado das
FRA no curto prazo é importante para permitir ganhos de escala que as tornem
economicamente competitivas no médio e longo prazo (LA ROVERE, 2008).
O Brasil dispõe de diversas opções de geração elétrica a partir das FRA, em particular as
pequenas centrais hidrelétricas (PCH), as centrais térmicas à biomassa e a energia
eólica. Além dessas fontes, é possível que, no médio prazo, a energia solar seja
adicionada ao conjunto de fontes de geração competitivas.
Em 2001, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) publicou o Atlas do
Potencial Eólico Brasileiro. Nesse estudo, o potencial eólico brasileiro mapeado era de
aproximadamente 143 GW, considerando uma velocidade média anual dos ventos de 7
m/s e turbinas instaladas em torres de 50 metros de altura acima da superfície (CEPEL,
2001).
De acordo com o PNE 2030, estima-se que a capacidade potencial de geração de
energia elétrica a partir da biomassa da cana-de-açúcar, depois de atendidas as
necessidades de consumo próprio das instalações do setor sucroalcooleiro, seja de 2,1
GW. Em 2030 o potencial poderá chegar a 6,8 GW, dos quais 2,5 GW estão associados
à capacidade de processamento existente em 2005 e os 4,3 GW restantes decorrentes
da expansão dessa capacidade (EPE, 2007a).
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Em relação às PCHs, estima-se em 17,5 GW o potencial existente no Brasil, o que
corresponde a 6,7% do potencial hidráulico do país, considerando hidrelétricas
convencionais, PCHs e unidades para atuação exclusivamente na ponta (EPE, 2007a).
Quando considerado o potencial existente, a participação das FRA no setor elétrico é
modesta. Segundo COSTA et al. (2008), entre os motivos para esta situação pode-se
mencionar o grande potencial hidrelétrico brasileiro e o relativo baixo custo de
implantação e de geração das usinas hidrelétricas de grande porte. Além disso, os custos
e a intermitência associados às fontes alternativas não as tornam muito atrativas quando
confrontadas com as tecnologias de geração predominantes.
No entanto, nos últimos anos, tecnologias de geração elétrica tais como eólica e solar,
têm apresentado significativa redução no custo de geração. Atualmente, são as barreiras
não econômicas que têm limitado significativamente a efetividade das políticas de suporte
às FRA 5, elevando os custos associados (IEA, 2008). Por esse motivo, é necessária a
formulação de políticas ou mecanismos de incentivo para promoção de FRA.

2.2 Barreiras ao desenvolvimento das FRA
Os riscos associados aos projetos de FRA de energia derivam tanto de fatores
econômicos, subjacentes ao mercado, quanto de barreiras não econômicas. Uma
barreira econômica é observada quando o custo de uma tecnologia alternativa é maior do
que o custo de tecnologias concorrentes, considerando a internalização de todas as
externalidades e o perfeito funcionamento do mercado. Dadas as atuais estruturas do
mercado, o custo das FRA na maioria dos casos é maior do que o custo das fontes
convencionais (IEA, 2011).
5

No caso das políticas de promoção das tecnologias de geração de energia elétrica, as fontes que já
passaram do estágio de demonstração e já possuem potencial de mercado são: eólica (terrestre e marítima),
solar (térmica, concentrada e fotovoltaica) e biomassa.
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Os demais tipos de barreiras são de natureza não econômica. As barreiras não
econômicas também influenciam significativamente o custo das FRA, limitando
significativamente sua expansão. Elas estão relacionadas com fatores que impedem a
completa implantação das FRA, não importando o quão grande seja a disposição a pagar
por elas. Tais fatores elevam os custos para níveis acima dos necessários ou, ainda,
distorcem os preços (IEA, 2011).
As barreiras não econômicas tais como políticas energéticas enviesadas contra as FRA e
elevados encargos administrativos podem causar um impacto financeiro significativo,
especialmente se obstruírem as fases iniciais do ciclo de projeto (desenvolvimento,
financiamento e construção) que requerem investimento intensivo. Essa obstrução
aumenta o retorno do investimento necessário e, dessa forma, eleva os custos médios de
geração. Se as políticas certas para abordar essas questões são postas em prática,
grande parte das outras barreiras pode ser eliminada (IEA, 2011).
Outras barreiras não econômicas importantes são: i) barreiras regulatórias e incertezas
políticas que se relacionam com a má elaboração da política e com a descontinuidade ou
falta de transparência das políticas e da legislação; ii) barreiras institucionais e
administrativas, incluindo a falta de instituições fortes e comprometidas, a falta de
responsabilidades bem definidas e procedimentos de licenciamento complicados, lentos
ou sem transparência; iii) barreiras de mercado, tal como estrutura de precificação
inconsistente que põe as FRA em posição de desvantagem, informação assimétrica,
poder de mercado, subsídios para os combustíveis fósseis e a falta da valoração e
incorporação dos custos sociais e ambientais; iv) barreiras financeiras associadas com a
ausência de oportunidades de financiamento adequadas e produtos financeiros para as
FRA; v) barreiras de infraestrutura, centrado principalmente na flexibilidade do sistema
energético para absorver a eletricidade produzida pelas FRA; vi) conhecimento
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insuficiente sobre a disponibilidade e o desempenho das FRA assim como número
insuficiente de trabalhadores qualificados; vii) barreiras ambientais e aceitação pública
ligadas à experiência com os regulamentos do processo de planejamento e à aceitação
das FRA pela opinião pública (IEA, 2011).
Em suma, as barreiras econômicas e não econômicas estão interligadas (Figura 5). Além
disso, elas criam empecilhos para uma maior penetração das FRA, fazendo com que o
investimento em FRA não seja atrativo e desestimulando a adoção de medidas que
apresentam CMA negativo que, caso fossem implementadas, gerariam um benefício para
toda a sociedade.

Figura 5 – Barreiras ao desenvolvimento das FRA.
Fonte: IEA, 2011

Por esse motivo, justifica-se a utilização de políticas para a promoção das FRA. Essas
políticas têm o objetivo de diminuir ou eliminar algumas barreiras, reduzir os custos,
acelerar o desenvolvimento tecnológico das FRA e gerar economias de escala e de
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escopo, eventualmente impulsionando a criação de uma indústria doméstica de modo a
posicionar as FRA em posição de igualdade para competir com as fontes convencionais.

2.3 Políticas de promoção de FRA no Brasil
Apesar da baixa participação das FRA na geração elétrica do SIN, o Brasil, desde a
década de 1990, tem sinalizado que está comprometido em manter elevada a
participação das fontes renováveis em sua matriz elétrica. Nesse sentido, foram criados
diversos programas para promover a inserção de FRA na matriz elétrica brasileira em
diferentes contextos. Alguns desses programas continuam em vigor. A seguir apresentase um histórico dessas iniciativas.
2.3.1 Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios
(PRODEEM)
Criado por decreto presidencial em 27 de dezembro de 1994, o Programa de
Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios (PRODEEM) tinha o objetivo de
levar energia elétrica a localidades isoladas não atendidas pela rede convencional por
meio de tecnologias renováveis, tais como solar fotovoltaica, eólica, PCH e biomassa.
Os objetivos do Programa eram: i) instalar micro sistemas de geração elétrica de
produção e uso locais em comunidades isoladas, de modo a satisfazer as necessidades
básicas locais; ii) promover o aproveitamento das fontes de energia descentralizadas no
suprimento de energéticos aos pequenos produtores, aos núcleos de colonização e às
populações isoladas; iii) complementar a oferta de energia dos sistemas convencionais
com a utilização de fontes de energia renováveis descentralizadas; e iv) promover a
capacitação de recursos humanos e o desenvolvimento da tecnologia e da indústria
nacionais, imprescindíveis à implantação e à continuidade operacional dos sistemas a
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serem implantados (PLANALTO, 1994). As metas quantitativas do programa são
apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3 – Metas do PRODEEM.
Fonte: MANCINI, 2002
Ano

Projetos

1996
1997
1998
1999

300
1.000
3.000
5.000

População
Beneficiada
120
400
1.200.000
2.000.000

Investimento
(milhões R$)
5
15
40
50

O PRODEEM foi implantado em seis estágios. Nos primeiros dois estágios, o órgão
responsável pela execução do Programa era o CEPEL. Foram instalados 1.189 sistemas
de geração de eletricidade para residências, bombeamento de água e iluminação pública,
com uma capacidade total de 597 kWp6. No terceiro e no quarto estágio, já sob execução
do Ministério de Minas e Energia (MME), 3.967 sistemas geração de eletricidade para
residências e bombeamento de água foram instalados, perfazendo uma capacidade de
2.120 kWp. Entre o terceiro e o quarto estágio foram instalados 800 sistemas
exclusivamente para o bombeamento de água, somando 235 kWp. No quinto estágio,
foram instalados 3.000 sistemas de geração de eletricidade para residências, que juntos
somavam 2160 kWp. Dessa forma, ao final do período foi instalado um total de 5.112
kWp no âmbito do PRODEEM (GALDINO & LIMA, 2002).
Embora sua concepção original previsse todos os tipos de fontes renováveis alternativas,
o programa priorizou a instalação de sistemas fotovoltaicos nos locais por onde passou
(Tabela 4).

6

A capacidade de produção de eletricidade das células solares fotovoltaicas varia de acordo com a
intensidade da radiação. A produção máxima possível de um gerador solar fotovoltaico em condições padrão
ocorre corresponde à sua potência máxima ou potência-pico. Ela se dá quando a insolação incidente sobre
as placas é máxima. Dessa forma, a unidade watt-pico (Wp) é utilizada para informar a capacidade de
geração de uma célula fotovoltaica.
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Tabela 4 – Resultados do PRODEEM (1996-2001).
Fonte: ANEEL, 2005
Estágio
Sistema

Eletricidade
Bombeamento
de água
Iluminação
pública
Total

O

PRODEEM

Quantidade
kWp
Quantidade
kWp
Quantidade
kWp
Quantidade
kWp

enfrentou

I
Jun/96
190
87
54
78
137
7
381
172

sérios

II
Mar/97
387
195
179
213
242
17
808
425

III
Nov/97
843
526
224
165
1.067
691

problemas

Bomb.
Out/98
800
235
800
235

durante

a

IV
Set/99
1.660
972
1.240
457
2.900
1.429

sua

V
Dez/01
3.000
2.160
3.000
2.160

Total
6.080
3.940
2.497
1.148
379
24
8.956
5.112

implementação

e

operacionalização. Em decorrência desses problemas, o Tribunal de Contas da União
(TCU) elaborou, em 2002, um relatório de auditoria de natureza operacional, objetivando
avaliar os resultados do Programa. As principais constatações da auditoria foram o
descontrole patrimonial, a baixa integração com outros programas públicos, o reduzido
envolvimento das comunidades beneficiadas e a baixa participação da tecnologia e da
indústria nacional.
Como resposta, o MME implementou, em 2003, o PRODEEM Revitalização e
Capacitação (PRC) com o intuito de recuperar os sistemas instalados, capacitar as
populações envolvidas para operação, manutenção e assistência técnica, entre outros
objetivos (LEONELLI, 2004). O PRC firmou convênio com as concessionárias do sistema
Eletrobrás (Eletrosul, Eletronorte, CHESF, Furnas e CPRM) e investiu cerca de 35
milhões de reais para revitalizar os sistemas fotovoltaicos e capacitar os agentes
(CENTRO CLIMA, 2010).
Finalmente, em 2005 os objetivos do PRODEEM foram incorporados ao Programa Luz
Para Todos (RUIZ et al., 2007). Uma vez incorporado ao Programa Luz Para Todos, os
sistemas fotovoltaicos do PRODEEM, depois de revitalizados, passaram para a
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responsabilidade das concessionárias de energia elétrica, que ficaram encarregadas pelo
atendimento das comunidades em suas áreas de concessão e, portanto, responsável
pela manutenção e operação dos módulos fotovoltaicos. No entanto, ressalta-se que fica
a cargo da concessionária escolher qual fonte de energia é a mais apropriada em cada
comunidade. Somente comunidades onde o custo de conexão à rede elétrica é mais alto
do que a utilização de sistemas isolados é que estão sendo eletrificadas com energia
fotovoltaica, incorporando os sistemas fotovoltaicos do PRODEEM (CENTRO CLIMA,
2010).
2.3.2 Programa Emergencial de Energia Eólica (PROEÓLICA)
Já no contexto do racionamento de energia que ocorreu em 2001, a Câmara de Gestão
da Crise Energética, por meio da Resolução no 24 de 5 de julho de 2001, criou o
Programa Emergencial de Energia Eólica (PROEÓLICA). O programa tinha como objetivo
promover um modelo alternativo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental
baseado na energia eólica. Uma das motivações para a criação do Programa era a
complementaridade dos ventos com o ciclo da água. O Programa tinha como meta a
instalação de 1.050 MW de capacidade de modo a conectar esse montante ao SIN até o
mês de dezembro de 2003 (PLANALTO, 2001).
Entretanto, conforme COSTA et al. (2008), o programa nunca saiu do papel por causa
dos riscos financeiros e regulatórios existentes. Tudo o que se sabe é que a Eletrobrás,
diretamente ou por meio de suas subsidiárias, deveria contratar, por um prazo mínimo de
15 anos, a aquisição de eletricidade produzida a partir de usinas eólicas, sendo o preço
da energia determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Em 2004 o
programa foi extinto.
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2.3.3 Programa de Desenvolvimento e Comercialização de Energia Elétrica de
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH-COM)
O Programa de Desenvolvimento e Comercialização de Energia Elétrica de Pequenas
Centrais Hidrelétricas (PCH-COM) foi criado pela Eletrobrás com o intuito de incentivar a
produção de energia por meio da participação da iniciativa privada na implantação e
revitalização de PCHs conectadas ao SIN. O objetivo do programa era instalar um total
de 1.200 MW, divididos em 400 MW por ano no período 2001-2003.
No âmbito desse programa, a Eletrobrás garantia a aquisição da eletricidade gerada
pelos produtores privados. Além disso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) fornecia o empréstimo necessário para a execução dos projetos
(ELETROBRÁS, 2011). No período 2001-2003 foi investida a quantia aproximada de R$
1.050,00 milhões para financiar um total de 501 MW de PCHs (COSTA; PRATES, 2005).
2.3.4 Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA)
O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) foi criado
em 2002 por meio da Lei no 10.438, sendo alterado diversas vezes pelas Leis no
10.762/2003, 11.075/2004 e 11.488/2007. Finalmente, no dia 30 de março de 2004, o
PROINFA foi regulamentado pelo Decreto no 5.025/2004 (MARTINS, 2010).
Os principais objetivos estratégicos do PROINFA eram: i) a diversificação da matriz
energética brasileira e o aumento da segurança do abastecimento interno; ii) a criação de
empregos e formação de mão de obra; e iii) a busca pela redução das emissões de
gases de efeito estufa (GEE). O objetivo específico era aumentar a participação da
energia elétrica produzida a partir das fontes eólica, biomassa e PCH no SIN
(PLANALTO, 2002).
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O PROINFA foi dividido em duas fases. A primeira fase do Programa tinha como objetivo
adicionar 3.300 MW ao SIN, igualmente dividido entre eólica, biomassa e PCH, até o final
de 2006. Para ser um gerador elegível no âmbito do PROINFA, era necessário
enquadrar-se na modalidade de Produtor Independente de Energia Elétrica (PIE) 7. A
contratação dos geradores era garantida pela Eletrobrás durante 20 anos após a entrada
em operação dos empreendimentos (RUIZ-MENDOZA; SHEINBAUM-PARDO, 2010).
Além disso, o governo pagava uma tarifa prêmio, variável de acordo com o tipo de
tecnologia, para a energia elétrica renovável fornecida ao SIN.
Na primeira etapa, foram realizadas duas chamadas públicas, sendo a primeira realizada
em outubro de 2004 e a segunda em dezembro de 2004. Ao final da primeira chamada
pública foram contratados 2.527,46 MW das três fontes, sendo 1.100 MW de eólica,
1.100 MW de PCH e 327,46 MW de biomassa. Como a meta prevista para eólica e PCH
foi atingida na primeira chamada, o objetivo da segunda chamada era preencher o
potencial restante de biomassa (RUIZ-MENDOZA; SHEINBAUM-PARDO, 2010).
No entanto, não foi isso o que aconteceu. Na segunda chamada foram contratados
1.422,92 MW de eólica, 1.101,24 MW de PCH e apenas 685,24 MW de biomassa, de
modo que não foi possível atingir a meta de 1.100 MW de biomassa ao final da segunda
chamada. Por esse motivo, o potencial faltante de 414,76 MW foi preenchido pelas fontes
eólica e PCH (VARELLA, 2009).
O prazo inicial para o início da operação dos empreendimentos de geração contemplados
na primeira fase do PROINFA era até 30 de dezembro de 2006. Após sucessivas
prorrogações, a Lei no 11.943, de 28 de maio de 2009, fixou em 30 de dezembro de 2010

7

o

O Decreto n 5.025 de 30 de março de 2004 define Produtor Independente de Energia Elétrica (PIE) como a
pessoa jurídica ou as empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização do poder
concedente, para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por
sua conta e risco.
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a data para que esses empreendimentos entrassem em operação. A seguir, são
apresentados os números finais dos empreendimentos contratados pelo PROINFA após
as duas chamadas públicas (Tabela 5).
Tabela 5 – Empreendimentos contratados pelo PROINFA.
Fonte: MME, 2011
Fonte
PCH
Biomassa
Eólica
Total

Quantidade
63
27
54
144

Capacidade (MW)
1.191,24
685,24
1.422,92
3.299,40

O preço a ser pago pela energia elétrica proveniente dessas fontes na primeira fase do
Programa foi instituído pela Portaria MME nº 45, de 30 de março de 2004 (Tabela 6). Os
valores econômicos foram reajustados pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M)
da Fundação Getúlio Vargas desde a publicação da Portaria até a assinatura dos
contratos com a Eletrobrás. Entretanto, mesmo após a celebração destes, os valores
continuaram sendo reajustados pelo mesmo índice (MARTINS, 2010).
Tabela 6 – Valores econômicos no âmbito do PROINFA.
Fonte: MME, 2004
Fonte

Valor econômico
(R$/MWh)

Piso
(R$/MWh)

117,02
180,18 – 204,35
93,77
103,20
101,35
169,08

117,02
150,45

PCH
Eólica
Bagaço de cana
Casaca de arroz
Madeira
Biogás de aterro

83,58

O PROINFA teve alguns problemas na primeira fase do programa, apresentando diversas
rescisões

contratuais,

principalmente

no

setor

de

biomassa,

que

teve

seis

empreendimentos excluídos do programa. Além disso, ocorreram muitos atrasos na
construção dos parques eólicos.
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Entre as dificuldades encontradas durante a implantação do PROINFA podem ser citadas
as seguintes: i) a definição dos PIE restringiu a participação das concessionárias no
programa; ii) uma vez que a capacidade de produção nacional não era suficiente para
suprir a demanda do Programa, a fixação do índice de nacionalização de 60% teve como
resultado atrasos na execução dos empreendimentos e o aumento dos custos de
instalação; iii) a regra de que os empreendimentos com licença ambiental mais antiga
teriam prioridade na habilitação gerou muita especulação nos primeiros anos do
programa. Por esse motivo, agentes que obtiveram a habilitação sem ter reais condições
de construir o empreendimento e sem ter como oferecer garantias para obtenção de
financiamento passaram a ganhar dinheiro vendendo projetos (RUIZ-MENDOZA;
SHEINBAUM-PARDO, 2010).
No caso específico da biomassa, algumas justificativas foram apontadas para explicar o
fato de não ter alcançado os 1.100 MW previstos, a saber: i) na conjuntura econômica
vigente à época da primeira fase do Programa, o preço internacional no mercado de
açúcar tornava mais atrativo aos usineiros investir num ramo do negócio já conhecido e
dominado tecnologicamente, ao invés de atuar no âmbito do PROINFA; ii) o valor
econômico estabelecido para a biomassa foi considerado relativamente baixo pelo setor
sucroalcooleiro; e iii) existência de incertezas em relação ao investimento necessário
para produzir a energia a ser disponibilizada à rede (MARTINS, 2010).
O PROINFA previa uma segunda fase, onde as três fontes contempladas na primeira
fase deveriam atender, no prazo de 20 anos, a 10% do consumo nacional anual de
energia elétrica. Entretanto, a segunda fase do PROINFA não deverá ocorrer, uma vez
que atualmente os leilões específicos são considerados mais adequados para o fomento
das fontes alternativas no país.
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Apesar das críticas e dos percalços sofridos, o PROINFA foi uma das principais
iniciativas para a promoção das FRA na geração elétrica, tendo exercido um importante
papel na criação de um mercado de fontes renováveis de energia no país, deixando o
caminho aberto para os leilões específicos.
2.3.5 Leilões
A reformulação do modelo de comercialização de energia elétrica no setor elétrico
brasileiro, realizada em 2004 por meio da Lei nº 10.848, realizou consideráveis mudanças
na forma como a energia elétrica é comercializada no país. Essa reformulação teve como
principais objetivos promover a modicidade tarifária, a segurança do abastecimento e a
universalização do acesso (PLANALTO, 2004). Para tanto, foram criados dois ambientes
de negócios e de contratos: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de
Contratação Livre (ACL). A diferença desses ambientes está centrada nos participantes
que demandam energia e nas formas de contratação e de competição de cada um deles
(PINTO JR et al., 2007).
Pode-se dizer que o ACL é regido pelas leis da livre concorrência. Nele, somente os
consumidores livres podem comprar energia. As relações comerciais são acordadas
livremente e regidas por contratos bilaterais de compra e venda de energia elétrica, nos
quais são estabelecidos prazos e volumes. Basicamente, as únicas restrições dizem
respeito aos requisitos necessários para que um agente seja enquadrado na categoria de
consumidor livre, isto é, a potência, a tensão e o prazo de migração mínimos.
Já no ACR, somente as distribuidoras de energia elétrica podem comprar energia para
atender aos seus consumidores cativos. A contratação é realizada por meio de leilões
competitivos, onde os vencedores formalizam um conjunto de contratos entre cada um
deles e todos os agentes de distribuição. No ACR a competição ocorre em torno da
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disputa pela exclusividade do suprimento do serviço durante dado período, ou seja, ela
se dá apenas na fase da licitação (PINTO JR et al., 2007).
Os leilões podem ser de energia nova, de energia existente, de ajuste ou leilões
específicos para um conjunto de tecnologias, para uma única tecnologia ou, no caso de
grandes empreendimentos hidrelétricos, para um projeto específico.
Os leilões de energia nova, chamados de A-5 e A-3, têm o objetivo de promover a
construção de nova capacidade para cobrir o aumento de demanda das distribuidoras.
Nesse caso, os contratos têm duração entre 15 e 30 anos. Já os leilões de energia
existente, conhecidos como A-1, têm como função complementar os contratos de energia
nova. Nesse caso, os contratos possuem duração de 5 a 15 anos. Ambos os leilões, de
energia nova e de energia existente, são realizados anualmente.
Os leilões de ajuste possuem contrato com duração de até dois anos, sendo realizados
de três a quatro vezes por ano. Os contratos decorrentes desses leilões devem prever o
início de entrega da energia elétrica no prazo máximo de quatro meses, a contar da
realização do leilão (PINTO et al., 2007).
Os leilões especiais estão vinculados ao interesse político de promover determinada
tecnologia, projeto estratégico ou leilão de energia de reserva. Nesse caso, não há uma
periodicidade estabelecida para a realização dos mesmos.
O primeiro leilão de fontes alternativas foi realizado no dia 18 de junho de 2007. Foram
contratados 96,7 MW de PCHs e 541,9 MW de termelétricas movidas à biomassa
(bagaço de cana-de-açúcar e criadouros avícolas), totalizando um acréscimo de 638,64
MW de potência instalada ao SIN (EPE, 2007e).
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No dia 14 de agosto de 2008 foi realizado o primeiro leilão de energia de reserva, onde
foram contratados 2.379,4 MW de potência a partir de 31 usinas termelétricas movidas à
biomassa de bagaço de cana-de-açúcar e de capim elefante (EPE, 2008b).
O resultado expressivo desse leilão pode ser explicado pelo mecanismo de Instalação de
Transmissão de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão
Compartilhada (ICG). Essa iniciativa do Governo Federal teve como objetivo desenvolver
subestações coletoras para promover a conexão de usinas no Mato Grosso do Sul e no
Goiás. Muitas das centrais de biomassa estão localizadas em pontos distantes das redes
existentes. Com as estações coletoras, é possível conectar um conjunto de usinas
localizadas em uma mesma área geográfica, possibilitando a expansão da Rede Básica
de forma racional, econômica e flexível (EPE, 2008a).
O Decreto 6.460, de 19 de maio de 2008, regulamenta a possibilidade de prestação do
serviço público de transmissão de energia elétrica por meio das ICGs. Tais instalações
são de responsabilidade do Concessionário de Serviço Público de Transmissão de
Energia Elétrica detentor da instalação de Rede Básica a que estiverem conectadas e se
destinam a possibilitar, mediante o pagamento de encargo específico, a conexão de
centrais de geração a partir de fonte eólica, biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas
(PLANALTO, 2011).
De acordo com EPE (2008a), o ICG é fundamental para a viabilização da expansão da
capacidade de geração instalada a partir de fontes alternativas em regiões com pouca ou
nenhuma capilaridade de redes de transmissão e de subtransmissão.
O segundo leilão de energia de reserva, realizado em 14 de dezembro de 2009, foi o
primeiro leilão de comercialização de energia voltado exclusivamente para fonte eólica.
Esse

leilão

resultou

na

contratação

de

1.805,7

MW,

distribuídos

entre
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empreendimentos de geração eólica em cinco estados das regiões Nordeste e Sul do
país. O preço médio de venda foi de R$ 148,39 por MWh (EPE, 2009b).
Os leilões de fontes alternativas de energia elétrica de 2010 (A-3 e Reserva), realizados
nos dias 25 e 26 de agosto de 2010, resultaram na contratação de 2.892,2 MW de
potência instalada. No geral, foram contratadas 70 centrais eólicas, 12 termelétricas à
biomassa e 7 PCHs (EPE, 2010).
No âmbito do leilão A-3, foi contratada uma potência instalada total de 1.685,6 MW, a
partir de um conjunto de 56 empreendimentos. O preço médio final ficou em R$ 135,48
por MWh. Já o leilão de reserva contratou 1.206,6 MW de potência instalada distribuída
entre 33 empreendimentos, a um preço médio de venda de R$ 125,07 por MWh. A
energia negociada em ambos os leilões será proveniente das fontes eólica, biomassa do
bagaço da cana e PCHs (EPE, 2010).
Finalmente, o leilão de energia de reserva realizado no dia 18 de agosto de 2011,
contratou 1.218,1 MW de potência instalada, sendo 861,1 MW de projetos de parques
eólicos e 357 MW de termelétricas à biomassa (bagaço de cana-de-açúcar e resíduos de
madeira). No total foram contratados 41 empreendimentos e a venda da energia foi
negociada a um preço médio final de R$ 99,61 por MWh (EPE, 2011c). A Tabela 7
apresenta os resultados dos leilões de energia de reserva e de fontes alternativas
realizados nos últimos cinco anos.
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Tabela 7 – Resultados dos leilões (2007-2011).
Fonte: EPE, 2007e; EPE, 2008; EPE, 2009; EPE, 2010; EPE, 2011c
Eólica
Leilões

