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PREFÁCIO 

 

 

É com imenso prazer que apresento o livro Energias Renováveis: Políticas 
Públicas e Planejamento Energético à comunidade científica e empresarial 
brasileira. Resultado das atividades do projeto de pesquisa Políticas 
Públicas e Planejamento Energético, desenvolvido em parceria entre a 
Companhia Paranaense de Energia - Copel e a Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná - UTFPR, esta obra reúne uma pequena amostra das 
pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no Paraná e no Brasil na área de 
política energética. 

O século XXI chegou com enormes desafios para a humanidade, 
figurando entre eles o objetivo de garantir que a crescente demanda por 
energia seja suprida de forma segura, sem comprometer a qualidade de 
vida das futuras gerações. O desenvolvimento social e econômico do 
mundo contemporâneo não espera, mas caminha de forma acelerada e 
inexorável para um futuro onde será necessário atender a uma população 
cada vez maior e mais exigente. Nesse cenário, as lideranças sociais e 
políticas vislumbram a necessidade de planejar o futuro da demanda e da 
oferta de energia, de forma que possam conquistar padrões razoáveis de 
racionalidade frente aos limites dos recursos naturais. 

A urgência desse desafio está explícita nas políticas energéticas 
recomendadas por órgãos internacionais como a Organização das Nações 
Unidas - ONU, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico - OCDE e pelos organismos responsáveis pela gestão energética 
da União Europeia, dos Estados Unidos da América, do Japão, da China, da 
Índia, do Brasil e de tantos outros países. 

Sabe-se que os investimentos no campo da energia são viabilizados 
quando o Estado promove políticas amplas e de longo prazo, voltadas a 
estabelecer um mínimo de racionalidade ao mercado de energia, de forma 
que as demandas possam ser atendidas de maneira segura e econômica. 

É sobre tal tema que trata esta obra: utilizar a ciência como ferramenta 
para construir políticas voltadas para racionalizar a demanda e estimular a 
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1. Introdução 
 
 

oferta da energia, com segurança, sem comprometer o desenvolvimento 
socioeconômico e o meio ambiente. 

Os custos crescentes direcionados à energia gerada a partir de fontes 
fósseis e os impactos ambientais causados pelo uso dessas fontes, de forma 
intensiva e sistemática, em escala inédita na história da humanidade, 
deslocaram para o topo da agenda política internacional a necessidade de 
buscar fontes de energia que se renovem. Nesse sentido, o Brasil e o Paraná 
têm muito a oferecer à comunidade internacional: o Brasil, por ter 
construído ao longo do último século uma matriz aonde 47% da oferta 
interna de energia vem de fontes renováveis e o Paraná, por sua expressiva 
participação nesse índice, a qual em 2010 atingiu 54% — oriunda 
principalmente da companhia de energia do Estado, a Copel, que em 2011 
alcançou a marca de 99% de sua energia gerada a partir desse tipo de fonte. 

Mas esse quadro por si só não basta, uma vez que o Brasil e o Paraná 
estão crescendo e se transformando. O grande desafio será atender a 
demanda futura mantendo pelo menos os atuais níveis de participação das 
fontes renováveis. Para tanto, será necessário ousar na busca por novas 
fontes e processos, como o de transformar em negócios sustentáveis 
projetos que se encontram há muito tempo nas prateleiras dos laboratórios 
de pesquisa.  

Para transpor esses desafios é necessária a adoção de políticas públicas 
eficazes e planejamento compatível com nossas realidades, sem os quais os 
atores sociais não conseguirão realizar o que foi planejado. 

É nesse contexto que se insere este livro, e esperamos que ele contribua 
para a difícil e complexa tarefa de construir políticas voltadas para um 
futuro promissor para nossa sociedade, colaborando no esforço da 
comunidade internacional para a construção de um mundo melhor. 

Curitiba, janeiro de 2014. 

Lindolfo Zimmer 
                    Copel 
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1  
1.INTRODUÇÃO 

Este livro é um dos resultados das atividades realizadas no âmbito do 
Núcleo de Pesquisa em Energia: Políticas Públicas, Finanças e Tecnologia 
(NPEnergia), cujos trabalhos reúnem pesquisadores da Copel, da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), do Instituto 
Agronômico do Paraná (Iapar), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), do Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), dos Observatórios Sesi / 
Senai / IEL da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), do 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e da 
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego da Prefeitura Municipal de 
Curitiba, entre outros. O núcleo foi criado em 2003 com o objetivo de 
desenvolver pesquisas sobre políticas públicas e planejamento energético 
para subsidiar o Estado, a Copel, as universidades e demais atores sociais 
interessados na tarefa da construção de políticas energéticas para o estado 
do Paraná. 

Atualmente, a substituição das fontes de energia de origem fóssil pelas 
renováveis encontra-se entre as principais questões da agenda internacional 
das políticas públicas como, por exemplo, nos documentos gerados pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), pelo Banco Mundial (BM), pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
pela Agência Internacional de Energia (AIE), pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), e de tantas outras 
instituições públicas dedicadas à análise e proposição de políticas voltadas 
para o desenvolvimento. 