Biomassa

PCH

Total

Potência
(MW)

Preço
(R$/MWh)

Potência
(MW)

Preço
(R$/MWh)

Potência
(MW)

Preço
(R$/MWh)

Potência
(MW)

Preço
(R$/MWh)

o

1.805,70
2.047,80

148,39
130,86

541,90
2.379,40
712,90

138,85
58,84
144,20

96,74
131,50

137,32
141,93

638,34
2.379,40
1.805,70
2.892,20

137,32
58,84
148,39
133,56

o

861,10

99,54

357,00

100,40

-

-

1.218,10

99,61

1 FA
o
1 LER
o
2 LER
o
2 FA
3 LER

2.3.6 Resoluções Normativas
No âmbito da ANEEL, existem duas Resoluções Normativas que criam condições
especiais para as FRA, aumentando as possibilidades para comercialização de energia
de origem renovável no mercado livre.
A Resolução Normativa nº 77, de 18 de agosto de 2004, estabelece uma redução de 50%
nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, incidindo na
produção e no consumo da energia comercializada pelos seguintes empreendimentos:
hidrelétricas com potência igual ou inferior a 1 MW, PCHs e centrais com base em fontes
solar, eólica, biomassa ou co-geração qualificada, cuja potência injetada nos sistemas de
transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30 MW (ANEEL, 2004).
Já a Resolução Normativa nº 247, de 21 de dezembro de 2006, estabelece a figura do
consumidor especial, bem como suas condições para comercialização de energia
elétrica. De acordo com a Resolução, os consumidores especiais devem receber
tratamento semelhante ao concedido aos consumidores livres, podendo adquirir energia
incentivada no todo ou em parte. Os consumidores especiais também ficam autorizados a
possuir contratos de compra e venda de energia incentivada, bem como contratos de
fornecimento cativo junto às concessionárias ou permissionárias de distribuição.
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Além disso, o consumidor especial passa a poder participar do mercado livre, mesmo
sem ter as características de um consumidor livre. Para tanto, a geração a ser
comercializada deve originar-se obrigatoriamente de: aproveitamentos de potencial
hidráulico de potência entre 1 MW e 30 MW, destinados à produção independente ou à
autoprodução e mantidas as características de PCH; empreendimentos com potência
instalada igual ou inferior a 1 MW; empreendimentos cuja fonte primária de geração seja
a biomassa, energia eólica ou solar, de potência injetada nos sistemas de transmissão ou
distribuição menor ou igual a 30 MW (ANEEL, 2006).
2.3.7 Incentivos fiscais
No Brasil existem dois incentivos fiscais para incentivar a utilização de equipamentos
solares e eólicos. O convênio CONFAZ 101/97 concede isenção do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) nas operações com alguns
equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica
(CONFAZ, 1997). O convênio ICMS 75, de 14 de julho de 2011 prorrogou até o dia 31 de
dezembro de 2015 o período de vigência dos incentivos (CONFAZ, 2011). No entanto,
esse benefício se restringe aos equipamentos isentos ou tributados à alíquota zero do
IPI, de acordo com o Decreto 3.827 de 31 de março de 2001.
Estão isentos do ICMS os seguintes equipamentos: aerogeradores para conversão de
energia dos ventos em energia mecânica para fins de bombeamento de água e/ou
moagem de grãos; bomba para líquidos, para uso em sistema de energia solar
fotovoltaico em corrente contínua, com potência não superior a 2 HP; aquecedores
solares de água; geradores fotovoltaicos; aerogeradores de energia eólica; células
solares não montadas; células solares em módulos ou painéis; e torre para suporte de
gerador de energia eólica (CONFAZ, 1997).
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No âmbito federal, o Ministério da Fazenda lançou em 2009 um pacote de medidas
visando estimular o desenvolvimento. Entre essas medidas está a desoneração
permanente do IPI sobre os aerogeradores utilizados para gerar energia elétrica a partir
da fonte eólica. Com essa medida, o governo espera aumentar os investimentos
destinados à produção de energia eólica e estimular a produção nacional dos
equipamentos (CONFAZ, 2009).
2.3.8 Plano Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC)
No âmbito das mudanças climáticas, em 2008 o Governo Federal apresentou o Plano
Nacional de Mudanças climáticas (PNMC), com o intuito de promover ações domésticas
que contribuam para a mitigação das mudanças climáticas (MMA, 2008). O foco principal
desse plano é reduzir as emissões de GEE provenientes do desmatamento. Entretanto,
ele contém cláusulas compatíveis com a geração de energia a partir de FRA.
Entre os objetivos do plano, um em especial diz respeito ao setor elétrico: manter a alta
participação de energia renovável no setor elétrico, de modo a manter a posição de
destaque que o Brasil sempre ocupou na esfera internacional (MMA, 2008).
Mais especificamente, o plano visa aumentar a participação da geração de fontes eólicas
e de plantas de bagaço da cana-de-açúcar, adicionar centrais hidrelétricas, expandir a
indústria solar fotovoltaica e aumentar a eletrificação rural. O programa objetiva que a cogeração, principalmente proveniente do bagaço da cana, atinja 11% da geração de
energia elétrica do país até 2030 (GVCES, 2010).
2.3.9 Novas medidas voltadas para incentivar as FRA
A Lei Complementar n° 81, de 2 de setembro de 2009 instituiu, no âmbito do Poder
Executivo Estadual do Ceará, o Fundo de Incentivo à Energia Solar do Ceará (FIES), cujo
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objetivo é incentivar a instalação e manutenção de usinas destinadas à produção de
energia solar, bem como fabricantes de equipamentos solares no território cearense. De
acordo com a lei, os recursos que compõem o FIES, serão utilizados no desenvolvimento
do consumo e geração de energia solar, objetivando a instalação de usinas solares e
atração de investimentos na sua cadeia produtiva (CEARÁ, 2009).
A receita do FIES será constituída por dotações orçamentárias consignadas no
orçamento fiscal do Estado; recursos dos encargos cobrados das empresas beneficiárias
do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDI); recursos decorrentes das
contribuições de consumidores livres ou de energia incentivada, do Estado do Ceará ou
de outras unidades da Federação, que desejarem, voluntariamente, consumir energia
solar das usinas situadas no Estado do Ceará; recursos decorrentes de acordos, ajustes,
contratos e convênios celebrados com órgãos e entidades da Administração Pública
Federal ou Municipal; convênios, contratos e doações realizadas por entidades nacionais
ou internacionais, públicas ou privadas; doações, auxílios, subvenções e legados, de
qualquer natureza, de pessoas físicas e jurídicas do País ou do exterior; retorno de
operações de crédito, encargos e amortizações, concedidas com recursos do FIES;
rendimentos de aplicação financeira dos seus recursos e outras receitas que vierem a ser
destinadas ao Fundo (CEARÁ, 2009).
Na esfera federal, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 2.952/2011, que
institui o Programa de Incentivo ao Aproveitamento da Energia Solar (Prosolar). Caso
aprovado, esse Projeto prevê o estabelecimento de metas nacionais de geração de
energia solar para 1% do total da matriz elétrica brasileira nos próximos três anos e de
3% em cinco anos. Além disso, também cria medidas para incentivar o setor de energia
solar por meio da diminuição, até 2016, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
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incidente sobre conversores, painéis fotovoltaicos e outros equipamentos do sistema de
energia solar (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011).
Mais ainda, o Projeto de Lei propõe que os leilões de expansão da matriz elétrica a partir
de fontes renováveis sejam anuais e que neles seja discriminado o percentual a ser
atendido pela fonte solar. Também há exigência de que as concessionárias e
permissionárias de energia elétrica adquiram energia solar de centrais com capacidade
instalada de até 3 MW (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011).

2.4 Panorama das políticas de promoção de FRA no
Brasil
Analisando o histórico das medidas adotadas nos últimos anos, é possível notar o
interesse do governo brasileiro em expandir a matriz elétrica nacional a partir de FRA, de
modo a manter a grande parcela de fontes renováveis e, simultaneamente, obter um
maior grau de diversificação do parque gerador.
A aplicação do mecanismo de quotas é uma iniciativa ainda não experimentada no Brasil
(GVCES, 2010). Entretanto, O país passou de um esquema de tarifas feed-in (PROINFA,
introduzido em 2002) para o uso de leilões competitivos a partir de 2007.
Os leilões de energia demonstraram ser um bom caminho para a ampliação das FRA no
Brasil, pois já contrataram com sucesso mais de 4.000 MW de projetos renováveis em
menos de três anos, mais que o PROINFA conseguiu em cerca de cinco anos. Esses
leilões podem ser vistos como uma forma indireta, porém economicamente eficiente de
descoberta da tarifa feed-in ótima.
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A contratação de energia no longo prazo tem a vantagem de reduzir o risco para os
projetos e facilitar seu financiamento. O sistema de leilão, em princípio, preserva alguns
atributos favoráveis do mecanismo de tarifas feed-in como, por exemplo, estabilidade nas
receitas. Entretanto, diferentemente do mecanismo de tarifas feed-in, no sistema de leilão
é possível encontrar o montante correto do investimento por meio de processo
competitivo (PSR, 2010).
Os leilões de FRA no Brasil têm mecanismos interessantes de estímulo à participação
concreta de projetos e redução das incertezas. Por exemplo, para participar do leilão é
necessário a obtenção da Licença Prévia, a entrega de uma garantia bancária e, no caso
de vencimento da primeira, uma segunda garantia para a conclusão do projeto. Além
disso, é exigida a entrega de estudos de acesso à rede indicando os pontos disponíveis
para a conexão elétrica (PSR, 2010).
A cobrança de um conjunto relevante de garantias (financeiras, técnicas e operacionais)
é essencial para evitar que licitantes muito agressivos possam fazer ofertas
insustentáveis para conseguir ganhar os contratos, que mais tarde não serão atendidos
(PSR, 2010). A Figura 6 apresenta a evolução dos mecanismos de promoção de fontes
renováveis no Brasil na última década.

Figura 6 – Mecanismos de promoção de fontes renováveis de geração elétrica no Brasil.
Fonte: adaptado de IEA, 2011
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Capítulo 3 – Avaliação das políticas de promoção
de FRA no Brasil
Esse capítulo faz uma análise da efetividade das políticas de promoção das FRA
implementadas no Brasil no período 2001-2010. A análise da efetividade dessas políticas
abrange as tecnologias de geração elétrica a partir de FRA mais maduras, isto é, aquelas
que já ultrapassaram a fase de demonstração e apresentam desenvolvimento
significativo em nível mundial, podendo ser relacionadas com as políticas postas em
prática.
No Brasil, as FRA já utilizadas, em menor ou menor escala, são: PCH, biomassa, eólica
terrestre e solar fotovoltaica. Portanto, foi calculada a penetração dessas fontes na matriz
energética brasileira em relação ao potencial de médio prazo estimado para cada uma
das FRA. Ressalta-se que a análise de efetividade realizada levou em conta não apenas
a geração elétrica no âmbito do SIN, mas sim toda a eletricidade produzida a partir de
FRA.
Em relação às fontes eólica marítima (offshore) e solar concentrada (heliotérmica),
apesar de essas fontes já possuírem um mercado incipiente em nível internacional, ainda
não existem aplicações dessas fontes no Brasil. Portanto, não foram calculados os
indicadores de efetividade para elas. Entretanto, foram levantados os potenciais de médio
prazo (até 2020), bem como apresentadas as principais questões em relação ao
desenvolvimento dessas fontes.

87

3.1 Classificação dos potenciais
A utilização das FRA depende, em particular, dos recursos disponíveis no país e dos
custos associados à exploração. Na literatura, discute-se intensamente o potencial de
diversos recursos energéticos ou das diversas tecnologias de aproveitamento desses
recursos. No entanto, quase nunca é possível identificar uma terminologia padrão
utilizada para classificar os diversos tipos de potenciais existentes.
Nesse sentido, Resch et al. (2008) propõe uma terminologia muito semelhante àquela
utilizada por IEA (2008). A seguir é apresentada a terminologia utilizada para classificar
os tipos de potenciais existentes:
•

Potencial teórico: representa o limite superior teórico do total de eletricidade que
pode ser produzida a partir de um recurso energético específico em uma área
definida, baseado no atual conhecimento científico. Esse potencial depende
apenas de parâmetros físicos gerais como, por exemplo, a irradiação solar média
observada em uma determinada região;

•

Potencial técnico: o potencial técnico é obtido ao se levar em consideração as
condições e limitações técnicas, isto é, a eficiência das tecnologias de conversão
de energia, a disponibilidade de terra, entre outros. Assim, o potencial técnico
representa a fronteira tecnológica atual de aproveitamento de cada recurso. Para
a maioria dos recursos renováveis, o potencial técnico é dinâmico, pois com o
avanço da P&D as tecnologias de conversão podem ser melhoradas, resultando
no aumento do potencial técnico;

•

Potencial realizável: representa o potencial máximo alcançável, assumindo que
todas as barreiras existentes possam ser superadas e todas as medidas de
estímulo sejam postas em prática. Nesse sentido, parâmetros gerais como taxas
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de crescimento do mercado e restrições relacionadas ao planejamento são
levados em consideração. É importante notar que o potencial realizável também
depende do tempo, ou seja, ele deve se referir a um determinado ano. Isso
porque, no longo prazo, o potencial realizável tende em direção ao potencial
técnico;
•

Potencial econômico: é definido como aquele potencial que pode ser explorado
sem a necessidade de apoio ou suporte adicional, isto é, cuja exploração é
competitiva comparada com as tecnologias convencionais.

A Figura 7 ilustra graficamente o significado dos diferentes conceitos de potenciais. O
potencial total realizável é a soma do potencial já alcançado até o ano de 2010
(capacidade instalada acumulada) mais o potencial adicional realizável no horizonte
temporal restante, nesse caso no período 2011-2020.

Figura 7 – Tipos de potenciais de geração.
Fonte: adaptado de RESCH et al., 2008
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3.2 O potencial das FRA no Brasil
A seguir são apresentados os potenciais de geração no Brasil para o horizonte temporal
2001-2020. Para o período 2001-2010 foram levantados os potenciais já alcançados, ou
seja, aquele potencial que já é explorado. Já para o período 2011-2020, foram levantados
os potenciais realizáveis até 2020. As fontes analisadas foram: PCH, biomassa da canade-açúcar, eólica (terrestre e marítima) e solar (fotovoltaica e concentrada).
Para as FRA mais desenvolvidas no Brasil tais como PCH, biomassa e eólica terrestre,
foram utilizados dados oficiais de diversos órgãos governamentais. Já para as fontes
solar (fotovoltaica e concentrada) e eólica marítima, foram utilizadas informações e
estimativas encontradas em relatórios e artigos especializados, juntamente com
hipóteses baseadas na atual conjuntura e nos desdobramentos esperados em relação ao
desenvolvimento desses mercados.
3.2.1 Potencial de geração a partir de PCH
O que define um aproveitamento hidrelétrico como sendo uma PCH é sua potência
instalada e o tamanho de seu reservatório. Em 2003, a ANEEL, por meio da Resolução
652, de 9 dezembro de 2003, definiu como sendo PCH aqueles aproveitamentos
hidrelétricos com área do reservatório inferior a 3,0 km2 cuja potência seja superior a 1
MW e igual ou inferior a 30 MW. Além disso, para se enquadrar na modalidade de PCH, a
energia elétrica produzida deve ser destinada à produção independente, autoprodução ou
produção independente autônoma (ANEEL, 2003).
No entanto, é possível que um aproveitamento ainda seja considerado uma PCH mesmo
sem atender a limitação da área do reservatório, desde que sempre sejam respeitados os
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limites de potência e a modalidade de exploração. Para tanto, o empreendimento deverá
atender a pelo menos uma das seguintes condições:
i) atender à inequação

𝐴≤
onde

(14,3 × 𝑃)
𝐻𝑏

𝐴 é área do reservatório em km2, ou seja, a área à montante do barramento, delimitada

pelo nível d’água máximo normal operativo;
𝑃 é a potência elétrica instalada em MW;

𝐻𝑏 é a altura de queda bruta em metros, definida pela diferença entre os níveis d’água
máximo normal de montante e normal de jusante, ou

ii) possuir o dimensionamento do reservatório comprovadamente baseado em outros
objetivos que não o de geração de energia elétrica (ANEEL, 2003).
A atratividade das PCHs fundamenta-se, principalmente, por suas características de
menor impacto ambiental, menor volume de investimentos, prazo de maturação mais
curto e tratamento incentivado pela regulamentação vigente. Nesse sentido, uma
característica das PCHs é a dispensa de licitação para obtenção da concessão, bastando
ao empreendedor apenas obter autorização da ANEEL (EPE, 2009a).
Acrescentam-se a esta atratividade diversas vantagens fiscais e tarifárias, estabelecidas
com o objetivo de incentivar investimentos nesse tipo de projeto, especialmente pela
iniciativa privada (EPE, 2007b).
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A título de exemplo, pode-se citar a isenção de pagamento de Uso de Bem Público
(UBP); a isenção da obrigação de aplicar, anualmente, no mínimo 1% de sua receita
operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico; a isenção relativa à
compensação financeira, paga aos Estados e Municípios, pela utilização de recursos
hídricos; a redução de, no mínimo, 50% no pagamento das tarifas de uso do sistema de
transmissão e de distribuição (TUST e TUSD), entre outros (EPE, 2009a).
De acordo com o PDE 2020 (EPE, 2011b), a capacidade instalada de PCH existente em
2010 era de 3,8 GW. Seguindo as projeções do referido estudo, haverá uma expansão da
capacidade instalada de PCHs de 2,7 GW para o período 2011-2020, de modo que, em
2020, haverá uma capacidade instalada de aproximadamente 6,5 GW. Considerando um
fator de capacidade de 60%, a produção de energia elétrica a partir de PCHs sairá de um
patamar de 22 TWh em 2011 para, em 2020, alcançar uma geração 44 TWh.
Por sua vez, o PNE 2030 (2007a) estimou em 17,5 GW o potencial de geração a partir de
PCH para o período 2005-2030. Novamente utilizando um fator de capacidade de 60%,
caso seja instalada toda essa potência, as PCHs poderiam gerar, em 2030,
aproximadamente 92 TWh. A Tabela 8 apresenta os valores referentes à capacidade
instalada em 2010 bem como o potencial econômico e o técnico de geração de PCH.
Tabela 8 – Capacidade instalada e potencial de geração a partir de PCH.
Fonte: elaboração própria com base em EPE, 2007a; EPE, 2011b
PCH
Capacidade instalada em 2010
Potencial econômico em 2020
Potencial técnico (2030)

GW
3,8
6,5
17,5

92

3.2.2 Potencial de geração a partir da biomassa da cana-de-açúcar
A disponibilidade de biomassa da cana-de-açúcar para uso como fonte primária de
combustível para a geração de energia elétrica está diretamente associada às seguintes
variáveis: i) produção de cana-de-açúcar para atender às demandas de etanol e açúcar;
ii) condições edafo-climáticas, técnica de manejo da cultura (forma de colheita) e as
variedades empregadas; iii) quantidade de palha nas culturas sem queima no período
pré-colheita passível de recuperação viável; e iv) quantidade de bagaço de cana passível
de aplicação viável como matéria-prima para produção de etanol através de hidrólise
(EPE, 2007c).
As diversas tecnologias existentes para a geração de energia elétrica a partir da
biomassa se baseiam em um processo de conversão da biomassa em um produto
intermediário que é utilizado em uma máquina motriz na qual é produzida a energia
mecânica que, finalmente, aciona o gerador de energia elétrica. As principais tecnologias
existentes para aumentar o aproveitamento dos recursos energéticos da biomassa por
meio da geração de energia elétrica no setor sucroalcooleiro são (EPE, 2007c):
•

Ciclo a vapor com turbinas de contrapressão, empregado de forma integrada a
processos produtivos por meio da co-geração;

•

Ciclo a vapor com turbinas de condensação e extração, que podem operar
isoladamente ou também de forma integrada a processos produtivos por meio da
co-geração; e

•

Ciclo combinado integrado à gaseificação da biomassa.

Cada um desses ciclos possui características técnicas distintas. Essas diferenças
técnicas impactam na eficiência geral da caldeira de geração de vapor e nos níveis de
pressão e temperatura deste vapor. Dependendo da tecnologia empregada, a pressão
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nas caldeiras pode ser de 80-100 kgf/cm2 nas tecnologias mais antigas, podendo atingir
valores até 150-180 kgf/cm2 (EPE, 2007c).
Para projetar a capacidade de geração de energia elétrica excedente a partir da
biomassa do setor sucroalcooleiro, a EPE (2007c) utilizou dados sobre a produção de
cana-de-açúcar, área plantada, produção de açúcar e de etanol e a oferta mássica de
biomassa do setor sucroalcooleiro em termos do resíduo do processo industrial (bagaço)
e do resíduo agrícola (palha) para quantificar o crescimento da produção e a oferta
teórica de resíduos da biomassa do setor sucroalcooleiro no período 2005-2030.
Além disso, foram consideradas as estimativas em relação ao total de palha que é
recuperada no campo e a parcela da biomassa destinada para outros usos,
principalmente o bagaço utilizado para a produção de etanol por meio do processo de
hidrólise.
Em seguida, a oferta de biomassa resultante do setor foi associada à capacidade de
produção existente de cana-de-açúcar e à capacidade de produção adicional decorrente
de eventual expansão no horizonte de estudo. Finalmente, foi estimada a participação
das distintas tecnologias de geração termelétrica na expansão e renovação da indústria
sucroalcooleira (EPE, 2007c).
Dessa forma, foi estimada a geração anual de energia elétrica excedente a partir da
biomassa que o setor sucroalcooleiro é capaz de produzir até 2030 (Tabela 9).
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Tabela 9 – Geração de energia elétrica excedente (GWh/ano).
Fonte: EPE, 2007c
Geração de energia elétrica
excedente (GWh/ano)
Cap. de processamento existente em 2005 (1)
-ciclos de baixa eficiência em operação
- c. v. com turbinas de contrapressão
- c. v. com turbinas de cond. e extração
- c. c. integrado à gaseificação da biomassa
Capacidade de produção adicional (2)
- c. v. com turbinas de contrapressão
- c. v. com turbinas de cond. e extração
- c. c. integrado à gaseificação da biomassa
Geração de energia elétrica excedente (1) + (2)
* c. v. – ciclo a vapor; c. c. – ciclo combinado.

2005

2010

2015

2020

2030

612
612
488
415
73
1.100

8.653
368
7.244
1.041
2.745
2.146
599
11.397

9.755
262
7.513
1.980
9.591
7.053
2.539
19.346

12.256
175
7.888
2.970
1.223
13.833
9.584
3.910
339
26.089

16.034
92
8.561
4.165
3.216
28.050
17.013
8.106
2.930
44.083

Com base nos valores estimados para a geração anual e utilizando os fatores de
capacidade específicos de cada tecnologia apresentados na Tabela 10, foi feita a
projeção da capacidade de geração de energia elétrica excedente, conforme apresentado
na Tabela 11.
Tabela 10 – Fatores de capacidade das tecnologias de geração termelétrica à biomassa.
Fonte: EPE, 2007c
Associada à capacidade de
processamento existente em 2005
Ciclos de baixa eficiência em operação
Ciclo a vapor com turbinas de contrapressão
Ciclo a vapor com turbinas de condensação e extração
Ciclo combinado integrado à gaseificação da biomassa
Associada à capacidade de
produção adicional
Ciclo a vapor com turbinas de contrapressão
Ciclo a vapor com turbinas de condensação e extração
Ciclo combinado integrado à gaseificação da biomassa

2005

2010

2015

2020

2030

0,28
-

0,30
0,60
0,80
-

0,35
0,70
0,80
-

0,35
0,70
0,80
0,80

0,35
0,70
0,80
0,80

2005

2010

2015

2020

2030

0,50
0,80
-

0,60
0,80
-

0,70
0,80
-

0,70
0,80
0,80

0,70
0,80
0,80
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Tabela 11 – Capacidade de geração de energia elétrica excedente a partir da biomassa.
Fonte: EPE, 2007c
Capacidade de geração de
energia elétrica excedente (GW)
Cap. de processamento existente em 2005 (1)
-Ciclos de baixa eficiência em operação
- c. v. com turbinas de contrapressão
- c. v. com turbinas de condensação e extração
- c. c. integrado a gaseificação da biomassa
Capacidade de produção adicional (2)
- c. v. com turbinas de contrapressão
- c. v. com turbinas de condensação e extração
- c. c. integrado a gaseificação da biomassa
Geração de energia elétrica excedente (1) + (2)
* c. v. – ciclo a vapor; c. c. – ciclo combinado.

2005

2010

2015

2020

2030

0,25
0,25
0,11
0,09
0,01
0,35

1,67
0,14
1,38
0,15
0,49
0,41
0,09
2,16

1,59
0,09
1,23
0,28
1,51
1,15
0,36
3,11

1,94
0,06
1,29
0,42
0,17
2,17
1,56
0,56
0,05
4,11

2,48
0,03
1,40
0,59
0,46
4,35
2,77
1,16
0,42
6,83

Dessa forma, de acordo com as projeções da EPE (2007c), a capacidade de geração de
energia elétrica excedente obtida a partir da biomassa da cana-de-açúcar seria de 4,1
GW e 6,8 GW em 2020 e 2030, respectivamente. Já a geração de energia elétrica
excedente associada a essas capacidades seria de 26 TWh em 2020 e 44 TWh em 2030.
Não obstante essa projeção detalhada, mais recentemente foi feita outra projeção para o
potencial técnico de exportação de energia elétrica proveniente do setor sucroalcooleiro
para o SIN. Essa projeção, feita no âmbito do PDE 2020 (EPE, 2011b), utilizou como
ponto de partida a produção estimada de cana-de-açúcar necessária para atender a
demanda nacional e internacional de açúcar e etanol e as características técnicas das
usinas sucroalcooleiras que comercializaram energia no ACR. Por ser mais recente, essa
projeção foi utilizada para determinar o potencial técnico e o potencial econômico da
biomassa da cana-de-açúcar.
Com base em informações de domínio exclusivo, a EPE avaliou a quantidade de canade-açúcar processada (toneladas) e a garantia física (MWmed) declarada por cada usina
vencedora em cinco leilões realizados recentemente (Leilões de Energia de Reserva
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2008 e 2010, o Leilão de Fontes Alternativas 2010 e os Leilões A-3 e A-1 realizados em
2009) e calculou um fator médio de exportação de energia de 77,87 kWh por tonelada de
cana-de-açúcar processada (EPE, 2011b).
Utilizando esse fator de exportação juntamente com a premissa de que todo o bagaço
gerado no processamento da cana é utilizado para a geração de energia elétrica
(autoconsumo e exportação), estimou-se que a potência instalada de geração de energia
elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar crescerá pouco mais que 8 GW, passando
de 9,5 GW em 2011 para pouco mais de 17 GW em 2020 (EPE, 2011b). Dessa forma,
considerando um fator de capacidade médio de 60%, o potencial técnico de geração a
partir da biomassa gira em torno de 90 TWh por ano.
Em relação ao potencial econômico, de acordo com as projeções contidas no PDE 2020
para a evolução da capacidade instalada, a capacidade de geração a partir da biomassa
passa de 5,4 GW em 2011 para 9,1 GW em 2020, apresentando um aumento no período
superior a 3,5 GW (EPE, 2011b). Em termos de geração, essas capacidades se traduzem
em uma produção de aproximadamente 28 TWh e 48 TWh para 2011 e 2020,
respectivamente. A Tabela 12 apresenta os valores referentes à capacidade instalada em
2010 bem como o potencial econômico e o técnico de geração a partir da biomassa da
cana-de-açúcar.
Tabela 12 – Capacidade instalada e potencial de geração a partir da biomassa.
Fonte: elaboração própria com base em EPE, 2011b
Biomassa da cana-de-açúcar
Capacidade instalada em 2010
Potencial econômico em 2020
Potencial técnico (2030)

GW
4,5
9,1
17

97

3.2.3 Potencial de geração eólico
3.2.3.1 Eólica terrestre (on shore)
Segundo o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (CEPEL, 2001), mais de 71.000 km2 do
território nacional possui velocidades de vento superior a 7 m/s ao nível de 50 m, o que
propicia um potencial técnico da ordem de 143 GW de potência instalável. A maior parte
desse potencial está na costa dos estados do nordeste, em decorrência dos ventos
alísios.
Ainda conforme o referido Atlas, com o potencial instalável de 143 GW seria possível
produzir anualmente 272 TWh de energia elétrica. Portanto, o referido estudo considerou
um fator de capacidade de quase 22%. Essa é uma cifra bastante significativa,
considerando que o consumo final de energia elétrica no Brasil foi de 455,7 TWh em
2010 (EPE, 2011a).
Em relação ao potencial econômico, com o resultado do Leilão de Fontes Alternativas,
realizado em agosto de 2010, as estimativas anteriormente feitas pelo PNE 2030 (2007a)
acerca da evolução do potencial eólico tiveram que ser alteradas. O Leilão de Fontes
Alternativas de 2010 foi composto por dois leilões, um de energia de reserva e outro A-3.
O potencial contratado nesses leilões deverá entrar em operação em janeiro de 2013,
para o caso do Leilão A-3 e setembro de 2013, para o Leilão de Reserva (EPE, 2010).
Nesse sentido, o PDE 2020 já incorpora o resultado do Leilão de Fontes Alternativas. A
Tabela 13 apresenta o cronograma previsto de expansão de centrais eólicas já
contratadas e em construção para o período 2011-2013.
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Tabela 13 – Capacidade instalada de geração eólica já contratada e em construção.
Fonte: EPE, 2011b
Fonte
Eólica

2011
452

Potência (MW)
2012
1.941

2013
2.048

Já nos leilões de 2011, foram contratados 2.044 MW de potência instalada a partir de
centrais eólicas, sendo 1.068 MW no Leilão A-3 e 976 MW no Leilão A-5 (EPE, 2011d;
EPE, 2011e).
Assim, o potencial econômico de geração elétrica a partir de centrais eólicas terrestres foi
estimado a partir das estimativas do PDE 2020 para a expansão da capacidade instalada
dessa fonte. De acordo com o referido estudo, a capacidade instalada de centrais eólicas
terrestres aumentará em mais de 10 GW no período, passando de aproximadamente 1,3
GW em 2011 para 11,5 GW em 2020. Considerando um fator de capacidade médio de
35%, o potencial de geração elétrica correspondente é de 3,9 TWh e 35 TWh,
respectivamente. A Tabela 14 apresenta os valores referentes à capacidade instalada em
2010 bem como o potencial econômico e o técnico de geração da fonte eólica terrestre.
Tabela 14 – Capacidade instalada e potencial de geração a partir da fonte eólica terrestre.
Fonte: elaboração própria com base em CEPEL, 2001; EPE, 2011b
Eólica terrestre
Capacidade instalada em 2010
Potencial econômico em 2020
Potencial técnico (2030)

GW
0,83
11,5
143

3.2.3.2 Eólica marítima (off shore)
A geração eólica marítima ainda se encontra no estágio inicial de comercialização. No
final de 2008, havia 1,4 GW de capacidade instalada no mundo, tudo em países
europeus próximos ao Mar do Norte, Mar Báltico e Mar Irlandês. Em 2009, essa
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capacidade aumentou para 2,1 GW. Nesse mesmo ano a Alemanha, a Noruega e a
China instalaram seus primeiros parques eólicos marítimos (IEA, 2010c).
No entanto, o potencial de geração elétrica a partir de centrais eólicas marítimas é
grande. De acordo com o IEA (2010c), a capacidade eólica marítima está projetada para
crescer, em nível mundial, entre 115 GW e 340 GW dependendo das premissas e
perspectivas acerca da evolução dos principais determinantes. Ainda de acordo com o
mesmo

estudo,

os

maiores

aumentos

de

capacidade

ocorrerão

na

Europa

(principalmente no norte do continente, onde o potencial é bastante elevado), nos
Estados Unidos e na China.
Quando comparada com a tecnologia eólica terrestre, a exploração da capacidade eólica
marítima ainda é pequena por causa de seu elevado custo e porque ainda existem
diversas questões técnicas a serem solucionadas.
Em relação aos custos, destacam-se duas questões principais. Primeiramente, o
financiamento de fazendas eólicas marítimas é problemático porque as instituições
financeiras percebem elevados riscos tecnológicos e regulatórios. Dessa forma, para
conceder os empréstimos, essas instituições requerem elevadas taxas, de modo a refletir
o risco percebido por esses agentes.
Em segundo lugar, a fundação estrutural da maioria dos projetos eólicos marítimos
consiste em uma única estaca fixada no leito do mar. A maior parte dos projetos
atualmente existentes utiliza essa estrutura, conhecida como monopile. Os custos
associados a essa etapa de construção respondem por cerca de 25% do investimento
total de um parque eólico marítimo. Dessa forma, o aperfeiçoamento do desenho dessas
fundações é essencial para proporcionar uma redução de custos da tecnologia eólica
marítima.
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No que diz respeito às questões técnicas, a questão da conexão dos parques eólicos no
mar com o continente ainda representa um desafio a ser superado. Além disso,
atualmente, a maior parte das turbinas marítimas é baseada na tecnologia de usinas
terrestres, modificadas de modo a refletir as práticas e experiências de outras indústrias
marítimas (IEA, 2010c).
No entanto, a confiabilidade das turbinas marítimas é menor do que no caso das turbinas
eólicas terrestres. Assim, turbinas mais robustas, projetadas desde o início para operar
exclusivamente nas condições encontradas no ambiente marítimo, precisam ser
desenvolvidas para que a tecnologia possa avançar. Para tanto, é preciso, entre outras
coisas, focar nos efeitos combinados de diferentes cargas em todas as partes da turbina
e em sua fundação, uma vez que o ambiente marinho interage com ondas e correntes
(IEA, 2010c).
Finalmente, apesar de as turbinas eólicas marítimas estarem atualmente localizadas em
áreas de águas rasas, existe um potencial significativo em águas profundas. Novos
projetos estão sendo desenvolvidos para permitir o aproveitamento desse potencial. Uma
das possibilidades, atualmente em fase de pesquisa na Noruega, são as turbinas
flutuantes (IEA, 2010c).
No Brasil, ainda não existem projetos eólicos marítimos em operação, tampouco estudos
oficiais sobre o potencial de geração eólica marítima. Entretanto, de acordo com a
Proventos, empresa de consultoria especializada em energia eólica, nas regiões
litorâneas das regiões Nordeste e Sul do país foi encontrado um potencial de 340 GW,
sendo 130 GW na região Nordeste, com fator de capacidade de 45% e 210 GW na região
Sul (CERPCH, 2012).
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Atualmente, o único projeto eólico marítimo conhecido no país é o da usina de Asa
Branca. Entretanto, não existem maiores informações técnicas em relação ao projeto
nem sobre seu atual estágio de desenvolvimento. Assim, devido à falta de maiores
informações, será considerado que 50% dos 340 GW de potencial estimado pela
Proventos é tecnicamente explorável a um fator de capacidade de 35% (valor dentro do
intervalo do fator de capacidade utilizado para a energia eólica terrestre e o fator de
capacidade apresentado pela Proventos). Com base nessas premissas, o potencial
técnico de geração eólica marítima considerado será de 521 TWh.
Em um estudo feito pela Agência Internacional de Energia (IEA, 2008) sobre o
desenvolvimento de fontes renováveis de energia, avaliou-se o potencial realizável de
médio prazo das FRA até 2020. Esse estudo englobou os países da OCDE, além do
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Para projetar o potencial total realizável até 2020 dos países europeus, foi utilizado o
modelo Green-X, desenvolvido especialmente para a União Europeia. Para os demais
países, as projeções utilizadas foram obtidas por meio do modelo chamado WorldRES,
desenvolvido especialmente para esse propósito pelo Energy Economics Group (EEG) da
Universidade de Tecnologia de Viena.
O potencial adicional realizável no médio prazo calculado pelo WorldRES é calibrado
para trás a partir do potencial técnico realizável no longo prazo, o qual representa o
potencial máximo alcançável assumindo que todas as barreiras existentes possam ser
superadas e todas as medidas de estímulo sejam postas em prática (IEA, 2008).
Considerando que no Brasil ainda não foi explorado nenhuma parcela do potencial de
geração eólica marítima, o potencial adicional é igual ao potencial total realizável até
2020. Dessa forma, para o potencial econômico em 2020 será utilizada a estimativa feita
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pelo estudo da Agência Internacional de Energia (IEA, 2008) no valor é 1,4 TWh. A
Tabela 15 apresenta os valores referentes à capacidade instalada em 2010 bem como o
potencial econômico e o técnico de geração da fonte eólica marítima.
Tabela 15 – Capacidade instalada e potencial de geração a partir da fonte eólica marítima.
Fonte: elaboração própria com base em CERPCH, 2012; IEA, 2008
Eólica marítima
Capacidade instalada em 2010
Potencial econômico em 2020
Potencial técnico (2030)

GW
0,0
0,45
170

3.2.4 Potencial de geração solar
3.2.4.1 Solar fotovoltaica
Segundo o Atlas de Irradiação Solar do Brasil, incide, diariamente, de 4,5 kWh/m2 a 6,3
kWh/ m2 no país (COLLE et al., 1998). Como base de comparação, o lugar mais
ensolarado na Alemanha, atualmente o país que mais investe em energia solar, recebe
40% menos radiação solar que o lugar menos ensolarado do Brasil.
Apesar das condições favoráveis, estudos oficiais do governo brasileiro não
consideraram o uso da energia solar fotovoltaica nos planos de expansão do setor
elétrico. Segundo o PNE 2030 (EPE, 2007a), o aproveitamento da energia solar
fotovoltaica integrado à rede será marginal no horizonte analisado pelo estudo (20052030).
No Brasil, a energia solar fotovoltaica sempre esteve associada a programas de
desenvolvimento rural e acesso a energia elétrica em localidades isoladas. Os sistemas
fotovoltaicos isolados tiveram ampla penetração no Brasil por meio de diversos
programas, totalizando, em 2004, 30 mil sistemas isolados (EPE, 2007a).
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Fora do sistema isolado, muitos dos projetos de energia solar fotovoltaica foram
implementados como projetos demonstrativos ou piloto. Recentemente, o Laboratório de
Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina (LabSolar/UFSC) revisou um
levantamento feito pelo Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos da Universidade de São
Paulo (LSF/USP). De acordo com essa atualização, em maio de 2010 existiam 38 usinas
solares conectadas à rede, instaladas em universidades, institutos de pesquisa e
concessionárias de energia.
Apesar de estarem conectadas à rede, todas essas usinas possuem um caráter
experimental. Juntas, elas somam uma potência de 174 kW, dos quais apenas 128 kW
estão operando atualmente. A Tabela 16 apresenta a relação de projetos existentes
(AMERICA DO SOL, 2012).
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Tabela 16 – Instalações fotovoltaicas experimentais conectadas à rede.
Fonte: ZILLES, 2008, revisado por LABSOLAR/UFSC, 2010 apud AMÉRICA DO SOL, 2012
Nome
CHESF*
LABSOLAR/UFSC
LSF - IEE/USP (a)
UFRJ-COPPE*
Convivência/UFSC
FAE-UFPE *
LSF - IEE/USP (b)
CEPEL
IEM
UFJF*
LSF - IEE/USP (c)
CELESC
CELESC
CELESC
Centro de Cultura e Eventos/UFSC
Lab. Energia Solar/UFRGS
Escola Técnica Pelotas
LSF - IEE/USP (d)
Lab. de Sementes/CEMIG
FAE - UFPE
Clínica Harmonia
CEFET-MG
PUC-MG
EFAP
Casa Eficiente/ELETROSUL
Greenpeace
FAE - UFPE (b)
Private House
GEDAE
Unicamp
Private House
Solaris
Motor Z
Fundição Estrela
ELETROSUL
UFSC (HU)/TRACTEBEL
UFSC (Col. Aplicação)/TRACTEBEL
UFSC (Aeroporto)/TRACTEBEL
Total
*Fora de operação em maio de 2010.

Cidade
Recife - PE
Florianópolis - SC
São Paulo - SP
Rio de Janeiro - RJ
Florianópolis - SC
Fernando de Noronha - PE
São Paulo - SP
Rio de Janeiro - RJ
Porto Alegre - RS
Juiz de Fora - MG
São Paulo - SP
Florianópolis - SC
Lages - SC
Tubarão - SC
Florianópolis - SC
Porto Alegre - RS
Pelotas - RS
São Paulo - SP
Belo Horizonte - MG
Recife - PE
São Paulo - SP
Belo Horizonte - MG
Belo Horizonte - MG
Sete Lagos - MG
Florianópolis - SC
São Paulo - SP
Recife - PE
Recife - PE
Belém - PA
São Paulo - SP
São Paulo - SP
Leme - SP
São Bernardo do Campo - SP
São Bernardo do Campo - SP
Florianópolis - SC
Florianópolis - SC
Florianópolis - SC
Florianópolis - SC

Ano de
Instalação
1995
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009

Potência
(kWp)
11
2,1
0,8
0,9
1,1
2,5
6,3
16,3
3
31,7
6
1,4
1,4
1,4
10,9
4,8
0,9
3
3,2
1,3
0,9
3,2
2,1
3
2,3
2,9
1,5
1
1,6
7,5
2,1
1
2,5
14,7
12
2
2
2,1
174,4

Recentemente surgiram algumas iniciativas de instalação de usinas fotovoltaicas para
fins comerciais. Em operação desde abril de 2011, a usina solar Tauá, da MPX Energia,
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tem uma capacidade instalada de 1 MW e pode ser considerada a única usina solar em
operação no Brasil.
Essa usina conta com 4.680 painéis fotovoltaicos numa área de aproximadamente 12 mil
m2. Cerca de R$ 10 milhões foram investidos na unidade, cuja capacidade inicial é de 1
MW. Os painéis fotovoltaicos utilizados foram produzidos pela Kyocera e são da
tecnologia de silício policristalino, com 215 Wp cada. A usina Solar Tauá está conectada
ao SIN por meio de subestação da distribuidora local (MPX, 2012).
De acordo com informações da MPX, existem planos de expansão da usina, com a
instalação de 7 mil painéis fotovoltaicos em uma nova área de aproximadamente 12 mil
m2 a um custo estimado de R$ 7 milhões. Essa expansão duplicará a capacidade da
usina solar de Tauá, que passará de 1 MW para 2 MW. Com a expansão, mais 6,9 mil
painéis serão instalados na usina solar. A General Electric fornecerá o equipamento
utilizado no aumento da capacidade. O início da operação está previsto para o primeiro
semestre de 2012 (MPX, 2012).
A usina solar de Tauá já possui autorização da ANEEL e licença da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) para expandir sua capacidade até 5 MW.
Além disso, o projeto da usina permite a ampliação gradual da capacidade para até 50
MW. Para tanto, a MPX dispõe de uma área de até 600 mil m2 para a expansão da usina
(MPX, 2012).
Ainda segundo a MPX, durante os três primeiros meses de operação comercial, de julho
a setembro de 2011, foi produzida uma média mensal de energia ativa de 150 MWh. Com
base nesses dados, a usina solar Tauá operou com um fator de capacidade médio de
20,5% em seu primeiro trimestre de operação.
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Já na região sul do Brasil está em andamento o projeto Megawatt Solar. Trata-se de uma
iniciativa da Eletrosul com o apoio da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ
na sigla em alemão), da Universidade Federal de Santa Catarina (LabSolar/UFSC) e do
Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina (IDEAL). O
projeto será financiado pelo Banco de Fomento Alemão (KfW, na sigla em alemão) e pela
Eletrobras.
O projeto Megawatt Solar consiste na implantação de um sistema fotovoltaico com
capacidade instalada de aproximadamente 1 MWp, integrado ao edifício sede da
Eletrosul em Florianópolis, Santa Catarina. A usina vai funcionar no telhado do edifício e
nas coberturas dos estacionamentos da Eletrosul. As placas de silício serão instaladas
em cerca de oito mil metros quadrados e a previsão é de que seja gerado, em média, 1,2
GWh de energia elétrica por ano (ELETROSUL, 2012).
Esse sistema será conectado à rede da distribuidora de energia elétrica local. Além disso,
a Eletrosul pretende criar um certificado verde para cada lote de eletricidade produzida
por essa usina e, dessa forma, comercializar a energia gerada para os consumidores
livres e especiais interessados em vincular a sua imagem à produção de energia limpa.
Em outubro de 2011, a Eletrosul realizou uma concorrência internacional para
contratação da implantação do Projeto Megawatt Solar. Entretanto, nenhuma das
empresas ou consórcio de empresas que apresentaram propostas na licitação aberta em
2011 atendeu às exigências da fase de habilitação. Dessa forma, a Eletrosul fará uma
nova concorrência internacional (ELETROSUL, 2012).
Outro projeto de aproveitamento fotovoltaico é de iniciativa das Centrais Elétricas de
Minas Gerais (CEMIG). Esse projeto, que conta com a parceria da empresa Solaria, tem
como objetivo a instalação de 3 MW de energia solar fotovoltaica, interligados à rede de
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energia elétrica, no município de Sete Lagoas, Minas Gerais. Serão construídas três
unidades: uma de 2,5 MW, que será a parte comercial, uma segunda área onde
ocorrerão os testes de tecnologia e, por fim, uma área que será destinada à pesquisa
(LIMA, 2011). Não foi possível obter previsões para o início do funcionamento desse
projeto.
A Tabela 17 sintetiza o panorama brasileiro dos primeiros projetos de geração
fotovoltaica em maior escala.
Tabela 17 – Projetos de energia solar fotovoltaica no Brasil.
Fonte: adaptado de LIMA, 2011
Projeto
Usina solar de Tauá/CE
Expansão da usina solar de Tauá/CE
Eletrosul - Projeto Megawatt Solar
CEMIG - Projeto demonstração em Sete Lagoas/MG
Usina solar de Tauá/CE

Capacidade
1 MW
1 MW
1 MW
3 MW
3 MW

Situação
Operando
Em implantação
Em implantação
Em implantação
Capac. Autorizada restante

Finalmente, com a Copa do Mundo de 2014, surgiram algumas iniciativas no sentido de
instalar painéis fotovoltaicos nos principais estádios do país. A Tabela 18 apresenta a
relação de estádios que possuem algum projeto de utilização da energia solar para
produção de eletricidade.
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Tabela 18 – Estádios com projeto de geração de energia solar fotovoltaica.
Fonte: LIMA, 2011
Projeto
Mineirão (CEMIG/MG)
Maracanã (Light/RJ)
Pituaçu (Salvador/BA)
Mané Garrincha (Brasília/DF)
Verdão (Cuiabá/MT)
Joaquim Américo Guimarães (Curitiba/PR)
Castelão (Fortaleza/CE)
Vivaldo Lima (Manaus/AM)
Arena das Dunas (Natal/RN)
Beira Rio (Porte Alegre/RS)
Arena Cidade da Copa (Recife/PE)
Fonte Nova (Salvador/BA)
Morumbi (São Paulo/SP)
Total
* nd – dado não disponível.