16 
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Tais políticas usam como principal fonte os estudos prospectivos de 
cenários futuros para a oferta e demanda de energia que, normalmente, 
utilizam como base o chamado tripé estratégico do planejamento 
energético: (1) segurança energética, (2) desenvolvimento econômico e (3) 
proteção ambiental (energy security, economic development and environment 
protection). Em sua maioria, esses estudos recomendam o desenvolvimento 
e a implantação de políticas de diversificação de fontes de energia como 
estratégia para enfrentar a tendência geral de aumento do consumo do 
petróleo, do gás natural e do carvão mineral. 

A história demonstra que as condicionantes da equação da matriz 
energética ultrapassam em muito as questões técnicas e econômicas e que 
são fundamentais as demandas derivadas da esfera social e da política, 
materializadas na forma de políticas públicas implícitas ou explícitas. 
Apesar da importância da tecnologia, o formato final da matriz energética 
é, em grande parte, resultado de escolhas políticas para enfrentar os 
desafios impostos pela dinâmica social da produção em um determinado 
momento histórico. Sendo assim, a busca por soluções energéticas como 
respostas para os desafios contemporâneos passa necessariamente pelo 
estudo e formulação de políticas públicas consistentes com as demandas 
sociais, políticas, econômicas e técnicas. Nesse caso, a ciência pode 
desempenhar um importante papel como fornecedora de subsídios para o 
processo de formação dessas políticas.  

Pode-se afirmar com bastante certeza que a complexidade sempre estará 
presente nos processos de tomada de decisão de planejamento energético, 
bem como as contradições e ambiguidades inerentes às opções no campo 
da energia tornam as escolhas uma tarefa do processo político. Nesse 
sentido, é sintomático verificar que, apesar dos laboratórios e empresas 
possuírem um acervo considerável de soluções técnicas “inovadoras” para 
fontes alternativas e renováveis de energia que, em muitos casos, 
acumulam mais de um século de pesquisas – as fontes fósseis continuam 
hegemônicas no planejamento energético de importantes instituições, como 
o Departamento de Energia dos EUA (Doe) ou de agências internacionais 
como a AIE da OCDE. 

Atentos à questão de que a ciência, assim como toda atividade social, 
tem suas limitações e que uma grande parte dos seus resultados está sujeita 
às condicionantes políticas e ideológicas de seu momento histórico, 
procurou-se, neste livro, reunir as mais diversas tendências, buscando 
formar um mosaico rico em proposições das mais diversas correntes 
teóricas. 

Os capítulos reúnem os trabalhos de 32 autores e coautores e foram 
agrupados em três grandes núcleos, iniciando com as pesquisas centradas 
nos temas gerais de Políticas Públicas e Planejamento Energético. Em 
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seguida são abordadas questões específicas do setor de Agroenergia, 
finalizando com análises e propostas para o setor de Energia Elétrica. 

A seção Políticas e Planejamento inicia com o capítulo sobre os aspectos 
conceituais, metodológicos e computacionais dos modelos de planejamento 
energético. Descrevem-se, classificam-se e comparam-se os modelos mais 
utilizados para, em seguida, apresentar algumas reflexões sobre a 
importância do planejamento como suporte para a formulação e execução 
de políticas públicas. 

No segundo capítulo, é apresentada uma análise da evolução do setor 
de energia brasileiro com base no cenário de referência do Plano Nacional 
de Energia 2030, utilizando indicadores de desenvolvimento sustentável. 
Segundo os autores, o estudo demonstra que o país tem grande 
disponibilidade de recursos energéticos e que políticas consistentes podem 
contribuir para manter a significativa participação das fontes renováveis na 
matriz energética nacional, o que possibilita a continuidade e a ampliação 
das vantagens em termos econômicos e ambientais decorrentes do uso 
dessas fontes. Por outro lado, o principal entrave para alcançar um modelo 
de desenvolvimento mais igualitário continua sendo a desigualdade na 
distribuição de renda no país. O capítulo seguinte também apresenta uma 
reflexão sobre as tendências e perspectivas para o planejamento energético 
brasileiro, e defende um maior enfoque para fontes renováveis de energia 
nas políticas de desenvolvimento energético para o Brasil. 

Os autores do artigo seguinte abordam a questão do dilema do 
desenvolvimento de políticas de incentivo às fontes de energias renováveis 
frente às fontes de energia não renováveis no Brasil. O estudo avalia o 
equilíbrio entre as políticas de desenvolvimento para as energias 
renováveis e não renováveis e seus impactos sobre a matriz energética 
brasileira. Apresenta também uma comparação entre os benefícios da 
exploração do petróleo do pré-sal versus a potencial perda de participação 
das energias renováveis na matriz energética, demonstrando o custo de 
oportunidade de diferentes cenários para a matriz energética brasileira. 

A questão da pesquisa e do desenvolvimento é abordada no quinto 
capítulo, no qual os autores sugerem estratégias de incentivo para estudos 
de inovações voltadas para a redução do uso de combustíveis fósseis, como 
forma de combater alguns dos impactos indesejáveis do desenvolvimento 
econômico sobre a sociedade e o meio ambiente. 