Capacidade
1,4 MW
3,2 MW
446 kWp
2,4 MW
1,9 MW
1,7 MW
1,7 MW
3,3 MW
nd
3,6 MW
nd
3,2 MW
2,4 MW
25,2 MW

Situação
Em articulação

Em avaliação

Em todos os projetos, a tecnologia a ser empregada é a de silício policristalino. A única
exceção é o estádio de Pituaçu que, em decorrência da limitação de sua estrutura para
receber peso, foi projetado para utilizar a tecnologia de filmes finos (LIMA, 2011).
Com base nos empreendimentos assinalados, constata-se que atualmente há uma
perspectiva de instalação de aproximadamente 34 MW em projetos de geração solar
fotovoltaica no Brasil. De fato, desses 34 MW, 1 MW de capacidade (usina solar deTauá)
começou a produzir energia elétrica no segundo semestre de 2011.
Além disso, em 2012 deve entrar em operação mais 2 MW, sendo 1 MW referente à
expansão da usina solar de Tauá e o outro 1 MW referente à central solar da Eletrosul.
No curto prazo, espera-se que entrem em funcionamento a central solar da CEMIG (3
MW) e o restante da capacidade já autorizada da usina de Tauá (3 MW). Por fim, os
estádios solares têm até 2014 para entrarem em funcionamento.
Dessa forma, considerando que: i) em 2011 havia no Brasil uma capacidade instalada de
aproximadamente 6 MW referentes ao PRODEEM, às instalações experimentais e à
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usina solar de Tauá; ii) entre 2012 e 2013 deve entrar em operação pelo menos mais 5
MW referentes à expansão da usina de Tauá, à central solar da Eletrosul e à central solar
da CEMIG); e iii) em 2014 já estarão prontos para entrar em funcionamento 24 MW
referentes aos sistemas fotovoltaicos dos estádios de futebol, parece plausível a
estimativa apresenta por LIMA (2011) que considera uma capacidade instalada de 50
MW em 2016.
Estendendo a análise, nos 5 anos entre o período 2011-2016 espera-se que a
capacidade instalada aumente em 44 MW, passando de 6 MW em 2011 para 50 MW em
2016. Isso implica que a capacidade instalada em 2011 será multiplicada por um fator de
oito no período 2011-2016.
Utilizando esse mesmo fator para o período 2016-2020, a capacidade instalada
acumulada pode chegar a 400 MW. Com um fator de capacidade médio de 20% para o
período, em 2020 estima-se que o potencial de geração solar fotovoltaica no Brasil será
de 0,7 TWh/ano.
Ressalta-se que essa estimativa é conservadora uma vez que, de acordo com as
projeções da Agência Internacional de Energia (IEA 2008), o potencial brasileiro
realizável em 2020 para a fonte solar fotovoltaica é de 15,5 TWh. Além disso, a presente
estimação não levou em conta eventuais ganhos de escala, efeito demonstração ou
políticas que por ventura possam surgir no período.
Finalmente, foi calculado que os 5 MW de potência existente em 2010 foram
responsáveis pela produção de 6 GWh de energia elétrica naquele ano. Para tanto, foram
utilizadas algumas premissas e informações existentes sobre as características da
capacidade instalada existente em 2010. Para calcular a geração elétrica em 2010
considerou-se que:
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•

Após o último ano de instalação dos sistemas fotovoltaicos no âmbito do
PRODEEM (2001), manteve-se em funcionamento a capacidade instalada
acumulada ao longo do período de vigência do Programa (1996-2001);

•

Para as instalações experimentais, foi descontada a capacidade das estações que
estavam fora de funcionando em 2010; e

•

O fator de capacidade para os sistemas fotovoltaicos instalados no âmbito do
PRODEEM é de 13%.

Para o potencial técnico, será considerado o valor do potencial total realizável no médio
prazo apresentado no por IEA (2008), ou seja, 15,5 TWh. A Tabela 19 apresenta os
valores referentes à capacidade instalada em 2010 bem como o potencial econômico e o
técnico para a fonte solar fotovoltaica.
Tabela 19 – Capacidade instalada e potencial de geração a partir da fonte solar fotovoltaica.
Fonte: elaboração própria com base em IEA, 2008; LIMA, 2011
Solar fotovoltaica
Capacidade instalada em 2010
Potencial econômico em 2020
Potencial técnico (2030)

GW
0,005
0,4
8,85

3.2.4.2 Solar concentrada (heliotérmica)
Existem quatro tipos de tecnologia de geração elétrica solar concentrada: sistemas de
cilindro parabólico, que concentra a irradiação solar em uma tubulação receptora e
aquece um meio absorvente; coletores lineares, que operam a partir do mesmo princípio
do cilindro parabólico, porém utilizando espelhos planos; sistema de torre central, onde
diversos espelhos que acompanham o movimento do Sol ao longo do dia focam a luz
solar em um receptor localizado no topo de uma torre para geração de vapor; e sistema
de discos parabólicos, que utilizam um ponto de foco com formato parabólico.
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Atualmente, a maior parte dos projetos em operação ou em construção utiliza a
tecnologia de cilindros parabólicos (IEA, 2010c).
Quatro elementos são necessários para qualquer que seja a via tecnológica utilizada: um
concentrador, um receptor, alguma forma de meio de transporte ou de estocagem do
calor e um conversor de potência. O princípio básico de funcionamento é o mesmo das
termelétricas convencionais. A diferença é que, ao invés da utilização de um combustível,
utiliza-se a radiação solar concentrada como fonte de energia. Por sua vez, a energia
solar é convertida em calor de alta temperatura ou gás que é utilizado para acionar uma
turbina ou um motor (EPE, 2007d).
A grande barreira para penetração desta tecnologia ainda é o custo de implantação. Os
projetos envolvem grandes somas de recursos em todas as etapas. O custo de
investimento varia de 2.000 a 3.000 US$/kW, no caso dos cilindros parabólicos; de 3.000
a 6.000 US$/kW, no caso de torre central; e de 10.000 a 12.000 US$/kW, no caso de
disco parabólico. A energia produzida pode custar no mínimo 150 US$/MWh, mais do
que o dobro do valor da energia mais cara negociada nos leilões de energia nova
(CENTRO CLIMA, 2010).
Nesse sentido, a tecnologia de geração solar concentrada ainda necessita passar por
importantes

melhorias

tecnológicas

e

redução

de

custos,

principalmente

nos

espelhos/refletores que, dependendo do desenho das plantas podem representar de 20%
a 40% dos custos totais de capital. Sobre esse aspecto, a tecnologia de torre central é
considerada como tendo um potencial significativo, com potenciais reduções de custos
estimadas na ordem de um fator de 2 a 3 (IEA, 2010c).
Além da redução do custo dos espelhos/refletores, para a expansão da tecnologia solar
concentrada, é fundamental o aumento da sua disponibilidade por meio da integração do
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armazenamento. Para tanto, pode-se utilizar um tanque de sal fundido. Apesar de
aumentar significativamente os custos de investimento inicial, devido à necessidade de
um tanque de armazenamento e mais área de refletor, esse gasto pode ser mais do que
compensado pelo aumento do número de horas em operação por dia (IEA, 2010c).
A escolha do local e o projeto da planta solar concentrada é uma tarefa complexa, que
precisa considerar a o nível de incidência de irradiação solar direta em uma base diária,
além da capacidade de despacho. Outros fatores que também devem ser considerados
são: a disponibilidade de terra e de água, a proximidade aos centros de carga e eventuais
restrições ambientais.
De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA, 2010c), para obter um retorno
aceitável, uma planta de energia solar concentrada deve estar localizada em áreas com
irradiação direta ao nível do solo (em inglês Direct normal irradiation – DNI) superior a 2
MWh/m2/ano. As regiões que apresentam níveis de irradiação igual ou superior ao
indicado são locais áridos ou semi-áridos, com pouca intensidade de nuvens e baixos
índices pluviométricos.
No Brasil, as poucas iniciativas existentes de utilização da tecnologia solar concentrada
são conduzidas por algumas concessionárias e limita-se a avaliar o potencial solar de
irradiação direta. Segundo o Centro Clima (2010), a CEMIG, em parceria com o Centro
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) possui uma planta piloto
de 10 kW. Essa planta teve um custo total de R$ 500 mil, mesmo usando alumínio de alta
refletância, ao invés de espelhos.
De acordo com o Atlas Solarimétrico Brasileiro (TIBA et al., 2000), a região do semiárido,
no Nordeste brasileiro, apresenta condições técnicas favoráveis para o desenvolvimento
da energia solar concentrada. Essa região representa 10% do território nacional e possui
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índices de irradiação solar comparável às médias anuais das melhores regiões do
mundo, conforme apresentado na Tabela 20.
Tabela 20 – Dados de irradiação solar para regiões selecionadas.
Fonte: TIBA et al., 2000
Localidade

Latitude

Dagola, Sudão
Albuquerque, EUA
Dagget, EUA
Floriano, Piauí
Petrolina, Pernambuco
Bom Jesus da Lapa, Bahia

19° 10' N
35° N
34° 52' N
6° 46' S
9° 23' S
13° 15' S

HH
anual
(MJ/M2)
23,8
21,7
20,9
19,7
19,7
19,7

HH
máximo
(MJ/M2)
27,7 (mai)
30,9 (jun)
31,3 (jun)
22,5 (set)
22,7 (out)
21,1 (out)

HH
mínimo
(MJ/M2)
19,1 (dez)
11,8 (dez)
7,8 (dez)
17,0 (fev)
16,2 (jun)
15,9 (jun)

HHmáx/HHmín
1,4
2,6
4,0
1,3
1,4
1,3

Não obstante a brusca redução no custo de instalação de uma usina solar concentrada
nos últimos anos, considerando o preço da energia elétrica negociada atualmente no
Brasil, os atuais custos de geração da energia solar concentrada inviabilizam a inserção e
expansão dessa fonte no país (CENTRO CLIMA, 2010). De acordo com a EPE (2007d),
antes de 2030 a geração heliotérmica não se mostrará competitiva.
De qualquer forma, para atender a crescente demanda de energia elétrica, nas próximas
décadas será preciso considerar a utilização de todos os recursos energéticos
disponíveis no país. Por esse motivo, justifica-se a criação de políticas de incentivo à
energia solar concentrada, de modo a torná-la comercialmente viável no Brasil (CENTRO
CLIMA, 2010).
Para o cálculo do potencial técnico, estima-se que o nível de irradiação direta ao nível do
solo na região do semiárido nordestino seja de 2,1 MWh/m2/ano (TIBA et al., 2000).
Assim, conforme Centro Clima (2010), considerando que 10% da extensão territorial
dessa região possa ser utilizada para geração de energia solar concentrada e que a
eficiência das plantas seja de 15%, então o potencial técnico pode ser estimado em 27
TWh.
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Em relação ao potencial econômico, a projeção da Agência Internacional de Energia (IEA
2008), obtida com base no modelo WorldRES, estima que em 2020 o potencial total de
médio prazo dessa fonte será de 2,7 TWh. Nesse caso, como essa fonte ainda não é
utilizada no Brasil, o potencial total de 2,7 TWh corresponde ao potencial realizável em
2020. A Tabela 21 apresenta os valores referentes à capacidade instalada em 2010 bem
como o potencial econômico e o técnico para a fonte solar concentrada.
Tabela 21 – Capacidade instalada e potencial de geração a partir da fonte solar
concentrada.
Fonte: elaboração própria com base em CENTRO CLIMA, 2010; IEA, 2008
Solar concentrada
Capacidade instalada em 2010
Potencial econômico em 2020
Potencial técnico (2030)

GW
0,0
2,05
20,5

3.2.5 Síntese dos potenciais das FRA
Quando confrontado o potencial econômico em relação ao potencial técnico, as FRA
mais promissoras são a biomassa da cana-de-açúcar e a PCH. Essas fontes já
apresentam um grau de maturidade relativamente elevado. Elas já são competitivas no
mercado de energia elétrica convencional e apresentam um nível desenvolvimento
razoável, como pode ser visto pela produção de energia observada em 2010.
A energia eólica terrestre, por sua vez, começou a ganhar competitividade na última
década, em parte devido aos incentivos a ela dispensados (PROINFA, Leilão de Energia
de Reserva e Leilão de Fontes Alternativas). Atualmente, essa fonte já é competitiva no
mercado convencional de energia elétrica e espera-se que ela se desenvolva
consideravelmente nos próximos anos.
Entretanto, seu potencial econômico está muito aquém do potencial técnico estimado.
Dessa forma, nos próximos anos, os valores referentes a esses potenciais devem ser
115

revisados, de modo a melhor refletir as reais possibilidades de aproveitamento da energia
eólica terrestre.
Em relação à energia eólica marítima, solar fotovoltaica e solar concentrada, o potencial
técnico dessas fontes ainda é pequeno, à exceção da eólica marítima. Além disso, no
médio prazo, o potencial econômico dessas fontes é muito inferior ao potencial das
outras FRA. Isso ocorre porque essas fontes são relativamente novas e estão sendo
utilizadas comercialmente há pouco tempo. Por isso, o custo de geração ainda é muito
alto, em decorrência principalmente dos elevados custos iniciais de investimento (up front
costs).
Além disso, ainda há pouco conhecimento por parte do público e dos agentes políticos
sobre o potencial e os benefícios proporcionados por essas fontes. Dessa forma, a falta
de informação sobre os potenciais dessas fontes juntamente com os elevados custos de
investimento fazem com que a percepção do risco de investimento dessas fontes seja
elevadíssimo. Assim, o acesso a financiamentos e empréstimos também acaba se
tornando uma tarefa difícil e custosa.
O Gráfico 7 apresenta os potenciais totais realizáveis no médio prazo para geração
elétrica, por fonte, em termos absolutos, relativo à capacidade instalada em 2010.
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Gráfico 7 – Capacidade instalada em 2010, potencial econômico de médio prazo (2020) e
potencial técnico das FRA (GW).

GW

Fonte: elaboração própria.
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3.3 Efetividade das políticas de promoção de FRA
Para abrir caminho para as FRA, diversas barreiras devem ser superadas e estratégias
de promoção adequadas tem que ser implementadas. Atualmente, uma ampla variedade
de estratégias tem sido aplicada em diferentes países. No entanto, qual dos diferentes
instrumentos é mais eficaz para aumentar a disseminação das FRA ainda é um tópico de
discussões controversas (HAAS et al., 2011).
Diversos indicadores podem ser utilizados para avaliar a efetividade das políticas de
promoção de FRA. O desempenho de uma política de promoção de FRA pode ser
avaliado por meio de seu impacto em uma diversidade de parâmetros, entre eles: a
capacidade instalada, a produção de energia, a redução dos custos e dos preços, o
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aprendizado tecnológico e os efeitos sobre a indústria tais como capacidade doméstica
de produção de componentes, geração de empregos e aceitação pública (IEA, 2008).
Ao analisar os programas e instrumentos utilizados pelo governo brasileiro nos últimos
anos, a principal questão é saber se esses programas tiveram êxito ou não. A efetividade
de uma política representa apenas uma das dimensões do desempenho de uma política
de promoção de FRA. Não obstante, ela é considera por muitos autores como um dos
critérios mais importantes para avaliar o desempenho das políticas implementadas.
O conceito de efetividade normalmente é definido como o grau em que uma medida
contribui para atingir um objetivo ou uma meta específica. Essa definição, no entanto, é
muita ampla. Primeiro porque os objetivos podem variar de acordo com o país (por
exemplo, um país pode ter como prioridade a elevação do nível de emprego enquanto
outro pode priorizar a redução dos impactos ambientais). Em segundo lugar, uma meta
política menos ambiciosa pode ser obtida com mais facilidade, de modo a não fornecer
nenhuma indicação da influência da medida sobre o resultado final (HAAS et al., 2011).
Portanto, no presente contexto, a efetividade é utilizada em um sentido quantitativo para
mensurar a quantidade de energia elétrica produzida a partir de FRA. Nesse sentido, o
indicador de efetividade mede a relação entre a eletricidade gerada a partir de nova
capacidade instalada de uma FRA em um determinado período no tempo, comparado ao
correspondente potencial dessa tecnologia (HAAS et al., 2011).
Isso leva a uma definição de efetividade como sendo o impacto no crescimento do
mercado de determinada FRA. O indicador de efetividade mostra até que ponto os
mecanismos de suporte às FRA levaram a um aumento significativo no desenvolvimento
das capacidades de geração a partir de FRA em relação ao potencial adicional. Em
outras palavras, o indicador de efetividade mede a relação entre a quantidade de
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eletricidade gerada a partir de novas FRA em um determinado período, comparado ao
potencial correspondente dessas tecnologias em um determinado horizonte temporal
(HAAS et al., 2011).
É preciso ressaltar que o indicador de efetividade não diz nada sobre a forma com que
uma meta é alcançada. O conceito de efetividade empregado diz respeito simplesmente
ao impacto de uma determinada política no aumento da capacidade de geração elétrica a
partir de uma determinada FRA. Assim, o indicador de efetividade não apresenta
nenhuma informação em relação ao custo de uma política de promoção de FRA (DIJK et
al., 2003).
3.3.1 O indicador de efetividade
Em geral, a efetividade de um instrumento de promoção de FRA pode ser entendida
como o grau de atendimento aos objetivos estipulados, como definido por Dijk et al.
(2003). Nesse sentido, uma primeira abordagem é estimar o grau que uma meta prédefinida, estabelecida em nível nacional, foi atingida em um determinado período. Essa
abordagem tem a vantagem de avaliar a consistência das metas e das políticas dentro de
cada país.
Entretanto, Dijk et al. (2003) argumentam que essa definição pode não ser apropriada
para avaliar esses instrumentos, uma vez que não permite uma comparação da
efetividade entre programas distintos devido às metas especificas de cada programa.
Desse modo, é mais fácil alcançar um objetivo menos ambicioso do que outro objetivo
mais ambicioso. Em outras palavras, esse indicador torna difícil a comparação entre
diferentes países ou entre distintas políticas, pois ele favorece países com metas menos
ambiciosas, as quais podem ser atingidas com menos esforço em termos de geração
adicional (IEA, 2008).
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Como resultado, Dijk et al. (2003) propuseram mensurar a efetividade a partir dos
impactos sobre a capacidade adicional das FRA ou a capacidade adicional de geração
elétrica. Dessa forma, uma segunda possibilidade é analisar a geração adicional obtida
em um determinado período, isto é, o crescimento absoluto. Esse indicador é uma melhor
medida para mensurar o esforço absoluto a favor das FRA. O crescimento anual absoluto
é calculado da seguinte forma:

𝑎𝑛𝑖 =
onde,

𝑖
𝐺𝑛𝑖 − 𝐺𝑛−1
𝑛

𝑎𝑛𝑖 é o crescimento anual absoluto;

𝐺𝑛𝑖 é a geração elétrica a partir da tecnologia i no ano n.
No entanto, segundo HELD et al. (2006), essa definição também não é um indicador de
efetividade apropriado, uma vez que o crescimento absoluto da geração elétrica a partir
de uma FRA não leva em consideração o tamanho do país analisado nem o estágio de
desenvolvimento de determinada FRA naquele país.

Em contraste, existe um terceiro indicador que mede a taxa de crescimento média anual
da capacidade de geração a partir de FRA. A fórmula para a mensuração da taxa de
crescimento anual média é:

𝑔𝑛𝑖 = �

𝐺𝑛𝑖

𝑖
𝐺𝑛−𝑡

1
𝑡

� −1

onde,
𝑔𝑛𝑖 é a taxa de crescimento anual média;
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𝐺𝑛𝑖 é a geração elétrica a partir da tecnologia i no ano n;
No entanto, esse indicador favorece países pequenos e, em geral, países que possuem
um baixo nível de desenvolvimento de FRA (IEA, 2008).
De modo a contornar todas essas limitações, pode-se utilizar um indicador que mede o
crescimento absoluto da geração elétrica a partir de determinada FRA, normalizado em
relação a uma quantidade de referência apropriada, nesse caso, o potencial adicional
disponível no médio prazo para essa FRA (HELD et al., 2006).
Assim, uma melhor solução relaciona o crescimento anual adicional com o potencial de
determinada FRA em um dado país. Esse indicador é expresso em percentual do
potencial adicional remanescente realizável no médio prazo para a produção de energia
elétrica a partir de determinada FRA. Esse indicador permite a comparação não viesada
entre países de diferentes tamanhos, distintos níveis iniciais de difusão de FRA e
diversos níveis de ambição de metas e políticas para promoção de FRA. O indicador de
efetividade propriamente dito é obtido da seguinte forma (IEA, 2008):

𝐸𝑛𝑖 =

𝑖
𝐺𝑛𝑖 − 𝐺𝑛−1

𝑃𝑂𝑇𝐴𝐷𝐼𝐶𝑛𝑖

=

𝑖
𝐺𝑛𝑖 − 𝐺𝑛−1

𝑖
𝑖
𝑃𝑂𝑇2020
− 𝐺𝑛−1

onde,
𝐸𝑛𝑖 é o indicador de efetividade da tecnologia i para o ano n;
𝐺𝑛𝑖 é a geração elétrica a partir da tecnologia i no ano n;

𝑃𝑂𝑇𝐴𝐷𝐼𝐶𝑛𝑖 é o potencial adicional de geração da tecnologia i no ano n até 2020; e

𝑖
𝑃𝑂𝑇2020
é o potencial total de geração da tecnologia i até 2020.
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Dessa forma, a geração elétrica a partir de uma FRA normalizada representa a produção
potencial de eletricidade a partir de uma FRA, considerando todas as plantas de uma
mesma tecnologia instaladas até o final de cada ano. Já o potencial adicional de médio
prazo descreve a geração a partir de uma FRA teoricamente realizável até o ano 2020,
considerando as características do país e da tecnologia de geração avaliada (HELD et
al., 2006).
Uma vez que o indicador de efetividade reflete o crescimento absoluto do mercado
relativo às oportunidades específicas de uma tecnologia em um determinado país, tornase possível comparar os diferentes mecanismos de suporte já implementados. Essa
definição de efetividade tem a vantagem de não ser viesada em relação ao potencial
disponível para determinada tecnologia em um dado país (IEA, 2008). A Figura 8 ilustra o
que o indicador de efetividade representa.

Figura 8 – Indicador de efetividade para uma FRA específica em um determinado país.
Fonte: adaptado de IEA, 2008
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3.3.2 Efetividade das políticas promoção de FRA no Brasil

A evolução da efetividade da inserção das FRA no Brasil é apresentada a seguir. As
fontes avaliadas foram: PCH, biomassa, eólica terrestre e solar fotovoltaica. De um modo
geral, desde a introdução de um mecanismo de tarifa feed-in em 2002 (PROINFA), a
geração a partir de FRA tem crescido no país, o que pode ser observado pelo
comportamento dos indicadores de efetividade no período analisado.