A seção Políticas e Planejamento termina com dois capítulos de estudos 
sobre o Estado do Paraná. O primeiro analisa a matriz energética do estado, 
comparando-a com a matriz brasileira e conclui com algumas proposições 
para o planejamento energético estadual. O capítulo seguinte apresenta 
algumas proposições de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 
energético do estado do Paraná. Tais propostas utilizaram como base as 
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projeções para o mercado internacional de energia, algumas diretrizes 
políticas sugeridas pela Agência Internacional de Energia (AIE) e as 
perspectivas para o mercado de agroenergia dos EUA e do Brasil. Os 
autores propõem o uso de políticas energéticas como indutores estratégicos 
para o desenvolvimento econômico e social regional. 

A seção dedicada à Agroenergia inicia com a análise dos resultados 
alcançados pelo I Plano Nacional de Agroenergia 2006/2011. No capítulo 
seguinte é apresentado um estudo sobre a evolução do etanol e das 
políticas públicas voltadas para a pesquisa nesse setor, apresentando um 
conjunto de sugestões de políticas públicas para o desenvolvimento de 
fontes alternativas de energia.  

O terceiro capítulo dessa seção apresenta uma síntese de alguns 
condicionantes da atratividade e da viabilidade da produção de biodiesel, o 
qual pode ser instrumento de desenvolvimento socioeconômico com 
inclusão social e agregação de valor por meio da valorização dos 
coprodutos resultantes da extração do óleo. No final, os autores apontam 
algumas sugestões de ajustes nas políticas do Programa Nacional de 
Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) para que este possa alcançar seus 
objetivos. 

A seção de Energia Elétrica inicia com um capítulo que analisa a 
importância do planejamento energético integrado para o Sistema Elétrico 
Brasileiro. No capítulo seguinte é abordada a questão da energia elétrica 
como um insumo estratégico para a integração e o desenvolvimento dos 
países da América do Sul. Essa questão é essencial, pois tais países, na sua 
quase totalidade, com exceção do Brasil e da Colômbia, enfrentam sérios 
problemas de suprimento energético e tarifas com valores crescentes. 
Segundo o autor, a crise latente e endêmica do setor elétrico na América 
Latina pode ser superada a partir da integração energética regional. 

A dimensão jurídica das políticas públicas e planejamento energético é 
contemplada no capítulo seguinte, que apresenta um estudo das questões 
legais que envolvem o problema do término das concessões de hidrelétricas 
no Brasil. Nesse capítulo o autor analisa o instituto da concessão aplicado 
às atividades de exploração de usinas hidrelétricas de acordo com a 
legislação em vigor. Além disso, discute questões relacionadas à utilização 
de bens públicos, à prestação de serviços públicos e à titularidade do poder, 
tendo por base a Constituição Brasileira de 1988. 

Finalmente, a terceira seção e o livro terminam com uma análise sobre 
os impactos no mercado nacional de uma possível integração da geração 
eólica em larga escala com veículos elétricos conectáveis à rede elétrica. Os 
autores buscam identificar possíveis desequilíbrios no sistema elétrico da 
região Nordeste para um cenário de maior penetração de energia eólica e a 
utilização dos excedentes para o abastecimento de veículos elétricos. 
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Espera-se que os estudos apresentados neste livro possam contribuir 
para o debate e a construção de políticas públicas comprometidas com um 
modelo de desenvolvimento voltado para a valorização humana e o bem-
estar das comunidades brasileiras. 

Thulio Cícero Guimarães Pereira 
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2.PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS: ASPECTOS CONCEITUAIS E 
METODOLÓGICOS 

Clodomiro Unsihuay Vila 

RESUMO 

O setor energético é muito importante para o desenvolvimento econômico e 
social de qualquer país. Por essas razões e outras, torna-se importante 
planejar o desenvolvimento desse setor. O planejamento energético é uma 
ferramenta de extrema importância, pois serve de apoio na elaboração de 
políticas públicas e diretrizes, indicativas ou determinativas, para os 
agentes públicos e privados de oferta e consumo de energia e órgãos 
governamentais de regulação seja no gerenciamento de indicadores de 
eficiência, de qualidade e do meio ambiente, entre outros. Neste capítulo 
apresentam-se os aspectos conceituais fundamentais e metodológicos ou 
computacionais sobre os modelos de planejamento. Inicialmente, são 
descritos os aspectos fundamentais e objetivos do planejamento energético. 
Na sequência, são descritos, classificados e comparados os modelos de 
planejamento energético mais utilizados e conhecidos. Também se descreve 
e se discute a importância do planejamento energético para dar suporte na 
formulação e na execução de diversas políticas públicas. Finalmente, são 
descritas as conclusões sobre o tema do artigo. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; energias renováveis; 
planejamento energético; políticas públicas; matriz energética; modelos 
computacionais de planejamento. 
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1. INTRODUÇÃO 
A energia é essencial para a vida moderna. Ela é utilizada quando se 

acende a luz para ler um livro à noite, quando se precisa de conforto 
térmico, para preparar e conservar alimentos, para o transporte, na 
produção de bens e serviços, de forma que seria difícil imaginar atualmente 
o dia a dia de uma cidade sem o consumo de energia. 