3.3.2.1 PCH

O Gráfico 8 apresenta a evolução do indicador de efetividade para as PCHs. A seguir são
apresentados os principais fatores que afetaram positivamente o desenvolvimento de
PCHs.

Gráfico 8 – Evolução do indicador de efetividade para PCHs.
Fonte: elaboração própria
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Em 2002, o Governo Federal criou o PROINFA, um programa de incentivo baseado no
pagamento de uma tarifa feed-in, durante 20 anos, voltado especificamente para a
geração de energia a partir de PCHs, centrais térmicas movidas à biomassa e centrais
eólicas.

Em 2004, a ANEEL editou a Resolução Normativa nº 77/2004, concedendo desconto de
no mínimo 50% para as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição (TUST
e TUSD). Em 2007, a Governo realizou o primeiro Leilão de Fontes Alternativas, no qual
foram contempladas as PCHs. Finalmente, em 2010 realizou-se o segundo Leilão de
Fontes Alternativas. No entanto, ainda não é possível captar o impacto do resultado
desse leilão na efetividade da promoção de PCHs.

3.3.2.2 Biomassa

A tecnologia de geração de energia elétrica a partir da biomassa também foi contemplada
pelo PROINFA em 2002. Em 2004, a ANEEL editou a já mencionada Resolução
Normativa no 77/2004, concedendo descontos nas tarifas de transmissão e distribuição.
Já em 2007, o primeiro Leilão de Fontes Alternativas também contemplou a tecnologia de
geração a partir da biomassa.

Finalmente, em 2008 o Governo Federal realizou o primeiro Leilão de Energia de
Reserva, que foi feito exclusivamente para biomassa. Esse Leilão teve um resultado
bastante positivo em decorrência da criação, no mesmo ano, do ICG. Com ICG houve a
perspectiva de que os custos de ligação com o sistema seriam sensivelmente reduzidos,
aumentando a atratividade da geração a partir da biomassa. O Gráfico 9 apresenta a
evolução do indicador de efetividade para a biomassa.
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Gráfico 9 – Evolução do indicador de efetividade para biomassa.
Fonte: elaboração própria
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Comparadas com as fontes convencionais, a geração a partir de PCH e bagaço da cana
já eram consideradas competitivas no Brasil no início da década de 2000. No entanto,
ainda foram beneficiadas com mecanismos de promoção de FRA.

No caso do PROINFA, logo no início a política se mostrou inócua, uma vez que os
empreendedores achavam que poderiam obter maiores ganhos negociando energia no
mercado livre (ACL). Isso pode ser observado pela súbita elevação e queda do indicador
de efetividade para essas fontes entre 2002 e 2004.

Entretanto, entre 2004 e 2005 o governo realizou o ajuste das tarifas do PROINFA e
implementou uma linha de financiamento incentivado, administrado pelo BNDES. Já entre
2005 e 2006, entrou em vigor a Resolução Normativa da ANEEL que concedia 50% de
desconto na TUST e TUSD para as FRA. Já entre 2008 e 2009 o governo criou o ICG.
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Essas medidas complementares, aplicadas ao longo da primeira fase de vigência do
PROINFA, ajudaram na expansão dessas fontes.

3.3.2.3 Eólica terrestre

Assim como biomassa e PCH, a geração eólica também foi contemplada pelo PROINFA.
Nesse sentido, apesar dos percalços sofridos durante sua vigência, pode-se argumentar
que o PROINFA foi a primeira iniciativa que influenciou positivamente na penetração da
energia eólica no Brasil.
Além do PROINFA, o primeiro Leilão de Energia de Reserva, voltado exclusivamente
para a geração eólica, realizado em 2009, teve um papel importante no desenvolvimento
dessa fonte no país.
Os descontos nas tarifas de transmissão e distribuição também se aplicam à energia
eólica. O Gráfico 10 apresenta a evolução do indicador de efetividade para a energia
eólica terrestre.
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Gráfico 10 – Evolução do indicador de efetividade para energia eólica terrestre.
Fonte: elaboração própria
2,36%

2,5%

2,0%

1,79%

1,5%

0,92%

1,0%

0,77%

0,41%

0,5%
0,096% 0,074%

0,0%

0,0%

2003

2004

0,091%

0,0%
2001

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Em relação ao PROINFA, um aspecto que influenciou negativamente o desenvolvimento
dos projetos foi a exigência de que 60% dos componentes das centrais eólicas no âmbito
do PROINFA fossem de origem nacional. Essa restrição, associada ao fato de haver
apenas um fabricante de aerogeradores no país, elevou os custos de instalação,
inviabilizando alguns projetos.
Para contornar esse problema, em 2007 o Governo Federal reduziu temporariamente o
imposto de importação de aerogeradores para projetos do PROINFA, permitindo que
alguns empreendedores cumprissem com o índice de nacionalização de 60% do
investimento e, dessa forma, reduzissem o custo do equipamento bem como o seu peso
no investimento total.
Em relação aos leilões, o primeiro Leilão de Fontes Alternativas, realizado em 2007, não
obteve êxito na inserção da fonte eólica na matriz elétrica brasileira. Entretanto, o
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primeiro Leilão de Energia de Reserva (LER), realizado em 2009 especificamente para
empreendimentos eólicos, obteve um volume expressivo de concorrentes, de modo que
pela primeira vez os preços de venda de energia a partir dessa fonte chegaram a valores
muito próximos ao da geração térmica convencional (EPE, 2009b).
Por fim, segundo Centro Clima (2010), o LER de eólica motivou a entrada de novos
fabricantes de aerogeradores no país contribuindo para uma disputa mais acirrada
durante o leilão.
3.3.2.3 Solar fotovoltaica
O Gráfico 11 apresenta a evolução do indicador de efetividade para a energia solar
fotovoltaica. O ano de 2001 apresentou o melhor índice de efetividade no período devido
a um aumento de 2,1 MW na capacidade instalada de sistemas isolados no âmbito do
PRODEEM entre 2000 e 2001. Já no período 2002-2009, à capacidade instalada pelo
PRODEEM, foram adicionadas ao longo do período instalações experimentais com
potências que variavam entre 0,9 kW e 30 kW, alterando muito pouco o perfil da energia
solar fotovoltaica no país. Em 2009, foi criado o FIES. Logo em seguida, a MPX iniciou a
construção da primeira usina solar fotovoltaica para fins comerciais no país, que iniciou
sua operação no segundo semestre de 2011.

128

Gráfico 11 – Evolução do indicador de efetividade para energia solar fotovoltaica.
Fonte: elaboração própria
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Em relação aos fatores que de alguma forma impulsionaram a incipiente tecnologia
fotovoltaica no país pode-se citar o PRODEEM e o FIES. O PRODEEM foi o único
Programa do Governo Federal que teve como objetivo a utilização da energia
fotovoltaica. Entretanto, ele teve como foco apenas sistemas isolados. Não obstante,
esse Programa permitiu a ampliação do conhecimento, o aumento de capacidade, bem
como a criação alguma indústria da cadeia fotovoltaica.
Mais recentemente, o Governo do Estado do Ceará assumiu a liderança no país e
demonstrou interesse em promover a indústria solar fotovoltaica em seu território com a
criação do Fundo de Incentivo à Energia Solar (FIES). Já na esfera federal, o Projeto de
Lei 2.952/2011 tem o objetivo de instituir o Programa de Incentivo ao Aproveitamento da
Energia Solar (Prosolar). Caso aprovado, esse Projeto será o marco inicial para uma
ampla política voltada exclusivamente para promover a energia solar fotovoltaica.
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Em relação aos fatores que inibem a maior penetração da energia fotovoltaica no Brasil,
pode-se citar a própria matriz de energia elétrica no Brasil, que é renovável e de baixo
custo. Simultaneamente, o custo da energia solar fotovoltaica ainda é consideravelmente
mais alto que o custo da energia convencional. Mais ainda, não existe uma indústria de
componentes fotovoltaicos plenamente estabelecida no país.
Por fim, a ausência de marcos regulatórios específicos para incentivar a energia solar
fotovoltaica conectada a rede de energia elétrica dificulta a coordenação dos agentes
necessários para a penetração e o desenvolvimento dessa fonte no mercado de energia
elétrica convencional.
3.4 Síntese dos resultados e comparação dos indicadores
Essa seção apresenta uma síntese dos resultados dos indicadores de efetividade e os
compara com valores de referência obtidos em IEA (2008).
Em termos quantitativos, o valores mínimos de referência para avaliar o êxito dos
mecanismos de promoção de FRA dependem da maturidade de cada tecnologia. Com
base nos resultados dos indicadores de efetividade calculados para os países europeus,
os países da OCDE, além de Brasil, Rússia, Índia e China, a IEA (2008) argumenta que
tecnologias mais maduras, como hidrelétrica e eólica, apresentaram políticas e
mecanismos de promoção de fontes renováveis mais eficazes, associados a indicadores
de efetividade a partir de 7%.
Das quatro fontes analisadas nesse capítulo, a PCH foi a que apresentou o melhor
desempenho, com seu indicador de efetividade evoluindo de 0,65% em 2002 para 11,6%
em 2010. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de a tecnologia de geração a partir
de PCH já ser utilizada e dominada no Brasil há algumas décadas. Não obstante, essa
fonte também foi incluída no âmbito do PROINFA, de modo a se beneficiar das condições
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proporcionadas por esse programa. Esse resultado pode ser corroborado pelo
substancial crescimento do indicador de efetividade para essa fonte no período 20022010.
No Brasil, a geração eólica é recente quando comparada com países como Dinamarca,
Noruega e Holanda, que já utilizam essa tecnologia há pelo menos três décadas. Dessa
forma, o indicador de efetividade da fonte eólica no Brasil evoluiu de aproximadamente
0,1% em 2001 para um valor próximo de 2,4% em 2010, ficando bem inferior ao valor de
referência de 7% sugerido pela IEA (2008).
A geração a partir de resíduos (biomassa, biogás, entre outros) figurou como
moderadamente madura no estudo da IEA (2008), indicado por uma efetividade a partir
de 3%. Na presente análise, o indicador de efetividade para a geração a partir de
biomassa evoluiu de 2,2% em 2001 para aproximadamente 8% em 2010. Apesar da
variação desse indicador ao longo do período analisado, esses valores indicam que a
biomassa pode ser considerada uma fonte bem estabelecida no país.
Por fim, a fonte solar fotovoltaica, tecnologia menos madura entre todas analisadas, tem
o valor de 0,5% como indicador de efetividade mínimo devido ao fato de essa fonte
apresentar um potencial substancial, porém ainda pouco explorado. No Brasil essa fonte
apresenta um indicador abaixo do valor de referência. À exceção de 2001 e de 2011,
quando esse indicador apresentou um valor de aproximadamente 0,3%, a energia solar
fotovoltaica no país não recebeu nenhum estímulo, fato que pode ser comprovado pelos
indicadores de efetividade observados entre 2002 e 2009, que variaram entre 0,001% e
0,008%.
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Capítulo 4 – Cenários de penetração de FRA na
matriz elétrica brasileira
Cada Estado tem seus próprios objetivos ao selecionar o conjunto de mecanismos de
suporte e políticas que irá utilizar no setor de energia. Para alguns países, o principal
objetivo é a diversificação da produção de eletricidade. Para outros, o desenvolvimento
industrial ou a criação de novos postos de trabalho é prioridade. Finalmente, existem
aqueles países que priorizam a dimensão ambiental associada ao sistema energético.
Dessa forma, mesmo que a eficiência econômica (minimização de custos) em relação ao
atendimento da demanda de energia elétrica a partir de uma FRA seja um dos objetivos
políticos, outros objetivos também são importantes e não devem ser sacrificados em prol
apenas da eficiência (COENRAADS; VOOGT, 2006).
Nesse sentido, existem diversos motivos para incentivar o uso de FRA. Os aspectos que
motivam um governo a apoiar o desenvolvimento das FRA diferem em cada país, além
de mudarem ao longo dos anos em um mesmo país.
Inicialmente, os dois choques do petróleo na década de 1970 induziram à formulação de
políticas que priorizavam as FRA por questões de segurança energética. Mais tarde, o
aumento da consciência ambiental e a preocupação sobre a sustentabilidade do uso das
fontes de energia convencionais foram os principais motivadores para a promoção das
FRA. Atualmente, a motivação para estimular as FRA deriva principalmente das
prioridades políticas no campo ambiental relacionado com as mudanças climáticas e da
necessidade de garantir a segurança no suprimento de energia (DIJK et al., 2003).
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4.1 Dimensões e benefícios associados às FRA
Não são apenas as questões ambientais e de segurança energética que motivam uma
maior utilização das FRA. Existem outros aspectos importantes que devem ser
considerados quando da avaliação das diferentes tecnologias de geração de energia
elétrica (EVANS et al., 2009).
Entre outros, o meio social e econômico também são significativamente impactados pela
escolha do método de produção. Assim, os efeitos no campo econômico e social
resultante do desenvolvimento das FRA também devem ser analisados e levados em
consideração. A seguir, são apresentados os principais aspectos que motivam o uso de
FRA.
4.1.1 Aspectos econômicos
A eficiência econômica no fornecimento de energia, traduzida pela otimização do
sistema, é uma justificativa importante para levar em consideração as diversas opções de
FRA existentes. Especialmente no que diz respeito ao fornecimento de energia em áreas
com dificuldade de acesso ou para o caso do fornecimento de energia em sistemas
isolados, o uso de FRA geralmente é mais barato do que a conexão à rede. Mais ainda,
diversas FRA podem ser implantadas para o fornecimento de energia descentralizado,
diminuindo a necessidade de estender a capacidade da rede e, dessa forma, poupando
recursos.
Dijk et al. (2003) chamam atenção à questão da segurança no fornecimento. A utilização
de FRA baseadas em recursos amplamente disponíveis no país reduz a dependência de
produtos importados e, dessa forma, aumenta a segurança no fornecimento de energia.
Como consequência, o país se torna menos vulnerável às variações de preços de
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produtos importados, aumentando também a estabilidade socioeconômica interna. Além
disso, a utilização dos potenciais existentes das diversas FRA em um país contribui para
aumentar o grau de diversidade da matriz energética.
Finalmente, as FRA podem contribuir para o desenvolvimento industrial. Com uma
política bem elaborada e encorajadora, empresas e empreendedores nacionais podem
ser incentivados a investir mais na indústria de energia renovável, de modo a adquirir
mais conhecimento, aumentar o domínio sobre o processo produtivo e expandir a
capacidade de produção, eventualmente exportando parte da produção para o mercado
externo.
4.1.2 Aspectos ambientais
Na dimensão ambiental, as FRA, exceto biomassa, reduzem as emissões de poluentes
associadas à produção de energia. A energia elétrica é gerada a partir da transformação
de formas de energia naturais tais como a energia das ondas, do Sol ou dos ventos, de
modo que não há emissões no processo de conversão de energia. No caso da biomassa
ou dos resíduos, as emissões existem, mas elas são limitadas de acordo com a
legislação existente, de maneira similar à queima de combustíveis fósseis ou de outros
resíduos (DIJK et al., 2003).
O uso de FRA também contribui para a mitigação das mudanças climáticas. Nesse caso,
considera-se que as emissões decorrentes do uso da biomassa e dos resíduos reduzem
a pressão ambiental devido ao ciclo de carbono fechado associado a essas fontes.
Comparado aos combustíveis fósseis, as emissões tóxicas decorrentes da queima de
biomassa e de resíduos se dão na mesma quantidade ou até em quantidades maiores.
No entanto, como bem observado por Dijk et al. (2003), não há emissão adicional de CO2
na atmosfera. O CO2 já foi absorvido antes. Além disso, pode-se argumentar que esse
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CO2 seria liberado de qualquer forma por meio rotas alternativas tais como
biodegradação natural, no caso da biomassa, ou aterramento, no caso dos resíduos.
4.1.3 Aspectos sociais
Em relação aos aspectos sociais, o potencial de geração de empregos é o que recebe
maior atenção na literatura. Empregos diretos e indiretos são gerados quando a
participação das FRA na matriz energética aumenta (DIJK et al., 2003; DALTON; LEWIS,
2011). Isso se relaciona não apenas com a construção ou instalação da planta, mas
também com a operação e manutenção e, no caso da biomassa, com o fornecimento de
combustível.
Além da geração de novos postos de trabalho, as FRA também têm o potencial de
promover a coesão socioeconômica. O setor de energia renovável tem potencial para ser
desenvolvido em áreas geográficas onde não existe mercado para outros setores (DIJK
et al., 2003). Com o desenvolvimento de atividades econômicas incitadas pela produção
de energia renovável, como o cultivo de culturas energéticas em áreas remotas ou o
aproveitamento da energia solar na região do semiárido brasileiro, pode haver
desenvolvimento em regiões que antes eram consideradas pouco atrativas do ponto de
vista econômico. Esses novos desenvolvimentos, por sua vez, podem ajudar a
estabelecer novos fluxos de comércio e uma maior coesão intranacional.
Por fim, a questão das FRA já está presente no debate público brasileiro. Um número
significativo de pessoas está pedindo mais atenção para o desenvolvimento de fontes
alternativas de energia como sendo parte de um modo de vida sustentável. Entretanto,
ainda é preciso mais debate e diálogo entre a sociedade, o governo, os especialistas e as
empresas. Uma parte considerável da população não possui informação sobre os
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diversos benefícios associados ao uso das FRA. Portanto, é fundamental informar os
cidadãos sobre as potencialidades das FRA, de modo a promover o apoio público.

4.2 Cenários para a evolução da capacidade instalada no
Brasil
De modo a direcionar os investimentos futuros, é necessário compreender a fundo as
características dos cenários de crescimento de energia projetados, atentando aos
critérios econômicos, sociais e ambientais. Dessa forma, para avaliar as diferentes
opções disponíveis, é preciso identificar indicadores que permitam quantificar os
impactos em cada esfera de interesse (EVANS et al., 2009).
Nesse sentido, esse capítulo avaliou o impacto de uma maior penetração de FRA na
matriz de geração elétrica brasileira no horizonte 2010-2030. As dimensões avaliadas
foram:
•

Custo de expansão de cada cenário alternativo (e sua variação em relação ao
cenário de referência);

•

Volume de investimento adicional;

•

Redução das emissões de GEE;

•

Potencial de geração de empregos.

Em relação à composição dos cenários, as FRA eólica terrestre, biomassa da cana e
PCH já podem ser consideradas tecnologias competitivas. Por esse motivo, para avaliar o
efeito da expansão das FRA na capacidade instalada de geração de energia elétrica no
Brasil, foram utilizadas nos cenários alternativos as fontes eólica marítima, solar
fotovoltaica e solar concentrada, fontes ainda em fase inserção e difusão no mercado
convencional de eletricidade.
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Para tanto, foi construído um cenário de referência para a evolução da capacidade
instalada no país e, posteriormente, estimado os desdobramentos em termos de volume
de recursos financeiros necessários, total de emissões de GEE e quantidade de
empregos gerados. A partir do cenário de referência, foram derivados três cenários
alternativos com maior participação de FRA.
A evolução da capacidade instalada de geração elétrica apresentada pelo PDE 2020 foi
utilizada como base para a construção do cenário de referência. No estudo do PDE 2020,
a evolução da capacidade instalada no Brasil para o período 2011-2020 (Tabela 22)
reflete a projeção do consumo de energia elétrica, construída a partir de diversos
parâmetros e indicadores do mercado de energia elétrica e baseado em uma estimativa
de crescimento econômico de 5% ao ano no período (EPE, 2011b).
Tabela 22 – Evolução da capacidade instalada no Brasil 2010-2020.
Fonte: EPE, 2011b
Fonte
Hidrelétrica
Nuclear
Gás natural
Carvão
Óleo combustível
Óleo diesel
PCH
Biomassa
Eólica terrestre
Total

Capacidade instalada (MW)
2010
82.939
2.007
9.180
1.765
2.371
1.497
3.806
4.496
831
108.892

2015
94.053
2.007
11.659
3.205
8.790
1.121
4.957
7.353
7.022
140.167

2020
115.123
3.412
11.659
3.205
8.790
1.121
6.447
9.163
11.532
170.452

Para o período 2021-2030, não coberto pelo PDE 2020, foram utilizados os dados do
PNE 2030 sobre a evolução da capacidade instalada no período 2020-2030 para estimar
a taxa de crescimento da capacidade instalada de cada fonte nesse período. A Tabela 23
apresenta os valores referentes à capacidade instalada em 2020 e em 2030 obtidos pelo
PNE 2030, bem como a taxa de crescimento da capacidade instalada de cada fonte entre
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2020 e 2030. Ressalta-se que o PNE 2030 não detalhou a evolução da capacidade
instalada de óleo combustível e óleo Diesel. Entretanto, de acordo com a projeção do
PDE 2020, as capacidades instaladas dessas fontes se estabilizam em 2015. Portanto,
considerou-se que a capacidade instalada dessas fontes permanecerá nos níveis de
2015 até o final do período analisado, ou seja, 2030.
Tabela 23 – Capacidade instalada e taxa de crescimento de acordo com o PNE 2030.
Fonte: EPE, 2007a
Fonte
Hidrelétrica
Nuclear
Gás natural
Carvão
Óleo combustível
Óleo diesel
PCH
Biomassa
Eólica
Total

Capacidade instalada (MW)
2020
116.100
4.347
14.035
3.015
8.790
1.121
3.330
2.971
2.282
155.991

2030
156.300
7.347
21.035
6.015
8.790
1.121
7.769
6.571
4.682
219.630

Crescimento (%)
2020-2030
34,63
69,01
49,88
99,50
0,00
0,00
133,30
121,17
105,17
40,80

De acordo com os dados apresentados pelo PNE 2030, entre 2020 e 2030 a capacidade
de cada uma das fontes irá crescer conforme mostra a última coluna da Tabela 23. Para
estimar as capacidades instaladas de cada fonte no ano 2030 e, ao mesmo tempo,
manter a aderência às estimativas mais recentes, realizadas pelo PDE 2020, as taxas de
crescimento para o período 2020-2030 do PNE 2030 foram utilizadas juntamente com os
dados do PDE 2020 sobre a capacidade instalada de cada fonte em 2020. A Tabela 24
apresenta os resultados dessa estimativa.
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Tabela 24 – Capacidade instalada em 2030 estimada a partir do PDE 2020 e do PNE 2030.
Fonte: elaboração própria com base em EPE, 2007a; EPE, 2011b

Fonte
Hidrelétrica
Nuclear
Gás natural
Carvão
Óleo combustível
Óleo diesel
PCH
Biomassa
Eólica
Total

Capacidade instalada
em 2020 (MW)
PDE 2020
115.123
3.412
11.659
3.205
8.790
1.121
6.447
9.163
11.532
170.452

Crescimento
2020-2030 (%)
PNE 2030
34,63
69,01
49,88
99,50
0,00
0,00
133,30
121,17
105,17
40,80

Capacidade instalada
em 2030 (MW)
Estimado
154.985
5.767
17.474
6.394
8.790
1.121
15.041
20.266
23.660
253.498

Para estimar a evolução da capacidade instalada de cada fonte no período 2020-2030,
foram utilizados os valores de capacidade instalada para os anos de 2020 e 2030 para
calcular a taxa média de crescimento anual de cada fonte nesse período. A Tabela 25
apresenta o resultado da evolução da capacidade instalada para o período 2010-2030 e
as taxas anuais médias de crescimento por fonte.
Tabela 25 – Capacidade instalada e taxa média anual de crescimento (Var % a.a.).
Fonte: elaboração própria com base em EPE, 2007a; EPE, 2011b

Fonte
Hidrelétrica
Nuclear
Gás natural
Carvão
Óleo combustível
Óleo Diesel
PCH
Biomassa
Eólica
Total

Capacidade instalada (MW)
2020
2025
2030
115.123
133.575
154.985
3.412
4.436
5.767
11.659
14.273
17.474
3.205
4.527
6.394
8.790
8.790
8.790
1.121
1.121
1.121
6.447
9.847
15.041
9.163
13.627
20.266
11.532
16.518
23.660
170.452
206.715
253.498

Var. % a. a.
3,02
5,39
4,13
7,15
0,00
0,00
8,84
8,26
7,45
4,05
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4.2.1 Cenário de referência
A Tabela 26 apresenta a evolução da capacidade instalada de geração elétrica para o
cenário de referência.
Tabela 26 – Projeção da capacidade instalada no cenário de referência.
Fonte: elaboração própria com base em EPE, 2007a; EPE, 2011b

Fonte
Hidrelétrica
Nuclear
Gás natural
Carvão
Óleo combustível
Óleo diesel
PCH
Biomassa
Eólica terrestre
Total

Capacidade instalada (MW)
2010
82.939
2.007
9.180
1.765
2.371
1.497
3.806
4.496
831
108.892

2015
94,053
2.007
11.659
3.205
8.790
1.121
4.957
7.353
7.022
140.167

2020
115.123
3.412
11.659
3.205
8.790
1.121
6.447
9.163
11.532
170.452

2025
133.575
4.436
14.273
4.527
8.790
1.121
9.847
13.627
16.518
206.715

2030
154,985
5,767
17,474
6,394
8,790
1,121
15,041
20,266
23,660
253,498

4.2.1.1 Investimento e custo médio de geração
Para calcular o investimento necessário para a expansão da capacidade de geração, foi
utilizado o conceito de custos nivelados de eletricidade (levelised costs of electricity –
LCOE).
O LCOE é o valor que remunera o capital investido, custos de operação e manutenção e
demais custos envolvidos (encargos, obras civis, serviços de engenharia etc.), de acordo
com uma dada expectativa de retorno deste capital, medida por uma taxa interna de
retorno.
A metodologia adjacente ao LCOE é padronizada e, por isso, permite comparar os custos
unitários (em R$/MWh), de diferentes tecnologias de geração durante a vida útil de cada
tipo de planta.
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Segundo a IEA (2010a), o LCOE ainda é a forma mais transparente e consensual de
estimar os custos de geração de eletricidade. Por isso, é uma ferramenta que continua
sendo amplamente utilizada para comparar os custos de diferentes tecnologias de
geração.
O cálculo do LCOE é baseado na equivalência do valor presente do somatório das
receitas auferidas ao longo do período de operação de uma planta e o valor presente do
somatório dos custos. Assim, o LCOE é igual ao preço da energia elétrica que equalizaria
os dois fluxos de caixa descontados (IEA, 2010b).
Alternativamente, o LCOE é igual ao valor presente da soma dos custos totais
descontados, dividido pela produção total de energia ajustada pelo seu valor econômico.
Portanto, o LCOE é uma medida do custo médio de geração (CMG) de energia elétrica.
Para calcular o CMG, são necessários dados técnicos e econômicos, tais como custos de
investimento (R$/kW); custos com combustível (R$/MWh); custos de operação e
manutenção (O&M) fixos (R$/kW-ano) e variáveis (R$/MWh); tempo de construção das
plantas e respectivo cronograma de desembolso do investimento; vida útil; taxa de
desconto; taxa de câmbio; potência das plantas e o fator de capacidade.
O CMG é expresso em R$/MWh e é composto pelo custo de investimento (CI) e pelo
custo de O&M (CO):
𝐶𝑀𝐺 = 𝐶𝐼 + 𝐶𝑂

O custo de investimento geralmente é expresso pelo overnight cost, ou seja, o custo de
construção por kW instalado, sem considerar os juros incorridos durante a construção.
Entretanto, como as plantas não são construídas da noite para o dia, o custo total de
capital por kW pode variar, dependendo do tempo de construção e dos juros.
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Dessa forma, o custo de investimento deve ser apropriado ao longo do período de
construção da planta e de acordo com o cronograma de desembolso, de modo a
considerar os juros incorridos durante a construção. Posteriormente, os desembolsos
anuais referentes ao custo de investimento são descontados e trazidos a valor presente.
Assim:

𝐶𝐼𝑖 = 𝐶𝐼 × �

𝐷𝑛
𝐷𝑛−1
+
+ ⋯ + 𝐷1 �
𝑛
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑛)𝑛−1

onde,
𝐶𝐼𝑖 é o custo de investimento com juros no período de construção
𝐶𝐼 é o custo de investimento sem juros (overnight cost);
𝐷𝑛 é o desembolso no ano n;

𝑛 é o tempo de construção da planta; e
𝑖 é a taxa de desconto.

O custo de operação, por sua vez, é composto pelo custo de O&M fixo (COFixo), pelo
custo de O&M variável (COVariável) e pelo custo do combustível (CCombustível):
𝐶𝑂 = 𝐶𝑂𝐹𝑖𝑥𝑜 + 𝐶𝑂𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 + 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙

Caso os dados utilizados para o custo do combustível ainda não incluam a eficiência das
plantas e, portanto, não estejam na unidade R$/MWh, o custo do combustível é obtido
por meio da multiplicação do preço do combustível (PCombustível), em unidade comercial,
pelo correspondente heat rate (HR) do combustível:
𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 = 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 × 𝐻𝑅
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Os custos de O&M variável e o de combustível já são expressos em unidades monetárias
por geração de eletricidade (R$/MWh). Já o custo fixo de O&M é expresso em relação à
capacidade da planta, ou seja, em unidades monetárias por potência instalada (R$/kW).
O custo de investimento refere-se à parcela dos custos referentes à implantação do
empreendimento e, da mesma forma que o custo de O&M fixo, é expresso em R$/kW.
Portanto, essas duas parcelas do CMG têm que ser anualizadas, para serem apropriadas
ano a ano. Assim:

𝐶𝐴 = (𝐶𝐼𝑖 + 𝐶𝑂𝐹𝑖𝑥𝑜 ) × 𝑃𝑜𝑡 × �

𝑖(1 + 𝑖)𝑡
�
(1 + 𝑖)𝑡 − 1

onde,
𝐶𝐴 é soma anualizada do 𝐶𝐼𝑖 e do 𝐶𝑂𝐹𝑖𝑥𝑜 ;

𝐶𝐼𝑖 é o custo de investimento com juros no período de construção;

𝐶𝑂𝐹𝑖𝑥𝑜 é o custo de O&M fixo;

𝑃𝑜𝑡 é a potência da usina (MW);

𝑡 é a vida útil do empreendimento; e
𝑖 é a taxa de desconto.

Por fim, obtêm-se o custo de investimento e o custo de O&M fixo expressos em R$/MWh,
dividindo-se o CA pela geração média anual da usina, que pode ser estimada a partir do
fator de capacidade (FC) médio da planta:

onde,

𝐶𝐼 =

𝐶𝐴
𝑃𝑜𝑡 × 𝐹𝐶 × 8.760
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𝐹𝐶 é o fator de capacidade médio da planta; e

8.760 é o número aproximado de horas em um ano.
Os dados utilizados para calcular o CMG de cada tecnologia de geração são
apresentados no Anexo I.
Com a forma de cálculo do CMG apresentada, deve-se ressaltar que a presente análise
considera o custo de investimento sem intervenções governamentais, impostos, taxas,
subsídios ou outras medidas. Dessa forma, o cálculo do CMG se refere ao custo de
geração na barra da usina.
Além disso, a determinação da taxa de desconto mais apropriada requer uma análise
detalhada do setor, muitas vezes gerando extensas discussões. Como o objetivo do
trabalho não é discorrer sobre os aspectos metodológicos da alocação intertemporal e o
fator de desconto subjante, foi adotada uma taxa de desconto de 8% ao ano, em
consonância com os estudos de longo prazo oficiais do setor.
Finalmente, os dados e parâmetros de referência utilizados para o cálculo do CMG das
fontes de geração são expressos, em sua maioria, em dólares dos Estados Unidos
(US$). No entanto, no presente estudo o CMG final foi expresso em Reais. Assim, para a
conversão dos valores em moeda corrente foi utilizada a taxa de câmbio comercial do fim
de 2011, cotada em 1,87 R$/US$, conforme consultado no Ipeadata.
Adicionalmente, foram adotadas algumas premissas para tornar a análise mais simples e
clara:
•

Centrais hidrelétricas
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No tocante à hidroeletricidade, é muito difícil estabelecer um valor que possa ser tomado
como investimento típico para essa tecnologia. O custo da geração das usinas
hidrelétricas depende do potencial disponível e do local onde se situa o aproveitamento
hidrelétrico. O potencial determina o dimensionamento dos principais equipamentos a
serem instalados e, portanto, seu custo. Já o local condiciona o arranjo do projeto e a
complexidade ambiental e, consequentemente, o custo das obras civis e os custos
associados ao meio ambiente.
Assim, considerando o fato que os CMGs variam significativamente em função do
tamanho e da localização do empreendimento, foi estimado um CMG médio para essa
tecnologia.
•

Centrais térmicas movidas a gás natural

Para estimar o custo total de geração a partir de centrais térmicas movidas a gás natural,
foi considerado que, no período 2010-2020, metade da capacidade instalada de gás
natural opera com ciclo aberto e a outra metade opera com ciclo combinado. A partir de
2021, considerou-se que todas as centrais movidas a gás natural funcionarão em ciclo
combinado.
•

Centrais térmicas movidas a carvão mineral

Em relação às termelétricas movidas a carvão mineral, em 2011 havia 10 usinas no
Brasil, totalizando 1.944,05 MW de potência instalada. Desse total, 91% estavam
distribuídos em oito usinas na região sul do país. Os 9% restantes estavam divididos em
duas usinas, uma no Maranhão e outra no Pará (ANEEL, 2005).
As usinas da região sul utilizam carvão nacional enquanto as usinas da região norte e
nordeste utilizam carvão importado. Dessa forma, uma vez que o tipo de carvão utilizado
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influencia no CMG e nas emissões de GEE, para a elaboração dos cenários será mantida
a proporção de 91% de carvão nacional e 9% de carvão importado utilizado no horizonte
do estudo.
A Tabela 27 apresenta os CMGs para cada fonte, em R$/MWh.
Tabela 27 – Estimativa do CMG para as fontes de geração de energia elétrica.
Fonte: elaboração própria

Fonte
Hidrelétrica
Nuclear
Gás natural ciclo aberto
Gás natural ciclo combinado
Carvão nacional
Carvão importado
Óleo combustível
Óleo Diesel
PCH
Biomassa
Eólica terrestre
Eólica marítima
Solar fotovoltaica
Solar concentrada

Custo médio de geração
(R$/MWh)
58,52
111,90
173,79
161,69
118,13
147,80
196,21
224,10
101,62
72,98
95,80
213,31
344,55
681,24

Com base no CMG calculado para cada fonte, a evolução do custo de expansão da
capacidade de geração no cenário de referência no período 2010-2030 é apresentada no
Gráfico 12.
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Gráfico 12 – Custo da expansão da capacidade instalada no cenário de referência.
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4.2.1.2 Emissões de GEE
Para representar a dimensão ambiental nos cenários, foram utilizadas as emissões de
GEE devido a sua crescente importância no cenário mundial nas últimas décadas e sua
estreita relação com os sistemas energéticos. Conforme Evans et al. (2009), as emissões
de GEE estão se tornando cada vez mais um dos principais parâmetros que definem a
sustentabilidade na geração de energia. Dessa forma, a partir dos dados do segundo
capítulo do estudo 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
(IPCC, 2006), foram obtidos os fatores de emissão padrão para a combustão estacionária
nas indústrias de energia.
Os três GEE analisados são dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso
(N2O). As emissões desses três gases são agregadas em unidades de dióxido de
carbono equivalente (CO2e) com o uso do Potencial de Aquecimento Global (PAG) em
um horizonte de tempo de 100 anos. O PAG-100 baseia-se na relativa importância dos
GEE, em relação ao dióxido de carbono, na produção de uma quantidade de energia (por
147

área) vários anos após um impulso de emissão (EPE, 2011b). O PAG-100 para o metano
é igual a 21 e para o óxido nitroso é igual a 310 (IPCC, 1996).
Finalmente, com os valores relativos à eficiência de conversão para a geração de energia
elétrica (35% e 46% para gás natural ciclo aberto e ciclo combinado, respectivamente;
33% para carvão mineral; e 40% para óleo combustível e óleo Diesel), obtêm-se os
fatores de emissão para a energia elétrica produzida com base na queima de
combustíveis fósseis (Tabela 28).
Tabela 28 – Fatores de emissão para geração termelétrica convencional.
Fonte: elaboração própria com base IPCC, 1996; IPCC, 2006

Combustível

tCO2e/MWh

Gás natural ciclo aberto
Gás natural ciclo combinado
Carvão nacional
Carvão importado
Óleo combustível
Óleo Diesel

0,5777
0,4396
1,1074
1,0376
0,6720
0,6693

Com base nos fatores de emissão calculados, o Gráfico 13 apresenta a evolução das
emissões de GEE no cenário de referência decorrente da queima de combustível nas
usinas térmicas movidas a combustíveis fósseis.
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Gráfico 13 – Evolução das emissões de GEE no cenário de referência.
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Em 2010, as emissões de GEE foram de aproximadamente a 23 MtCO2e. Nesse ano, o
gás natural foi a fonte que mais contribui para o total, respondendo por 55% das
emissões observadas no ano. Em seguida, o carvão mineral foi responsável por 35% das
emissões, seguida por óleo combustível e óleo Diesel com 6% e 4% das emissões totais,
respectivamente.
As emissões decorrentes da queima de óleo combustível e óleo Diesel mantêm-se
estáveis ao longo do horizonte do estudo. Entretanto, ao final do horizonte temporal, as
emissões associadas ao gás natural e ao carvão mineral crescem, respectivamente, 64%
e 260%. No quinquênio 2020-2025 as emissões associadas ao carvão mineral superam
as emissões relativas ao gás natural. Em 2030, as emissões associadas à queima de gás
natural e de carvão mineral para produção de energia elétrica serão de, respectivamente,
21 MtCO2e e 30 MtCO2e, representando 37% e 52% do total de emissões naquele ano
(Gráfico 14).
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Gráfico 14 – Evolução das emissões de GEE no cenário de referência por fonte.
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4.2.1.3 Potencial de geração de empregos
Essa seção apresenta um levantamento feito sobre o indicador de geração de empregos
para quantificar o potencial de criação de novos postos de trabalho nos cenários sobre a
evolução da capacidade instalada de geração elétrica no Brasil.
Além de contribuir para a mitigação da mudança climática e aumentar a confiabilidade do
suprimento de energia, as FRA também geram benefícios socioeconômicos. De um modo
geral, as FRA são importantes para a geração de emprego e renda locais, resultantes da
fabricação de equipamentos, desenvolvimento de projetos, fornecimento de serviços,
entre outros.
No aspecto socioeconômico, um argumento frequentemente utilizado em favor das FRA é
que essas fontes geram mais empregos do que as fontes convencionais de produção de
eletricidade. Para cada MW instalado, estima-se que as FRA gerem entre 1,7 e 14,7 mais
empregos do que as usinas movidas a gás natural (HEAVNER; CHURCHILL, 2002) e até
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quatro vezes mais do que aquelas que utilizam carvão mineral (SINGH; FEHRS, 2001).
Outro estudo estima que as FRA possam gerar de 1,8 a 4 vezes mais empregos/MW
instalado do que as fontes convencionais (LLERA et al., 2010). No entanto, existe uma
considerável dispersão nos indicadores e na ordem de magnitude desses, principalmente
devido às diversas metodologias e fontes de dados utilizadas.
Em linhas gerais, o impacto das FRA na geração de emprego pode ser analisado de duas
formas. A primeira delas é por meio da utilização de modelos input-output. Essa opção
requer o levantamento de muita informação e, por isso, sua aplicação a nível regional é
limitada. Essa abordagem permite obter uma estimativa da criação de empregos indiretos
e empregos induzidos pelo efeito multiplicador do setor de energia. Já a segunda
alternativa são os modelos analíticos. Em geral, esses modelos estimam apenas a
quantidade de empregos diretos (LLERA et al., 2010).
Em suma, os coeficientes obtidos a partir de modelos input-output são maiores do que
aqueles obtidos por meio de métodos analíticos, pois os modelos input-output incluem o
efeito multiplicador em outras atividades econômicas e, portanto, o impacto na geração
de empregos indiretos. Comparativamente, os modelos analíticos são mais transparentes
e fáceis de ser interpretados, o que significa que sua sensibilidade a diferentes fatores
pode ser interpretada e até mesmo avaliada (LLERA et al., 2010).
A métrica utilizada também varia muito de estudo para estudo. Entre as diversas métricas
utilizadas, identificaram-se as seguintes: empregos-ano por capacidade, empregos de um
ano por capacidade, empregos por capacidade instalada (em um ano ou acumulada) e,
por fim, empregos por geração de energia elétrica.
Segundo LLERA et al., (2010) a métrica empregos-ano por capacidade é utilizada
quando se analisa a geração de empregos nos estágios de fabricação e construção, uma
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vez que a força de trabalho nesses estágios é temporária. Já nas fases de operação e
manutenção (O&M) e processamento de combustíveis, utiliza-se a métrica empregos por
capacidade instalada, ou seja, a quantidade de pessoas que precisam ser empregadas
continuamente para operar a planta.
Em relação à métrica final a ser utilizada, Dalton; Lewis (2011), Llera et al. (2010) e
Kammen et al. (2004) concordam que a métrica geração de empregos por MW
(empregos/MW) deve ser utilizada para quantificar o potencial de geração de empregos
na indústria de energia elétrica. De fato, a métrica empregos/MW é a mais utilizada na
literatura.
No entanto, Dalton; Lewis (2011) identificaram duas variações dessa métrica: empregos
por capacidade instalada em um ano qualquer (emprego/MW instalado-ano) e empregos
por capacidade acumulada (emprego/MW acumulado). Mais ainda, a maioria dos estudos
não define claramente qual metodologia foi utilizada para derivar o indicador, se
capacidade adicionada em um ano ou se capacidade acumulada.
A métrica de empregos/MW instalado-ano é sensível às variações anuais na capacidade
instalada, geralmente ditada pelo ambiente econômico e pelas políticas governamentais.
Já o indicador de empregos criados/MW acumulado é um indicador de desempenho mais
estável, uma vez que sofre menos influência de variações anuais (DALTON; LEWIS,
2011).
Outro fator que deve ser levado em consideração em relação ao potencial de geração de
empregos diz respeito à classificação e apropriação dos empregos associados à
produção de energia elétrica. Isso porque a definição de empregos diretos e indiretos
também pode ser arbitrária e criar confusão na análise dos dados.
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Os empregos diretos podem se referir exclusivamente à produção direta de
equipamentos para as plantas de produção de energia ou, alternativamente, podem se
referir a toda indústria envolvida na criação final do aparato de produção de energia,
incluindo a instalação e O&M.
Os empregos indiretos, por sua vez, podem se referir a todas as indústrias que não estão
diretamente envolvidas na fabricação dos equipamentos ou, alternativamente, podem se
referir à criação de empregos completamente dissociados do setor de FRA, porém
criados como resultado da indústria de FRA.
De acordo com DALTON; LEWIS (2011), a categoria empregos diretos engloba as
seguintes áreas: postos de trabalho nas fábricas e nas empresas que produzem
componentes, cuja principal atividade é o fornecimento de peças e componentes de
usinas ou plantas de FRA; desenvolvedores de projeto, incluindo instalação, operação e
manutenção; distribuidoras de energia que vendem energia elétrica produzida a partir de
FRA; P&D relevante para a área; engenharia e serviços especializados; e educação e
treinamento voltados especificamente para o setor.
Já os empregos indiretos englobam as áreas remanescentes da indústria, notadamente:
bens intermediários ou componentes fornecidos por qualquer outra empresa que não
pertença à cadeia produtiva da tecnologia de geração; prestação de serviços gerais; e
trabalhos esporádicos em atividades relacionadas ao setor de energia.
Finalmente, existe uma relação entre os empregos criados em uma região e o destino do
produto fabricado ou do serviço prestado. Assim, uma fábrica que produz componentes
para centrais de geração de eletricidade para exportação está gerando empregos locais.
No entanto, a quantidade de emprego gerado não se refere ao aumento da capacidade
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instalada local, mas sim à capacidade de geração equivalente à produção que foi
exportada para outro país.
O caso da Dinamarca é um exemplo típico onde o efeito exportação gera uma grande
imprecisão no indicador de geração de emprego, uma vez que a maior parte de sua
produção de componentes para centrais eólicas é destinada para exportação. Nesse
país, a existência de uma indústria que exporta grandes quantidades de aerogeradores
resulta em uma elevada geração de empregos. Entretanto, ao combinar essa informação
com as modestas taxas de expansão da capacidade instalada observadas nos últimos
anos, o resultado é um indicador de geração de emprego/MW excessivamente alto e que
não corresponde à realidade (DALTON; LEWIS, 2011).
No extremo oposto, em países como a Irlanda, que não possuem uma indústria
doméstica de produção de equipamentos eólicos, qualquer criação de emprego
associada à geração de energia elétrica deve ser resultado predominantemente das
fases de instalação e de O&M. Como a Irlanda atualmente não possui indústria
doméstica de fabricação, a criação de empregos nesse país está associada aos serviços
de instalação, operação e manutenção (DALTON; LEWIS 2011).
Outro estudo, conduzido por Llera et al. (2010), desenvolveu uma metodologia integrada
que aborda o impacto das FRA na atividade econômica de uma região, analisando
fatores tais como a situação territorial, os diferentes estágios de desenvolvimento das
FRA e o grau de maturidade de cada tecnologia, bem como do setor industrial.
Nesse estudo, os autores selecionaram um conjunto de indicadores com o intuito de
adicionar algumas variáveis específicas relacionadas à quantidade de empregos criados
no setor de FRA, inclusive a eventual redução na quantidade de empregos nos setores
de geração de energia elétrica convencional.
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Nessa linha, diversos estudos advertem da provável redução de postos de trabalho no
setor de energia convencional como consequência do deslocamento de empregos
causado pelas FRA. Esses estudos argumentam ainda que quanto maior a presença de
tecnologias baseadas em fontes fósseis locais na estrutura energética de um território,
maior será o efeito de deslocamento (PFAFFENBERGER et al., 2006).
Entretanto, Llera et al. (2010) argumentam que a redução de empregos no setor de
geração elétrica convencional não se deve ao estabelecimento das FRA, mas sim devido
a outros fatores tais como o encerramento das atividades de algumas termelétricas e o
aumento da geração elétrica com tecnologias menos intensivas em mão de obra tais
como co-geração ou ciclos combinados.
Com o exposto em mente, foram levantados diversos indicadores de geração de
emprego nas publicações pesquisadas. A revisão da literatura revelou a existência de
uma grande variação nos valores reportados. No entanto, apesar de alguns estudos não
explicitarem no texto o método utilizado para estimar o indicador, a maioria dos estudos
utilizou a métrica recomendada de geração de empregos/MW acumulado. Portanto, a
variação nos valores dos diversos indicadores reportados pode ser explicada pela
imprecisão do tipo de emprego gerado, se direto ou se indireto. A Tabela 29 apresenta
uma síntese dos indicadores de geração de emprego/MW pesquisados.