Obviamente, todo esse conforto tem um preço. Para atender à demanda 
crescente da população são necessários altos investimentos: em grandes 
barragens para a construção de usinas hidrelétricas; na construção de 
usinas térmicas convencionais e nucleares; na exploração de petróleo, gás 
natural e carvão mineral; no desenvolvimento de fontes alternativas de 
energia; enfim, em toda cadeia energética. Entretanto, o custo do sistema 
energético não se resume a valores monetários. O consumo e a produção de 
energia provocam vários impactos ambientais, como o aquecimento global 
pela intensificação do efeito estufa. Há ainda riscos de acidentes que podem 
ter consequências devastadoras, como o rompimento de uma barragem ou 
um acidente nuclear. 

A complexidade do sistema energético pode ser compreendida ao 
considerarmos que: 

“Todos os membros da sociedade são parte desse sistema, enquanto 
usuários das diversas formas energéticas. São membros também as 
grandes empresas que utilizam energia, os fabricantes das diversas 
tecnologias empregadas no sistema e, evidentemente, as grandes e 
pequenas que produzem e distribuem energéticos. Também é 
membro o governo, que tem uma influência muito grande, por sua 
capacidade de decisão sobre muitas das variáveis críticas do sistema” 
(BAJAY, 2004). 

Dessa maneira, é necessário um planejamento energético que possibilite 
o atendimento da demanda de energia de forma eficiente, econômica, 
segura e confiável e, que causem o mínimo possível de dano à natureza. 

 Sendo assim, destaca-se a importância do planejamento energético de 
um estado ou de um país, pois está dentre seus objetivos a promoção do 
uso racional das diversas fontes energéticas com eficiência no suprimento, 
considerando as políticas socioeconômicas e ambientais vigentes, em 
sintonia com a realidade do sistema energético do estado em questão e dos 
outros que interagem com ele. 

O planejamento energético é uma ferramenta de extrema importância, 
pois serve de apoio na elaboração de políticas públicas e diretrizes, 
indicativas ou determinativas, para os agentes públicos e privados de oferta 
e consumo de energia e órgãos governamentais de regulação voltados para 
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o gerenciamento de indicadores de eficiência, de qualidade e do meio 
ambiente entre outros. Neste contexto, 

“[...] cabe ao planejamento energético analisar diferentes contextos 
macroeconômicos, sociais, ambientais e políticos plausíveis no futuro 
e sobre os quais os tomadores de decisão de hoje pouco ou nenhum 
controle possuem. É nesse contexto que se situam, por exemplo, as já 
tradicionais cenarizações sobre crescimentos alto, médio e baixo da 
economia e cenários envolvendo melhorias na distribuição de renda, 
ou incrementos substanciais na competitividade da indústria local, e 
cenários de mudanças climáticas. O planejamento energético não 
termina com a elaboração de um plano e das respectivas metas de 
suprimento de energéticos, economias de energia, níveis de 
investimentos, etc. Ele é um processo contínuo ao longo do tempo, 
açambarcando todas as fases de implantação do plano e as 
inevitáveis correções e atualizações. Há também frequentes 
realimentações e consequentes ajustes entre os mecanismos de 
atuação a curto, médio e longo prazo” (BAJAY, 2006). 

A necessidade de se efetuar o processo de planejamento dos setores da 
sociedade, seja este com abrangência mono setorial ou multissetorial de um 
determinado país, estado, município, etc. – analisando questões de 
desenvolvimento sustentável –, motivou o desenvolvimento de diversos 
modelos computacionais, cada um com atributos e aplicações específicas. 

Existem basicamente duas abordagens para a modelagem do setor 
energético visando seu planejamento. Uma delas é a abordagem agregada 
ou global, que começa a partir de determinados pressupostos de 
crescimento econômico e do consumo de energia por área, de modo a 
determinar a demanda de energia por setor; pela adição de tais demandas, 
tem-se a demanda total de energia da economia. Dentro desses modelos 
agregados se encontram, por exemplo, os modelos de equilíbrio geral, que 
também incorporam os preços relativos de bens e serviços e renda dos 
indivíduos, podendo-se obter a partir destes, mudanças no comportamento 
final dos agentes econômicos. Os modelos de equilíbrio geral tentam 
considerar todos os setores da sociedade: energia, meio ambiente, 
economia, sociedade, etc. 

Outra abordagem é dada pelos modelos de uso final. Estes modelos 
resultam da desagregação do consumo de energia por setor e pelo uso final; 
ao utilizarem certos parâmetros técnicos, calculam a demanda total de 
energia da economia. Cada um desses modelos gera resultados muito 
diferentes devido às suposições que incorporam e devido ao objetivo com 
que cada modelo foi construído. 