155

Tabela 29 – Indicadores de geração de emprego/MW levantados na literatura.
Fonte: Dalton & Lewis, 2011; Heavner & Del Chiaro, 2003; INEEL, 2004; Kammen et al., 2004;
Llera et al., 2010; Navigant Consulting, 2009; Sioshansi, 2009

Fonte

Emprego/MW
Observações

Menor valor

Média

Maior valor

Hidrelétrica

2

5,10

5,55

6,00

Nuclear

1

3,72

3,72

3,72

Gás natural

3

0,95

1,02

1,10

Carvão

3

0,72

0,99

1,24

Óleo combustível

0

-

-

-

Óleo diesel

0

-

-

-

PCH

1

6,50

6,50

6,50

Biomassa

3

0,78

1,81

2,84

Eólica terrestre

10

0,71

7,24

25,00

Eólica marítima

4

3,90

27,73

47,00

Solar fotovoltaica

8

7,10

13,48

43,00

Solar concentrada

4

5,90

24,48

38,00

Os dados levantados referentes à geração de emprego/MW apresentam grande
amplitude de valor, principalmente no limite superior para cada fonte. Conforme ilustra o
Gráfico 15, o grupo composto pelas tecnologias mais novas (eólica terrestre, eólica
marítima, solar fotovoltaica e solar concentrada) foi o que apresentou maior amplitude de
valores, variando entre 0,71 para eólica terrestre e 47 para eólica marítima.
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Gráfico 15 – Geração de empregos/MW para as FRA mais novas.
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Mais especificamente, os estudos realizados para a fonte eólica marítima foram os que
apresentaram a maior variação de valores, variando de 3,9 até 47 empregos/MW. Logo
em seguida, a indústria solar fotovoltaica apresentou indicadores de geração de emprego
variando de 7 a 43 empregos/MW.
Os setores de carvão mineral e gás natural foram os que apresentaram menor variação
na intesidade de emprego, variando de 0,95 a 1,24 empregos/MW. Isso pode ser
explicado pelo fato de já serem tecnologias mais antigas e amplamente utilizadas em
nível mundial. Para as fontes PCH e nuclear foram encontrados apenas um valor para o
indicador de criação de emprego (Gráfico 16).
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Gráfico 16 – Geração de empregos/MW para as fontes convencionais e FRA maduras.
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Uma vez que o limite inferior dos indicadores de geração de emprego foi o grupo que
apresentou a menor variação entre cada fonte, foram selecionados os menores valores
levantados para cada fonte para serem utilizados na construção dos cenários. Além
disso, a utilização dos valores do limite inferior se justifica para manter a análise
conservadora.
Finalmente, não foi encontrado na literatura dados referentes à geração de empregos
para as fontes óleo combustível e óleo Diesel. Entretanto, os indicadores referentes à
geração de emprego das tecnologias baseadas em combustíveis fósseis apresentaram
uma baixa variação global, variando entre 0,95 e 1,24 empregos/MW. Por esse motivo,
considerou-se para as termelétricas movidas a óleo combustível o mesmo valor utilizado
para carvão mineral. Já para óleo Diesel, foi utilizado o mesmo indicador aplicado para as
usinas movidas a gás natural. A Tabela 30 apresenta os dados relativos ao potencial
geração de emprego utilizados nos cenários.
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Tabela 30 – Potencial de geração de emprego/MW selecionados.
Fonte: elaboração própria
Fonte

Emprego/MW

Hidrelétrica

5,10

Nuclear

3,72

Gás natural

0,95

Carvão

0,72

Óleo combustível

0,72

Óleo diesel

0,95

PCH

6,50

Biomassa

0,78

Eólica terrestre

0,71

Eólica marítima

3,90

Solar fotovoltaica

7,10

Solar concentrada

5,90

Com base nesses indicadores, o Gráfico 17 apresenta o número de empregos criados em
decorrência da expansão da capacidade instalada no cenário de referência. Esses
valores foram obtidos por meio do produto entre o indicador de geração de emprego/MW
de cada fonte e a capacidade instalada adicional (MW) por quinquênio para cada fonte.
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Gráfico 17 – Potencial de geração de empregos no cenário de referência.
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4.2.2 Cenários alternativos
Essa seção apresenta os resultados de uma maior penetração de FRA na evolução da
capacidade instalada projetada para o período 2010-2030.
No período em questão, não há crescimento da capacidade instalada de térmicas
movidas a óleo combustível ou óleo Diesel. As térmicas movidas a gás natural, por sua
vez, crescerão aproximadamente 4% ao ano no período 2020-2030, enquanto que as
térmicas movidas a carvão mineral crescerão em torno de 7% ao ano.
Devido ao expressivo crescimento no período e pelo fato de ser uma fonte que apresenta
elevado fator de emissão, as emissões associadas ao carvão mineral ultrapassarão as
emissões associadas ao gás natural logo após 2020. Por esses motivos, nos cenários
alternativos foi avaliado o impacto da substituição do carvão mineral por outras FRA.
Foram construídos três cenários de substituição de carvão mineral para cada uma das
FRA que apresentam baixo nível de difusão na matriz elétrica, traduzido pelo baixo
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indicador de efetividade (solar fotovoltaica) ou pela inexistência de capacidade instalada
no parque elétrico do país (eólica marítima e solar concentrada).
Para calcular o custo total de expansão da capacidade instalada em cada um dos
cenários, multiplicou-se o CMG de cada fonte pela respectiva geração adicional em cada
um dos quinquênios (2010-2015, 2015-2020, 2020-2025- 2025-2030). Após essa
operação, somou-se, em cada quinquênio, o custo de expansão da geração referente a
cada uma das fontes para obter o valor final em cada período.
A forma como cada um dos três parâmetros avaliados foi obtida é apresentada a seguir:
•

Investimento adicional: obtido por meio do cálculo da diferença entre o custo
adicional total de expansão da capacidade instalada em cada cenário alternativo e
o custo total adicional de expansão da capacidade no cenário de referência.

•

Redução das emissões de GEE: obtido por meio do produto entre o fator de
emissão de cada fonte de geração de energia elétrica e a produção de energia
elétrica observada em cada ano ao longo do período em questão. Após a
obtenção das emissões para cada ano, procedeu-se na agregação dessas
emissões anuais para cada um dos quinquênios.

•

Potencial de geração de empregos: obtido por meio do produto entre o valor
potencial de geração de emprego/MW de cada fonte e a capacidade instalada
adicional (MW) por quinquênio para cada fonte.

4.2.2.1 Cenário A1: Eólica marítima substituindo carvão mineral
Nesse cenário, a expansão da geração termelétrica a carvão mineral foi substituída por
centrais eólicas marítimas a partir de 2020. Apesar do custo de geração a partir das
centrais eólicas marítimas ser 76% mais elevado do que o custo de geração de centrais
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térmicas a carvão mineral, o custo de expansão desse cenário em relação ao cenário de
referência aumenta em apenas 2,5%.
O Gráfico 18 apresenta o custo total da expansão da capacidade instalada com a
substituição das termelétricas movidas a carvão mineral por usinas eólicas marítimas.
Gráfico 18 – Custo total da expansão da capacidade instalada no Cenário A1.
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Os impactos dessa substituição em termos investimento adicional, redução das emissões
de GEE e potencial de geração de empregos são apresentados no Gráfico 19. Nesse
cenário, o investimento adicional e a geração de empregos apresentam um crescimento
modesto. Em ambos os quinquênios desse cenário, o investimento adicional cresce
aproximadamente 4% enquanto que o aumento no número de empregos fica em torno de
5%. As emissões de GEE, por sua vez, apresentam valores significativos, com reduções
de quase 9% e de aproximadamente 21% nos quinquênios 2021-2025 e 2016-2030,
respectivamente.
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Gráfico 19 – Variação no investimento, geração de emprego e emissões no Cenário A1.
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4.2.2.2 Cenário A2: Solar fotovoltaica substituindo carvão mineral
Atualmente há um movimento no sentido de difundir a tecnologia solar fotovoltaica no
Brasil. Essa tendência pode ser comprovada a partir da construção da primeira usina
solar comercial no país e pelo interesse do Governo na utilização das coberturas dos
estádios de futebol para instalação de painéis fotovoltaicos. Além disso, duas iniciativas,
o FIES, por conta do Governo do Estado do Ceará, e o Projeto de Lei nº 2.952/2011, no
âmbito do Governo Federal, visam criar um arcabouço legal para promover a energia
solar fotovoltaica no país.
Portanto, é razoável esperar que a geração solar fotovoltaica seja amplamente difundida
nos próximos anos. Assim, esse cenário avaliou os impactos da substituição da expansão
da capacidade instalada de carvão mineral por centrais fotovoltaicas.
Para substituir a energia elétrica gerada pelas térmicas a carvão mineral, o aumento dos
custos em decorrência de uma maior utilização da fonte solar fotovoltaica é bastante
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expressivo, aumentando 184%. Entretanto, ao considerar o custo da expansão como um
todo, esse cenário apresenta um aumento moderado da ordem de 6,5% em relação ao
cenário de referência.
O Gráfico 20 apresenta o custo total da expansão da capacidade instalada com a
substituição das termelétricas movidas a carvão mineral por usinas fotovoltaicas.
Gráfico 20 – Custo total da expansão da capacidade instalada no Cenário A2.

R$ milhões

Fonte: elaboração própria
20.000
18.000

Solar fotovoltaica

16.000

Eólica terrestre

14.000

Biomassa

12.000

PCH

10.000

Óleo diesel
Óleo combustível

8.000

Carvão

6.000

Gás natural
4.000

Nuclear

2.000
0
2010-2015

Hidrelétrica
2015-2020

2020-2025

2025-2030

Já os impactos dessa substituição de fontes em termos de investimentos adicionais,
potencial de geração de empregos e redução de emissão de GEE são apresentados no
Gráfico 21. Uma vez que esse cenário substitui a mesma fonte na mesma quantidade
que o cenário de difusão da fonte eólica marítima, a redução das emissões de GEE
permanece com o mesmo valor em ambos os quinquênios.
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Gráfico 21 – Variação no investimento, geração de emprego e emissões no Cenário A2.
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Por outro lado, o aumento do investimento adicional e do potencial de geração de
empregos é significante. Nesse cenário, o investimento adicional aumenta em torno de
11% em relação ao cenário de referência. Quando comparado com o cenário de difusão
da fonte eólica marítima, o investimento adicional no presente cenário é mais de duas
vezes maior do que no outro cenário de substituição pela fonte eólica marítima.
No entanto, o potencial de geração de emprego é a dimensão que tem o impacto mais
positivo, apresentando um aumento bastante expressivo. Em comparação com o cenário
de referência, o cenário de difusão da fonte solar fotovoltaica gera, nos quinquênios
2021-2025 e 2026-2030, respectivamente 17% e 19% mais empregos que no cenário de
referência. Além disso, esses valores são mais de três vezes superiores aos valores de
geração de emprego do cenário de penetração da fonte eólica marítima.
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4.2.2.3 Cenário A3: Solar concentrada substituindo carvão mineral
Uma vez que a tecnologia de geração solar concentrada ainda está em fase de
desenvolvimento, tendo poucas chances de entrar em operação ainda nessa década, o
cenário de difusão para essa fonte considerou que ela substituiria a expansão da geração
a carvão mineral somente a partir de 2025.
Em relação ao custo da expansão, esse cenário foi o que apresentou os maiores
aumentos em relação ao cenário de referência. O custo de geração da fonte solar
concentrada é 5,6 vezes maior do que o custo de geração a partir do carvão mineral. Já o
custo de expansão desse cenário em relação ao cenário de referência aumenta em
aproximadamente 9%.
O Gráfico 22 apresenta o custo total da expansão da capacidade instalada com a
substituição das termelétricas movidas a carvão mineral pela tecnologia solar
concentrada.
Gráfico 22 – Custo total da expansão da capacidade instalada no Cenário A3.
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Os impactos desta substituição de fontes em termos de investimento adicional, potencial
de geração de empregos e redução de emissão de GEE são apresentados no Gráfico 23.
Gráfico 23 – Variação no investimento, geração de emprego e emissões no Cenário A3.
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Nesse cenário de difusão da fonte solar concentrada, os valores das variações do
investimento adicional e da geração de empregos foram os mais altos de todos os
cenários. O investimento adicional aumenta mais de 26% em relação ao cenário de
referência. Quando comparado com o cenário de difusão da fonte eólica marítima e com
o cenário de penetração da fonte solar fotovoltaica, o investimento adicional no presente
cenário foi, respectivamente, 6 e 2,5 vezes maior. Isso pode ser explicado pelo elevado
CMG da fonte solar concentrada, da ordem de 600 R$/MWh.
Quanto ao potencial de geração de empregos, esse cenário apresentou um aumento de
21% em relação ao cenário de referência. No entanto, em comparação com os demais
cenários alternativos, esse percentual é ligeiramente superior ao potencial de geração de
empregos observado no cenário de expansão da energia solar fotovoltaica e
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aproximadamente 4 vezes maior do que no cenário de penetração da fonte eólica
marítima.
Por fim, devido ao fato da energia solar concentrada entrar na matriz elétrica somente a
partir de 2025, a redução das emissões de GEE decorrente do deslocamento de parte da
capacidade de geração a carvão mineral é moderada, girando em torno de 9%.
4.3 Impacto tarifário nos cenários alternativos
Essa seção apresenta uma avaliação do impacto tarifário associado a cada um dos
cenários alternativos propostos.
O cálculo do impacto tarifário decorrente da substituição da geração de eletricidade a
partir do carvão mineral por FRA foi obtido a partir da razão entre o valor de referência
(VR) para o ano de 2012, definido em R$ 161,94 (CCEE, 2012) e as médias dos custos
de geração anuais dos cenários alternativos ponderadas pela energia gerada nas
distintas situações. A variação entre esses valores é o impacto tarifário do período.
A instalação dos cenários alternativos A1, A2 e A3 resultaram em um custo médio de
geração para o período de 2010-2030 de respectivamente 173,67 R$/MWh, 236,16
R$/MWh e 163,21 R$/MWh. Portanto, o cenário alternativo A1 resultou em um impacto
tarifário acumulado no período de 7,2%. No cenário alternativo A2, o impacto tarifário foi
de 45,8%. Finalmente, no cenário alternativo A3 o impacto tarifário observado foi de 0,8%
(Tabela 31).
Tabela 31 – Impacto tarifário nos cenários alternativos.

Cenário
A1
A2
A3

Fonte: Elaboração própria
Custo médio
Impacto tarifário
2010-2030 (R$/MWh) (@ VR 161,94 R$/MWh)
173,67
7,2%
236,16
45,8%
163,21
0,8%
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4.4 Síntese e análise dos resultados
A Tabela 32 apresenta uma síntese das variações dos parâmetros estudados dos três
cenários alternativos em relação ao Cenário de Referência.
Tabela 32 – Resultados das dimensões avaliados nos cenários alternativos.
Fonte: Elaboração própria
Dimensão
Investimento adicional
Potencial de geração de emprego
Emissões de GEE
Impacto tarifário

Cenário A1
Cenário A2
Cenário A3
2021-2025 2026-2030 2021-2025 2026-2030 2026-2030
4,08%
4,38%
10,59%
11,27%
26,61%
4,80%
5,45%
16,89%
19,16%
21,31%
-8,73%
-21,58%
-8,73%
-21,58%
-9,65%
7,2%
45,8%
0,8%

No Cenário A1 (substituição de térmicas a carvão mineral por centrais eólicas marítimas
a partir de 2020), o investimento adicional e o potencial de geração de empregos são
reduzidos quando comparados os demais cenários alternativos. As emissões de GEE
apresentam o mesmo nível de redução do Cenário A2, uma vez que ambos os cenários
substituem a geração a carvão mineral a partir do mesmo ano, 2020. Finalmente, em
relação ao impacto tarifário, o Cenário A1 se posiciona em segundo lugar.
Por outro lado, no Cenário A2 (substituição de térmicas a carvão mineral por centrais
fotovoltaicas a partir de 2020), o elevado impacto tarifário observado em decorrência da
substituição do carvão mineral pela geração solar fotovoltaica pode ser justificado devido
à combinação do elevado custo médio de geração (CMG) estimado para a tecnologia
solar fotovoltaica e a significativa penetração dessa fonte na matriz elétrica, iniciada já em
2020.
No Cenário A3 (substituição de térmicas a carvão mineral por centrais heliotérmicas a
partir de 2026), apesar do custo médio de geração (CMG) da tecnologia solar
concentrada ser significativamente maior do que o CMG das demais tecnologias (o que
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eleva o investimento da expansão da capacidade instalada em relação ao Cenário de
Referência em aproximadamente 26%), o impacto tarifário desse Cenário é o menor de
todos os cenários. Esse resultado pode ser explicado pelo fato que no Cenário 3 a
tecnologia solar concentrada começa a substituir a geração térmica a carvão mineral
apenas a partir do ano 2026.
Sob uma perspectiva integrada, dentre os três cenários alternativos apresentados, o
Cenário 3 pode ser o mais desejável, visto que, apesar de apresentar a maior variação
para o investimento adicional, apresenta a melhor relação entre o impacto tarifário e a
melhoria das dimensões sociais (potencial de geração de empregos) e ambientais
(redução das emissões de GEE).
4.5 Críticas e limitações da metodologia e dos resultados
Em um estudo sobre cadeias energéticas para geração de eletricidade conduzido por
CENERGIA (2006), foi utilizada a Análise Multicritério (AMC) 8, desenvolvida em Oliveira
(2004),

para

avaliar,

dentro

de

uma

ótica

integrada

(isto

é,

considerando

simultaneamente aspectos ambientais, tecnológicos, econômicos e sociais), qual tipo de
fonte deveria ser mais prioritária dentro da matriz de geração elétrica brasileira.
Dentre as diversas opções metodológicas existentes 9, os autores escolheram os métodos
de ponderação aditiva simples (método quali-quantitativo) e a programação linear

8

Segundo CENERGIA (2006), a definição mais abrangente de Análise Multicritério é aquela apresentada por
Gomes (1999): “conjunto de técnicas para apoiar a tomada de decisão, com a finalidade de investigar um
número de alternativas, considerando múltiplos critérios e objetivos em conflito”.

9

Uma apresentação sobre os diversos métodos de Análise Multicritério existentes podem ser encontrada em
Oiveira (2004).
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(método quantitativo). De acordo com os autores, ambos os métodos possuem o defeito
de realizar a compensação entre os indicadores 10 (CENERGIA, 2006).
Por outro lado, esses métodos consideram as diversas dimensões dos empreendimentos
de FRA e não apenas a vertente econômica como os métodos tradicionais. Além disso,
esses métodos são os mais simples, de mais ampla aplicação e os mais utilizados
(CENERGIA, 2006).
No método de ponderação aditiva simples, as preferências são agregadas de maneira
aditiva. Nesse sentido, é utilizada uma função que atribui a cada alternativa um valor.
Assim, no caso de maximização, quanto maior este valor, melhor é a alternativa. Como
resultado, para cada alternativa avaliada obtêm-se uma variável obtida a partir de um
conjunto de indicadores. Essa variável síntese representa o valor global de cada
alternativa, podendo ser encarada como um critério que sintetiza os desempenhos
segundo todos os indicadores subjacentes (CENERGIA, 2006).
De um lado, a facilidade associada ao método de ponderação aditiva simples está
relacionada à valoração de cada indicador, realizada de maneira comparativa ao cenário
de referência. Dessa forma, é necessário estabelecer pontuações referentes a faixas de
variação dadas em percentuais. Por outro lado, a dificuldade deste método reside na
obtenção de dados que permitam comparar de forma precisa os indicadores, bem como
na subjetividade de alguns dos indicadores, fatos que requerem o acompanhamento
continuado de um analista (CENERGIA, 2006).
Finalmente, apesar de ser um dos métodos mais simples, o modelo aditivo apresenta
algumas exigências em termos de independência entre critérios e informações

10

O caráter compensatório quer dizer que o bom desempenho de uma alternativa em um dado critério pode
ser compensado pelo seu mau desempenho em outro critério, podendo gerar indiferença entre duas
alternativas (CENERGIA, 2006).
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necessárias (coeficientes de ponderação, com necessidade de julgamentos bem
fundamentados em relação à importância de cada critério, e escalas cardinais) (GOMES,
1999 apud CENERGIA, 2006).
Por sua vez, a obtenção de dados para a aplicação do método da programação linear é
mais fácil do que no âmbito da ponderação aditiva simples, motivo pelo qual o primeiro foi
escolhido pelos autores para a realização do estudo. Dessa forma, os autores utilizaram
a Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) para representar a
programação linear (CENERGIA, 2006).
A DEA é uma metodologia de comparação de desempenhos de unidades de produção
(DMU) operando em contextos semelhantes, utilizando os mesmos recursos e gerando
os mesmos produtos. A partir do conjunto de unidades é identificado o melhor
desempenho possível, o qual permite medir a eficiência relativa de cada uma das outras
unidades de produção, o que pode se dar mediante diferentes critérios (SANT’ANNA,
1999 apud CENERGIA, 2006).
Segundo os autores do estudo, a DEA é uma metodologia multicritério que: i) permite a
hierarquização das eficiências de unidades de produção mediante a avaliação simultânea
dos diversos insumos utilizados e os produtos gerados por cada uma delas; ii) possibilita
avaliar alternativas mediante seus aspectos quantitativos; e iii) ao estabelecer uma
fronteira de eficiência considerando insumos e produtos, considera o out-lyer da
estatística (o que seria desprezado no ajuste da tendência) como o valor de referência
dentre os analisados (benchmark) (CENERGIA, 2006).
Como um dos objetivos do estudo era avaliar indicadores que contemplassem diferentes
dimensões do planejamento energético, mas com ênfase na questão ambiental, os
autores escolheram insumos e produtos relacionados às quatro dimensões escolhidas,
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mas que atendessem à premissa de serem expressos numericamente em valores
absolutos. As dimensões abordadas foram: tecnológica, econômica, ambiental e social
(CENERGIA, 2006).
Dessa forma, foram considerados como insumos a dimensão econômica (para a qual se
deseja menor consumo), a dimensão ambiental (um produto negativo, do qual se deseja
pouca oferta) e a dimensão tecnológica. Por sua vez, o produto esperado escolhido, para
o qual se busca o maior resultado, foi a dimensão social (CENERGIA, 2006).
Os indicadores utilizados para avaliar os efeitos relacionados à extensão da atividade de
oferta de energia nas quatro dimensões avaliadas foram:
•

Na dimensão ambiental: consumo de água, emissão específica de GEE, área
ocupada pelo empreendimento de geração, percentual de utilização efetiva do
solo e emissão específica de elementos não efeito estufa;

•

Na dimensão social: número de empregos diretos e indiretos gerados pelo
empreendimento e nível médio de renda do empregado no empreendimento;

•

Na dimensão econômica: investimento específico, índice de custo/benefício e
percentual de insumos importados;

•

Na dimensão tecnológica: eficiência de geração, disponibilidade média, tempo de
construção e potencial de geração distribuída.