Tanto os modelos de equilíbrio geral, como os de usos finais são 
complementares, uma vez que respondem a perguntas diferentes. A 
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integração desses modelos permite analisar o impacto das diferentes 
políticas no setor da energia, no meio ambiente e no resto da economia. Em 
termos gerais, o mecanismo de integração se baseia na estrutura do modelo 
de equilíbrio geral que incorpora a demanda de combustível módulo total 
calculado a partir do modelo de uso final. 

Com o modelo integrado pode-se identificar possíveis impactos sobre 
diferentes setores da economia. Possíveis resultados de propostas de 
políticas públicas que influenciem em algum nível a demanda de energia e 
mudanças nos preços relativos e na renda real e, portanto, seus efeitos 
sobre o bem-estar dos agentes econômicos. 

Os modelos computacionais para o planejamento são altamente 
complexos e são resultados da integração de outros modelos baseados em 
diversas áreas de estudo da ciência: pesquisa operacional, econometria, 
economia, meio ambiente, etc. 

Basicamente os modelos de planejamento energético tentam responder 
aos seguintes questionamentos: 

• Que efeito pode ter o esgotamento dos recursos energéticos fósseis e 
o desenvolvimento das tecnologias energéticas sobre o crescimento 
econômico? 

• Quais são os efeitos ambientais no longo prazo dos atuais padrões de 
produção e consumo de energia? 

• Como podem afetar as políticas públicas, energéticas e ambientais 
para o crescimento econômico? 

• Quais os instrumentos políticos e regulatórios mais adequados para 
o desenvolvimento energético sustentável? 

Na seção 2 apresenta-se uma descrição dos atributos dos modelos 
computacionais para o planejamento energético. Na seção 3 os tipos de 
modelos de planejamento são abordados. Na sequência na seção 4, discute-
se a interação do planejamento energético com as políticas públicas. 
Finalmente, na seção 5, são fornecidas algumas recomendações e 
conclusões finais sobre o tema do capítulo. 

2. ATRIBUTOS DOS MODELOS DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 

2.1. Cobertura geográfica 
Os modelos de planejamento podem ser de abrangência geográfica 

mundial, regional ou nacional. Os modelos agregados ou globais podem 
considerar diferentes conjuntos de regiões, nas quais podem ser aplicados 
vários pressupostos econômicos e tecnológicos. Usualmente, as projeções 
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de mudanças na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera 
exigem o uso de modelos globais. 

Os modelos não globais podem ser muito diferentes, e também diferem 
em suposições sobre as características do resto da economia não abrangidas 
pelo modelo. Alguns são genéricos e podem ser adaptados a diferentes 
regiões. Os modelos de cobertura nacional ou regional podem ser 
suficientes para analisar a eficácia e o impacto econômico das políticas de 
redução de emissões. 

 

2.2. Horizonte temporal 
Os modelos de planejamento mais abrangentes ou completos podem 

representar bem os setores energéticos, econômicos e ambientais por um 
período de tempo determinado. A duração desse período de estudo é 
conhecida como horizonte de simulação. Normalmente existem três tipos 
de horizontes: de curto prazo (menos de 2 anos), de médio (de 2 até 30 
anos) e de longo prazo (de 30 até 100 anos). 

Em um dado instante de tempo, a estrutura da economia pode ser 
considerada como fixa, porém a passagem do tempo produz mudanças 
estruturais graduais e permite o surgimento de inovações. No curto prazo, 
por exemplo, o estoque de capital é fixo, mas no médio e longo prazo, a 
tecnologia muda, o capital social é alterado, e a alocação de recursos para 
setores produtivos evolui.  

O horizonte temporal de um modelo define o ponto de vista que se tem 
do sistema representado, influindo sobre os tipos de relações que são 
considerados. Também tem influência na relevância das variáveis 
exógenas, em função da variabilidade dessas entradas no horizonte 
temporal considerado. Assim, no curto prazo, por exemplo, o clima é 
importante, enquanto que a variável tecnologia pode ser considerada fixa e 
a população constante ou variando de acordo com um padrão conhecido. 

No médio prazo, mudanças na tecnologia, estoque de capital e os 
padrões demográficos e econômicos podem antecipar-se razoavelmente 
bem a partir de dados históricos recentes. Com esse horizonte de tempo são 
consideradas apenas tecnologias já em uso ou aquelas que estão prestes a 
serem utilizadas. 

No longo prazo, mudanças estruturais devem ser consideradas como a 
evolução demográfica e econômica, o impacto do esgotamento dos recursos 
energéticos não renováveis, o desenvolvimento de energias alternativas e 
de penetração das novas tecnologias. 
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2.3. Nível de detalhe 
Os modelos também diferem na sua capacidade de analisar tecnologias 

e setores específicos. No setor de energia, alguns modelos com baixo nível 
de detalhes permitem o estudo de algumas fontes de energia, como o 
petróleo ou a eletricidade, enquanto os modelos com um elevado nível de 
detalhe podem considerar centenas de formas de energia. Em muitos casos, 
o usuário pode escolher o nível de agregação. 