Para a obtenção das informações referentes aos indicadores supracitados, foram
utilizadas publicações especializadas na literatura técnico-científica, além de pesquisa a
documentos disponíveis na internet, cuja procedência fosse confiável (CENERGIA,
2006).
Como foram levantados 14 dados para cada uma das tecnologias e o modelo matemático
existente só dispunha de capacidade para receber 5 informações, a aplicação da
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metodologia exigiu o estabelecimento de indicadores compostos, resultado da
combinação matemática destes indicadores inicialmente elaborados. Dessa forma, foi
estabelecida uma regra de agregação destes dados. Os dados foram agrupados nas
dimensões ambiental, social, econômica e tecnológica (CENERGIA, 2006).
Finalmente, os autores utilizaram restrições aos inputs e outputs virtuais (definidos como
o produto do valor do input pelo peso a ele atribuído no modelo DEA) dos multiplicadores
apenas da DMU analisada 11. Obteve-se a opinião de especialistas quanto à variação
percentual da importância dada a cada variável. Esta faixa admissível está representada
na Tabela 33 (CENERGIA, 2006).
Tabela 33 – Limites atribuídos para restrições aos pesos dos insumos e dos produtos.
Fonte: CENERGIA, 2006

Como resultado da aplicação da metodologia desenvolvida por Oliveira (2004) para
avaliar a expansão de fontes alternativas de energia no setor elétrico brasileiro de forma
integrada e considerando simultaneamente diversas dimensões, foram obtidos os
seguintes resultados (Tabela 34):

11

Por exemplo, pode-se restringir a proporção do output virtual total da DMUj utilizado pelo output r, isto é, a
importância relacionada ao output r pela DMUj, a um intervalo determinado pelo decisor (CENERGIA, 2006).
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Tabela 34 – Resultados da hierarquização de fontes alternativas de geração (além do gás
natural) nos cenários elaborados.
Fonte: CENERGIA, 2006

De acordo com os resultados obtidos na aplicação da metodologia desenvolvida por
Oliveira (2004) e aplicada por CENERGIA (2006), concluiu-se que a otimização de PCHs
deve ser priorizada, independente do conjunto de dados utilizado. Segundo explicação
dos autores, embora sob um critério puramente econômico esse resultado não fosse
esperado, ao se considerar outras dimensões os benefícios a elas relacionados mais do
que compensam a menor competitividade econômica quando comparada a outras
alternativas de geração. Por outro lado, a geração de energia elétrica a partir do gás
natural ficou na última posição.
Comparando a metodologia desenvolvida por Oliveira (2004) com a metodologia utilizada
para a elaboração dos cenários do presente estudo, foi possível identificar algumas
limitações nesse último, apresentadas a seguir.
Diferentemente do estudo do CENERGIA (2006), que utilizou a DEA para agregar os
indicadores de cada dimensão (tecnológica, econômica, social e ambiental), a
metodologia desenvolvida no presente estudo não aplicou nenhum método para agregar
as três dimensões avaliadas (econômica, social e ambiental). Isso é uma limitação, visto
que, nesse caso, o tomador de decisão deve confrontar os resultados (nesse caso em
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termos percentuais) de cada dimensão avaliada em relação ao cenário de referência.
Assim, a metodologia proposta não apresenta um resultado único e inequívoco, mas sim
variações de cada indicador em cada cenário alternativo em relação ao cenário de
referência.
Além disso, devido à ausência de um método para ponderar e hierarquizar cada uma das
três dimensões, a avaliação e escolha do melhor cenário se torna subjetiva. Portanto,
essa falta de objetividade pode gerar incerteza frente a uma possível situação de tomada
de decisão.
Mais ainda, a construção dos cenários de maior penetração de FRA realizada no
presente estudo não levou em conta a evolução dos parâmetros (aumento dos preços
dos combustíveis fósseis e de outras matérias primas que impactam diretamente o setor
de energia – por exemplo, aço e cobre –, curva de aprendizado tecnológico, entre
outros).
Outra limitação identificada diz respeito à composição dos indicadores de cada dimensão
avaliada. Diferentemente de CENERGIA (2006), onde cada dimensão (social, ambiental,
econômica e tecnológica) foi composta por um conjunto de indicadores de desempenho,
no presente estudo cada dimensão avaliada foi composta apenas por um único indicador
de desempenho. Esse fato restringe a análise ao impossibilitar a captura e interação de
diversos efeitos sobre cada uma das dimensões avaliadas em decorrência da evolução
dos cenários alternativos propostos.
Finalmente, em cada cenário alternativo do presente estudo, foi avaliada apenas a
substituição do carvão mineral por uma FRA específica de forma isolada (eólica marítima,
solar fotovoltaica e solar concentrada). Mais ainda, não foi realizada uma simulação de
um possível mix ótimo de FRA para substituir a geração a carvão mineral assim como
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não foi avaliado o impacto decorrente da substituição de outras tecnologias de geração
térmica baseadas em fontes fósseis (óleo combustível e óleo Diesel).
Essas últimas limitações presentes na elaboração dos cenários alternativos do presente
estudo surgiram em decorrência: i) da dificuldade de estabelecer uma metodologia ou um
conjunto de critérios para a elaboração de um mix de FRA ótimo para substituir o carvão;
e ii) da rigidez das demais tecnologias de geração térmica baseadas em combustíveis
fósseis (de uma lado, a reduzida participação do óleo combustível e do óleo Diesel na
matriz de geração elétrica torna a praticamente imperceptível os efeitos decorrentes de
uma eventual substituição dessas fontes fósseis por FRA e, do outro lado, a importância
da geração a gás natural como base ao sistema impossibilita a construção de cenários de
substituição dessa fonte por FRA no médio prazo).
Não obstante, os resultados dos cenários alternativos propostos apresentam a indicação
(mesmo que vinculados às hipóteses utilizadas para sua construção) de alguns dos
possíveis resultados decorrentes de uma maior penetração de FRA menos maduras.
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Conclusão e considerações finais
O Brasil produz energia limpa devido à presença predominante de usinas hidrelétricas na
oferta de eletricidade. Contabilizando as importações, aproximadamente 86% da
eletricidade no Brasil provêm de fontes renováveis. Portanto, o Brasil é um dos poucos
mercados de energia elétrica que consegue atender sua demanda basicamente por meio
da geração das usinas hidrelétricas.
Nas próximas décadas espera-se que o consumo de energia elétrica no Brasil cresça a
uma taxa média anual superior a 4,0%. Para atender a essa crescente demanda, será
preciso investir na expansão do setor elétrico levando em conta as restrições que se
impõe na atualidade, bem como as implicações futuras das decisões feitas no presente.
Apesar do potencial de geração hidrelétrica remanescente no Brasil ser expressivo, o
crescimento

da

demanda

de

energia

elétrica

não

poderá

ser

atendido

predominantemente por meio da geração hidráulica. Por outro lado, a expansão da
capacidade instalada por meio de usinas movidas a combustíveis fósseis e gás natural
envolve elevados investimentos para obtenção de combustível, além de prejudicar a
principal característica da matriz de geração elétrica brasileira de ser predominantemente
limpa e renovável.
Dessa forma, surge como alternativa as FRA, abundantes no território nacional. O Brasil
dispõe de diversas opções de geração elétrica a partir das FRA, entre elas PCH,
biomassa, eólica e solar. Tomadas em conjunto, o potencial dessas fontes é bastante
expressivo. No entanto, quando considerado o potencial existente, a participação das
FRA no setor elétrico é modesta.
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Não obstante a tímida participação das FRA na geração elétrica no Brasil, o Governo tem
sinalizado que está comprometido em manter elevada a participação das fontes
renováveis em sua matriz elétrica. Diversos programas foram implementados ao longo
dos últimos anos, embora aparentemente sem nenhuma coordenação entre eles.
Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo analisar a efetividade das políticas de
promoção de FRA e avaliar os impactos decorrentes de uma maior penetração dessas
fontes nas próximas décadas.
Em relação ao primeiro objetivo, em 2002 o governo brasileiro introduziu o PROINFA,
uma política de tarifa feed-in. Entretanto, a partir de 2007 o país passou a utilizar os
leilões de energia para promover as FRA. Quando comparado com outros países, o
pacote de políticas para promover as FRA no Brasil é menos diverso, incluindo apenas
descontos sobre as tarifas de transmissão e distribuição, incentivos fiscais, condições
preferenciais de financiamento oferecidas pelo BNDES e o uso de leilões para promover
a introdução de quotas pré-determinadas de FRA.
A biomassa da cana-de-açúcar e a PCH são as fontes mais desenvolvidas quando os
dados sobre a capacidade instalada e o potencial econômico são confrontados com o
potencial técnico. Essas fontes já apresentam um grau de maturidade relativamente
elevado. De fato, elas já são competitivas no mercado de energia elétrica convencional.
Na última década, a fonte eólica terrestre começou a ganhar competitividade frente às
fontes convencionais. De fato, a energia eólica já pode ser considera competitiva. Esse
resultado se deve principalmente ao PROINFA. Apesar dos percalços observados nesse
Programa ao longo da primeira metade de década passada, ele foi essencial para
desencadear os primeiros esforços para promover a energia eólica em larga escala.
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As demais FRA ainda apresentam um potencial econômico bastante reduzido, variando
entre 0,4 e 2,5 GW. A situação é ainda pior quando são observadas as potências já
instaladas dessas fontes. Essas fontes ainda não estão sendo utilizadas comercialmente.
Em relação às políticas de promoção, à exceção da energia eólica terrestre, a análise dos
indicadores de efetividade mostra que deve ser dado mais atenção às fontes com menor
grau de maturidade.
No Brasil, as PCHs e as usinas a biomassa apresentaram indicadores de efetividade
similares aos valores de referência. O indicador para a fonte eólica, por sua vez, está
crescendo de forma rápida, graças ao impulso dado pelos mecanismos de promoção
adotados na última década.
A geração a partir de PCHs foi a fonte que apresentou o melhor progresso. Seu indicador
evoluiu de 0,65% em 2002 para 11,6% em 2010. Esse resultado pode ser explicado pelo
fato de a tecnologia de geração a partir de PCH já ser utilizada e dominada no Brasil há
algumas décadas. Além disso, ajuda também o fato de essa fonte ter sido incluída no
âmbito do PROINFA, se beneficiando das condições proporcionadas por esse programa.
Esse resultado pode ser corroborado pelo substancial crescimento do indicador de
efetividade para essa fonte no período 2002-2010.
Com um indicador de progresso da ordem de 3% em nível internacional, a geração a
partir de resíduos (biomassa, biogás, entre outros) figura como sendo uma FRA
moderadamente madura (IEA, 2008). No entanto, no caso do Brasil o indicador de
efetividade para a geração a partir de biomassa evoluiu de 2,2% em 2001 para
aproximadamente 8% em 2010. Como resultado, esses valores indicam que a biomassa
pode ser considerada uma fonte bem estabelecida no país.
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No Brasil, a geração eólica é recente quando comparado com países como Dinamarca,
Noruega e Holanda, que já utilizam essa tecnologia há pelo menos três décadas. Dessa
forma, o indicador de efetividade da fonte eólica no Brasil evoluiu de aproximadamente
0,1% em 2001 para um valor próximo de 2,4% em 2010, ficando bem inferior ao valor de
referência internacional de 7%, estabelecido pela IEA (2008).
Por fim, a fonte solar fotovoltaica, tecnologia menos madura entre todas as FRA já
implementadas no país, apresentou um indicador de efetividade significativamente baixo.
À exceção de 2001 e de 2011, quando esse indicador apresentou um valor de
aproximadamente 0,3%, a energia solar fotovoltaica no país não recebeu nenhum
estímulo, fato que pode ser comprovado pelos indicadores de efetividade observados
entre 2002 e 2009, que variaram entre 0,001% e 0,008%.
Por um lado, esse resultado é consequência do substancial, porém pouco explorado
potencial dessa fonte. Por outro lado, a falta de políticas e mecanismos de promoção
para a fonte solar fotovoltaica, associada às significativas barreiras ainda existentes
retarda o desenvolvimento dessa fonte no país.
Na última década, o único mecanismo que promoveu a tecnologia solar fotovoltaica no
país foi o PRODEEM. De fato, esse foi o único Programa do Governo Federal que teve
como objetivo a utilização da energia fotovoltaica. Não obstante, seu impacto foi limitado,
visto que ele tinha como foco apenas sistemas isolados.
Apenas recentemente surgiram iniciativas mais abrangentes e ambiciosas para promover
a energia solar fotovoltaica. No âmbito do Governo do Estado do Ceará, em 2009 foi
criado o FIES, um fundo voltado para o investimento da indústria solar fotovoltaica nesse
Estado. Na esfera federal, atualmente existe apenas um Projeto de Lei que tem como
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objetivo instituir um programa abrangente voltado para o desenvolvimento dessa
tecnologia conectada à rede.
Com o objetivo de avaliar a dimensão do esforço necessário para aumentar a
participação das FRA na matriz elétrica brasileira, foram elaborados cenários de
substituição da geração termelétrica a carvão mineral por três FRA: eólica marítima, solar
fotovoltaica e solar concentrada.
Apesar das referidas fontes apresentarem CMGs da ordem de 76% a 460% mais
elevados do que os CMGs das fontes convencionais, o aumento no custo total de
expansão em decorrência da substituição do carvão mineral por FRA variou entre 2,5% e
9%.
Esse resultado sugere que, apesar do custo de geração de cada FRA ser bastante
elevado quando tomado de forma individual, ao distribuir esse custo por todo o sistema
esses valores se diluem. Dessa forma, o investimento adicional necessário para
promover essas fontes também se reduz, abrindo espaço para a aplicação de políticas
ativas de promoção de FRA.
No Cenário A1, a expansão da geração termelétrica a carvão mineral foi substituída por
centrais eólicas marítimas a partir de 2020. Apesar do custo de geração a partir das
centrais eólicas marítimas ser 76% mais elevado do que o custo de geração de centrais
térmicas a carvão mineral, o custo de expansão desse cenário em relação ao cenário de
referência aumentou apenas 2,5%.
Por sua vez, o investimento adicional e o potencial de geração de empregos foram
modestos quando comparados com os resultados dos demais cenários alternativos. Em
ambos

os

quinquênios

do

Cenário

A1,

o

investimento

adicional

cresceu

182

aproximadamente 4% em relação ao Cenário de Referência, enquanto que o aumento no
número de empregos ficou em torno de 5%.
Uma vez que tanto no Cenário A1 quanto no Cenário A2 a geração a carvão mineral é
substituída por FRA a partir do ano 2020, as reduções de emissões de GEE foram iguais
para ambos os cenários, com aproximadamente 9% e 21% nos quinquênios 2021-2025 e
2016-2030, respectivamente. Finalmente, o Cenário A1 apresentou o segundo maior
impacto tarifário, com um valor de 7,2%.
No Cenário A2, o aumento dos custos em decorrência de substituição da geração térmica
a carvão mineral pela geração a partir da fonte solar fotovoltaica foi bastante expressivo,
com um aumento de 184%. No entanto, considerando o custo da expansão do sistema
elétrico como um todo, o Cenário A2 apresentou um aumento de 6,5% em relação ao
Cenário de Referência.
O impacto sobre o investimento adicional foi significativo, com um aumento de
aproximadamente 11% em relação ao Cenário de Referência e mais de duas vezes
superior em relação ao Cenário A1. No entanto, o potencial de geração de emprego foi a
dimensão que teve o impacto mais positivo, apresentando em relação ao Cenário de
Referência um aumento de 17% e 19% nos quinquênios 2021-2025 e 2026-2030,
respectivamente. Quando comparado com o Cenário A1, o potencial de geração de
emprego no Cenário A2 foi mais de três vezes superior.
Por fim, o elevado impacto tarifário observado em decorrência da substituição do carvão
mineral pela geração solar fotovoltaica é justificado pela combinação do elevado custo
médio de geração (CMG) estimado para a tecnologia solar fotovoltaica e a significativa
penetração dessa fonte na matriz elétrica, iniciada já em 2020.
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No Cenário A3, o aumento do custo da expansão em relação ao Cenário de Referência
foi de aproximadamente 9%, o maior entre todos os cenários alternativos. Os resultados
para as variações do investimento adicional e da geração de empregos também foram os
mais altos dentre todos os cenários alternativos.
O investimento adicional aumentou mais de 26% em relação ao cenário de referência.
Em comparação com os Cenários A1 e A2, o investimento adicional no Cenário A3,
respectivamente, 6 e 2,5 vezes maior. Esse resultado é consequência do elevado CMG
da fonte solar concentrada, da ordem de 600 R$/MWh.
Em relação ao potencial de geração de empregos, o Cenário A3 apresentou um aumento
de 21% em relação ao cenário de referência. Comparando com o Cenário A1, esse
percentual foi ligeiramente superior. Já em comparação com o Cenário A2, o potencial de
geração de empregos foi aproximadamente 4 vezes maior.
Por sua vez, a redução das emissões de GEE decorrente da substituição da geração
térmica a carvão mineral pela geração heliotérmica ficou em torno de 9%. Esse resultado
é consequência do fato que, no Cenário A3, a energia solar concentrada entra na matriz
elétrica somente a partir de 2025.
Por último, apesar do custo médio de geração (CMG) da tecnologia solar concentrada ser
significativamente maior do que o CMG das demais tecnologias (o que eleva o
investimento da expansão da capacidade instalada em relação ao Cenário de Referência
em aproximadamente 26%), o impacto tarifário desse Cenário é o menor de todos os
cenários. Esse resultado é decorrência do fato que no Cenário 3 a tecnologia solar
concentrada começa a substituir a geração térmica a carvão mineral apenas a partir do
ano 2026.
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Sob uma perspectiva integrada, dentre os três cenários alternativos apresentados, o
Cenário 3 se mostrou o melhor, visto que, apesar de apresentar a maior variação para o
investimento adicional, apresenta a melhor relação entre o impacto tarifário e a melhoria
das dimensões sociais (potencial de geração de empregos) e ambientais (redução das
emissões de GEE).
De um ponto de vista comercial, apesar de a tecnologia de geração solar concentrada ser
relativamente nova, o que envolve significativos riscos e incertezas, ela já é tecnicamente
provada. Adicionalmente, uma vez que as plantas heliotérmicas são mais apropriadas
para serem instaladas em áreas de alta incidência de radiação solar, existe pouca
competição para uso alternativo do solo.
Mais ainda, praticamente todas as plantas possuem um armazenador de calor in loco, o que
as torna “despacháveis”. Dessa forma, quando requeridas, plantas heliotérmicas podem gerar
eletricidade para suprir períodos de pico. Além disso, as novas plantas possuem um fator de
disponibilidade bastante elevado (por exemplo, a usina heliotérmica espanhola Solar Tres
possui um fator de disponibilidade de 74%). Portanto, diferentemente da geração eólica, que
possui disponibilidade entre 15 e 35%, no longo prazo a tecnologia solar concentrada tem o
potencial de competir com outras tecnologias utilizadas para fornecer carga na base do
sistema.

De um modo geral, entre os diversos benefícios associados às FRA, a análise dos
cenários alternativos mostrou que o potencial de geração de empregos e de redução das
emissões de GEE são significativos. Em relação à geração de empregos, a maior
utilização de FRA na matriz elétrica tem o potencial de aumentar a geração de empregos
entre 5% e 21%. No tocante às emissões de GEE, a utilização de FRA em detrimento à
geração termelétrica a carvão mineral pode reduzir as emissões entre 9% e 21% em
relação ao cenário de referência.
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Esses resultados ajudam a ilustrar a relação do sistema energético com outros setores da
economia, além de destacar a importância das FRA para criação de uma indústria de
energia renovável, para a geração de empregos e para a manutenção do perfil de baixa
emissão que caracteriza o setor.
Não obstante, os resultados obtidos no presente estudo são limitados, devendo ser
interpretados e utilizados dentro de certos limites. Como limitação do trabalho,
inicialmente, os indicadores de progresso não captam efeitos externos ao setor
energético tais como mudanças na conjuntura econômica nacional e internacional (por
exemplo, taxas de câmbio favoráveis, crises internacionais, entre outros, podem atrair
mais investimentos para o setor de FRA doméstico).
Além disso, os efeitos e resultados de determinadas políticas e ações podem demorar a
manifestar seus resultados e, dessa forma, seus efeitos deixam de ser captados ou, pior,
transmitem comportamentos equivocados. Nessa mesma linha, acontecimentos em
outras esferas podem gerar sinergias ou interferências no setor de energia, distorcendo
ou até mesmo alterando os resultados ou impactos esperados de determinada política de
promoção de uma FRA e, consequentemente, sobre o indicador de efetividade.
Outra limitação da metodologia desenvolvida por IEA (2008) e aplicada para o Brasil no
presente estudo diz respeito à influência dos parâmetros utilizados sobre o indicador de
efetividade. Particularmente no caso do potencial econômico, deve-se buscar estimar
esse parâmetro da forma mais precisa e fidedigna possível, pois uma vez que o valor do
indicador de efetividade para cada ano de um determinado período avaliado é
extremamente sensível ao valor do potencial econômico. Assim, uma estimação do
potencial econômico grosseira ou pouco factível pode prejudicar toda a análise
subsequente.
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Em relação à elaboração dos cenários de substituição da geração térmica por FRA,
diferentemente do estudo do CENERGIA (2006), que utilizou a DEA para agregar os
indicadores de cada dimensão (tecnológica, econômica, social e ambiental), a
metodologia desenvolvida no presente estudo não aplicou nenhum método para agregar
as três dimensões avaliadas (econômica, social e ambiental).
Isso é uma limitação do estudo, visto que, nesse caso, o tomador de decisão deve
confrontar os resultados (em termos percentuais) de cada dimensão avaliada em relação
ao cenário de referência. Assim, a metodologia utilizada no presente estudo não
apresenta um resultado único e inequívoco para a tomada de decisão, mas sim variações
de cada indicador em cada cenário alternativo em relação ao cenário de referência.
Dessa forma, devido à ausência de um método para ponderar e hierarquizar cada uma
das três dimensões, a avaliação e escolha do melhor cenário se torna subjetiva. Portanto,
essa falta de objetividade pode gerar incertezas frente a uma possível situação de
tomada de decisão.
Outra limitação identificada diz respeito à composição dos indicadores de cada dimensão
avaliada. Diferentemente de CENERGIA (2006), onde cada dimensão (social, ambiental,
econômica e tecnológica) foi composta por um conjunto de indicadores de desempenho,
no presente estudo cada dimensão avaliada foi composta apenas por um único indicador
de desempenho. Esse fato restringe a análise ao impossibilitar a captura e interação de
diversos efeitos sobre cada uma das dimensões avaliadas em decorrência da evolução
dos cenários alternativos propostos.
Mais ainda, os cenários de maior penetração de FRA apresentados nesse estudo são
estáticos no sentido que na construção dos cenários não foi modelada a evolução de
parâmetros que impactam diretamente o setor de energia (por exemplo, preços dos
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combustíveis fósseis, preços de matérias primas como aço e cobre, curva de
aprendizado tecnológico, entre outros).
Finalmente, em cada cenário alternativo do presente estudo, foi avaliada apenas a
substituição do carvão mineral por uma FRA específica de forma isolada (eólica marítima,
solar fotovoltaica ou solar concentrada). Portanto, não foi possível simular a evolução de
um possível mix ótimo de FRA para substituir a geração a carvão mineral. Da mesma
forma, como não foi possível avaliar o impacto decorrente da substituição de outras
tecnologias de geração térmica baseadas em fontes fósseis (óleo combustível e óleo
Diesel) por FRA.
Essas últimas limitações presentes na elaboração dos cenários alternativos do presente
estudo surgiram em decorrência: i) da dificuldade de estabelecer uma metodologia ou um
conjunto de critérios para a elaboração de um mix de FRA ótimo para substituir o carvão;
e ii) da rigidez das demais tecnologias de geração térmica baseadas em combustíveis
fósseis (de uma lado, a reduzida participação do óleo combustível e do óleo Diesel na
matriz de geração elétrica torna a praticamente imperceptível os efeitos decorrentes de
uma eventual substituição dessas fontes fósseis por FRA e, do outro lado, a importância
da geração a gás natural como base ao sistema impossibilita a construção de cenários de
substituição dessa fonte por FRA no médio prazo).
Não obstante, os resultados dos cenários alternativos propostos apresentam a indicação
(mesmo que vinculados às hipóteses utilizadas para sua construção) de alguns dos
possíveis resultados decorrentes de uma maior penetração de FRA menos maduras.
É importante perceber o potencial das FRA no contexto das necessidades de
desenvolvimento do Brasil. Além de sua contribuição favorável do ponto de vista
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ambiental, a contribuição das FRA para a sociedade, na forma de empregos e benefícios
econômicos, também deve ser considerada.
Nesse sentido, o presente estudo foi capaz de mostrar que políticas de promoção de FRA
com substanciais metas podem levar a significativas reduções nas emissões de GEE
assim como promover a geração de empregos sem requerer excessivos investimentos
adicionais e com um reduzido impacto tarifário.
Em suma, o estudo mostrou que, de um ponto de vista mais amplo e parcialmente
integrado, se considerarmos simultaneamente critérios de eficiência econômica,
ambiental e social, a utilização de combustíveis fósseis para geração elétrica se mostra
menos atrativa. Dessa forma, introduz-se na análise parte das externalidades positivas
associadas ao uso de FRA de geração elétrica.
Como sugestão para estudos futuros, a elaboração e avaliação de caminhos ótimos da
evolução da matriz de geração elétrica no país considerando não apenas aspectos
técnico-econômicos, mas também incorporando outras dimensões (ambiental, social,
estratégica etc.) é um possível tema a ser desenvolvido. Trabalhos nessa linha podem
ser desenvolvidos por meio de modelos onde sejam condicionados, por meio de
restrições ao modelo, indicadores de desempenho (mínimos ou máximos) para as demais
dimensões.
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Anexo A – Dados para o cálculo do custo médio de geração

Fonte: EIA, 2010; EPE, 2007a; IEA, 2010a; IEA, 2010b
Custos
Potência
(MW)

Fator de
capacidade

Construção
(anos)

Cronograma de
desembolso (%)

Vida
útil
(anos)

-

5

10/20/30/25/15

50

Hidrelétrica

1.000

55%

2.000

5

O&M
variável
(US$/MWh)
1

Nuclear

1.000

85%

4.500

63

2

8,22

6

100

32%

550

15

4

66,24

2

60/40

25

500
600
600
100
100
30
150
100
400
50
100

40%
49%
49%
20%
20%
60%
60%
35%
35%
20%
15%

900
2.100
2.100
1.070
1.000
3.000
2.500
1.450
3.000
3.500
4.500

15
40
40
28
25
29
55
21
87
26
63

3
4
4
7
6
6
0
-

50,40
15,39
28,80
29,30
50,37
-

3
4
4
2
2
2
2
3
4
2
3

20/50/30
20/40/30/10
20/40/30/10
40/60
40/60
50/50
40/60
40/30/30
40/30/20/10
60/40
50/30/20

25
35
35
30
30
30
20
20
20
30
20

Fonte

Gás natural
simples
Gás natural C.C.
Carvão nacional
Carvão importado
Óleo combustível
Diesel
PCH
Biomassa
Eólica terrestre
Eólica marítima
Solar fotovoltaica
Solar concentrada

Investimento
(US$/kW)

O&M fixo
(US$/kW-ano)

Combustível
(US$/MWh)

10/20/30/25/10/5

40
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