A mesma gama de possibilidades de desagregação existe fora do setor 
de energia. Alguns padrões são categorias de demanda de energia, como os 
transportes ou de fabricação, e outros permitem a análise de centenas de 
processos industriais ou usos finais. 

Similarmente aos setores de energia e de economia, o tratamento de 
impacto ambiental é muito variável. Alguns modelos só calculam as 
emissões de gases de efeito estufa provenientes do consumo de energia 
agregada. Outros analisam as emissões de vários gases, considerando o 
efeito das emissões sobre o comportamento da atmosfera e também levam 
em consideração muitos dos impactos ambientais (desmatamento, 
aquecimento global, acidificação, impactos sobre as zonas costeiras, uso da 
terra, etc.). 

Quanto maior é a necessidade de desagregação dos dados, maior é a 
capacidade de analisar uma tecnologia, um setor ou um ecossistema 
particular. 

2.4. Hipótese de previsão de preços 
As expectativas de evolução dos preços é um fator muito importante em 

qualquer decisão econômica no intervalo de tempo. Modelos de 
planejamento usam duas hipóteses opostas para os preços. 

A hipótese de previsão míope (myopic foresight) é aquela onde os agentes 
econômicos esperam que os preços se mantenham ou variem de forma 
conhecida, reproduzindo o padrão. Essa hipótese implica que os agentes 
não conhecem as relações estruturais endógenas do modelo ou valores 
futuros das variáveis exógenas. 

Ao contrário, a hipótese de previsão perfeita (perfect foresight) acredita 
que os agentes econômicos predizem os preços por meio do modelo. Isso 
implica que todos os agentes têm as mesmas informações e as processam 
da mesma forma. Os agentes com previsão perfeita ajustam sua produção, 
consumo e investimentos de acordo com as mudanças esperadas nos 
preços. 
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2.5. Técnicas de resolução 
Os modelos de planejamento atuais são extremamente complexos na sua 

formulação. Além disso, seu tamanho geralmente é grande, porque eles 
têm muitas equações e variáveis (às vezes milhares), e gerenciam grandes 
quantidades de dados. Os códigos da maioria dos modelos são escritos 
usando linguagens de alto nível, como demonstrado na Tabela 2-1. 

Tabela 2-1: Linguagens utilizadas nos modelos de planejamento 

Modelo Descrição Endereço 
Gams The General Algebraic Modeling System. http://www.gams.com 

Troll 
Time-shared Reactive On Line Laboratory. 
Sistema integrado para modelagem 
econométrica e análise estatística. 

http://www.intex.com/t
roll/home.htm 

Vensim 
Linguagem de programação voltada para 
simulações, criada pela Ventana Systems, Inc. 
of Harvard. 

http://www.vensim.com 

Fonte: tabela elaborada pelo autor 

Os modelos podem ser de otimização ou de simulação. No primeiro são 
utilizadas funções objetivas que buscam minimizar os custos energéticos e 
maximizar a utilidade dos consumidores sujeitos a uma ampla gama de 
restrições (sobre as emissões, capacidade, etc.). A solução que esses 
modelos fornecem é a melhor entre todas as alternativas possíveis.  

Modelos de otimização dizem qual é o melhor caminho para resolver 
um determinado problema e qual é a melhor solução que pode acontecer. 
Também permitem a definição do cenário para chegar a esse ponto, 
configurando-se como apropriado para a formulação de políticas de 
diversas naturezas. Em suma, esses modelos assumem que os agentes 
econômicos agem racionalmente e com informação perfeita. 

Nos modelos de simulação as variáveis evoluem de acordo com as 
equações de comportamento, tentando representar a forma como o sistema 
real ocorre em determinadas condições. Esses modelos são usados para 
verificar o que vai acontecer em um determinado cenário. São os mais 
apropriados para estudar o efeito da aplicação de uma política ou uma 
estratégia determinada. 

2.6. Tratamento das tecnologias 
Os modelos de planejamento também diferem no tratamento das 

tecnologias energéticas. As suposições subjacentes aos modelos são muito 
importantes para a descrição das tecnologias e das projeções da sua 
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evolução futura, determinando as conclusões que podem derivar-se das 
opções tecnológicas. 

Todos os modelos contêm ou se diferenciam de alguma referência a 
qualquer informação que descreve uma tecnologia em um ano ou ano-base. 
Ao mais alto nível de detalhes, descrevem-se os custos de capital e de 
operação, necessidades de combustível, vida técnica, capacidade de 
produção e impactos ambientais de uma tecnologia. 

A maioria dos modelos tenta prever quais as tecnologias ganham e 
quais perdem, por que e com que rapidez. Essas projeções baseiam-se 
frequentemente na evolução dos custos relativos de tecnologias, portanto, 
uma das informações mais importantes sobre a tecnologia é o seu custo, 
normalmente descrito em termos de investimento inicial e custos 
operacionais anuais e de manutenção. 

Alguns modelos vão um pouco além e consideram o ciclo de vida 
completo da tecnologia, ou seja, incluem os custos de desmantelamento e 
reciclagem. Em outros casos, também levam em conta os custos das 
externalidades que provocam. 

Os métodos para a modelagem de atributos das tecnologias futuras, vão 
desde o uso de parâmetros exógenos até a utilização de equações 
comportamentais que dependem de outras variáveis. Um exemplo do uso 
desses métodos em modelos mais abrangentes é a utilização de curvas de 
aprendizagem (ISOARD & SORIA, 1999; KOUVARITAKIS et al., 2000). 

As curvas de aprendizagem representam a diminuição dos custos da 
tecnologia ao longo do tempo à medida que aumenta a produção 
acumulada. A diminuição dos custos e os aumentos na eficiência e na 
produtividade de uma tecnologia também podem ser modelados como 
funções de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

3. TIPOS DE MODELOS DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 
Distinguem-se quatro grupos principais de modelos de acordo com sua 

cobertura setorial (i.e. como é “visto” o setor energético em relação ao 
restante da economia): 

1. Modelos de Engenharia (bottom-up) do setor de energia ou um 
setor industrial específico; 

2. Modelos híbridos, com abordagem integrada econômica e de 
engenharia, que se encaixam num modelo para o setor 
energético inserido de forma global ou parcial na economia; 

3. Modelos econômicos de equilíbrio geral computável (top-down), 
representando todos os setores da economia; 
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4. Modelos de avaliação integrada (IAM: integrated assessment 
models), que integram um modelo econômico associado a 
modelos climáticos, ecológicos e até mesmo sociais. 

A Figura 2-1 ilustra um esquema de classificação dos modelos de 
planejamento energético. 

Figura 2-1. Tipos de modelos de planejamento energético. 

 
Fonte: Adaptado de Bunn & Larsen, 1997. 

3.1. Modelos de engenharia (bottom-up) 
Os modelos de engenharia (bottom-up) representam um sistema de 

energia em detalhes, considerando o sistema de energia como um conjunto 
de tecnologias de produção, distribuição e procura de energia final, os 
quais concorrem entre eles. 

Com o tempo, a tecnologia sofre alterações em sua utilização, eficiência, 
custo e requerimento de energia. A demanda de energia dos setores não 
energéticos e da evolução da população é definida exogenamente, 
enquanto os preços da energia são calculados no modelo. Esses modelos 
permitem uma desagregação adicional por região e fontes de energia, 
possível com outros tipos. Um subtipo desses modelos seria o modelo 
energético específico para setores industriais. 

A Figura 2-2 mostra a estrutura genérica de um modelo de engenharia. 
A partir das entradas exógenas (como o PIB ou a população), dos preços da 
energia e da oferta e da demanda, determina-se o nível de atividade nos 
setores considerados no modelo, isto é, a produção industrial, as demandas 
por transporte, etc. Com esses níveis de atividade são calculadas demandas 
de diferentes formas de energia secundária (eletricidade, gasolina, diesel, 
etc.). A produção de energia primária (combustíveis fósseis primários) leva 
em conta a alta demanda de energia secundária, a produção de energia 
proveniente de fontes renováveis, e os fatores exógenos (tais como 
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mudanças na eficiência tecnológica, nos custos, ou nos recursos energéticos 
disponíveis). 

Figura 2-2: Estrutura geral de um modelo bottom-up 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Bunn & Larsen, 1997. 

A produção, a demanda de energia e os níveis de atividade setorial 
estão influenciados pelos preços das diferentes formas de energia 
consideradas. Os preços são calculados com base nos valores históricos, e 
como resultado das variações da oferta e demanda. A pesquisa operacional 
tem sido amplamente utilizada para modelagem de sistemas de energia de 
um ponto de vista da engenharia. A Tabela 2-2 resume as principais 
características dos modelos de engenharia (bottom-up) mais importantes. 

Tabela 2-2: Principais modelos bottom-up 

Modelo Instituição Cobertura 
geográfica 

Horizonte 
temporal 

Hipóteses de 
previsão de 

preços 

Técnica de 
resolução 

Markal-
Standard 

AIEA, 
Canadá1 

Nacional/ 
Regional Médio 

Perfeito 

Otimização 
LEAP SEI, Suíça2. Não aplicável 

EFOM 
Bélgica 

(VAN DER 
VOORT., et al. 

1985) 

Míope 

Observações: 
MARKAL: Market allocation; EFOM: Energy Flow Optimization Model; LEAP: Long 
Ranged Energy Alternative Planning; IAEA: International Atomic Energy Agency; SEI: 
Stockholm Environment Institute. 

(continua) 
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Tabela 2-2: Principais modelos bottom-up 
(continuação) 

1 ETSAP: Energy Technology Systems Analysis Programme. Disponível em: 
<http://www.iea.org/techno/iaresults.asp?id_ia=15>. 
2 COMMEND: COMMunity for ENergy environment & Development. Disponível em: 
<http://www.energycommunity.org>. 
 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

3.2. Modelos híbridos 
Modelos híbridos são aqueles que podem representar as interações entre 

o sistema energético e o resto da economia. 

O crescimento econômico é descrito por uma função de produção 
agregada em que diferentes formas de energia são adicionadas como um 
fator primário de produção. As atividades de produção de energia não 
podem ser descritas separadamente de acordo com essa formulação, por 
meio da qual a função de produção agregada é acoplada a um modelo de 
engenharia detalhado que representa com precisão o funcionamento do 
sistema de energia. 

Figura 2-3: Estrutura genérica de um modelo híbrido. 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Bunn & Larsen, 1997. 
A Figura 2-3 mostra a estrutura genérica de um modelo híbrido e um 

resumo das principais características dos modelos híbridos mais 
importantes está na Tabela 2-3. 
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Tabela 2-3: Principais modelos híbridos 

Modelo Instituição 
(AIE) 

Cobertura 
geográfica 

Horizonte 
temporal 

Hipóteses de 
previsão de 

preços 

Técnica de 
resolução 

MARKAL- 
MACRO Canadá Nacional Médio Perfeito Otimização 

MESSAGE Áustria 

Global Largo 

Não 
aplicável 

Simulação/ 
Otimização 

POLES França 
(CRIQUI, 1996). Míope Simulação 

MARKAL 
TIMES Canadá Perfeito Otimização 

MACRO: Macroeconomic Model; POLES: Prospective Outlook for the Long-term Energy 
System; MESSAGE: Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General 
Environmental impact. TIMES: The Integrated MARKAL-EFOM System. 
AIE: Agência Internacional de Energia 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

3.3. Modelos de equilíbrio geral computável 
A necessidade de melhorar a representação da economia causou o 

aparecimento dos primeiros modelos com a abordagem econômica explícita 
(top-down), com base na teoria do equilíbrio geral. O equilíbrio geral 
computável (CGE: computable general equilibrium) considera o equilíbrio 
simultâneo de todos os mercados de bens e serviços e fatores de produção 
(JORGENSON & WILCOXEN, 1990). Uma abordagem complementar a este 
modelo, permitindo uma análise mais detalhada, é o de equilíbrio parcial. 
Neste, só se leva em conta o equilíbrio de um mercado único, enquanto o 
comportamento do resto da economia é um dado conhecido (COMISSÃO 
EUROPEIA, 1995). 

Nesses modelos, as empresas e os consumidores otimizam seu 
comportamento. Empresas minimizam os seus custos e os consumidores 
maximizam sua utilidade. Considera-se um número limitado de fontes de 
energia ao invés de tecnologias detalhadas de produção e demanda de 
energia. A demanda por energia é derivada da demanda de outros bens e 
serviços, enquanto a sua produção requer o uso de fatores primários e de 
bens intermediários. 

Nesses modelos, as empresas e os consumidores otimizam seu 
comportamento. Empresas minimizam os seus custos e os consumidores 
maximizam sua utilidade. Considera-se um número limitado de fontes de 
energia. A demanda por energia é derivada da demanda de outros bens e 
serviços, enquanto a sua produção requer o uso de fatores primários e de 
bens intermediários. 
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Figura 2-4: Estrutura genérica de um modelo de equilíbrio geral. 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Bunn & Larsen, 1997. 

A Figura 2-4 mostra a estrutura típica de um modelo de equilíbrio geral. 
Os agentes envolvidos em um modelo de equilíbrio geral são o setor 
produtivo (responsável pela produção interna e das importações), 
consumidores, governo e um setor que representa o resto do mundo 
(exportações e importações). O setor produtivo é dividido por setores 
(grupos de mercadorias). 

Essa desagregação permite o uso de mecanismos de substituição entre 
os produtos com base nas alterações nos preços. A demanda de cada setor 
de produção está formada pelas demandas intermediárias de outros setores 
e pela demanda final de consumidores, governo e importações. Produtores 
determinam a sua combinação de entrada de insumos primários, bens 
intermédios e de investimento, de forma a minimizar os seus custos. 

Entre os fatores de produção se encontram diversas fontes primárias e 
secundárias de energia. Consumidores maximizam uma função de 
utilidade que define a evolução temporal de seus gastos de consumo, 
poupança e oferta de trabalho. O governo recebe impostos, distribui 
transferências e compra de bens e serviços. 

As variáveis econômicas de cada setor e região são calculadas 
endogenamente a partir das decisões de produção e consumo dos agentes 
econômicos. As equações que modelam essas decisões são baseadas em 
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parâmetros tecnológicos, preferências e restrições sobre as políticas e 
recursos. O mais importante desses modelos é que eles representam os 
ajustes dos mercados induzidos por mudanças nos preços. Os modelos de 
equilíbrio geral calculam endogenamente o PIB, o qual estabelece uma 
relação direta entre atividades energéticas e econômicas. O efeito que tem 
uma política específica sobre o bem-estar pode ser estimado a partir da 
mudança que ocorre no PIB. 

A Tabela 2-4 resume as principais características dos modelos de 
equilíbrio geral computável. 

Tabela 2-4: Principais modelos de equilíbrio geral computável. 

Modelo Instituição Cobertura 
geográfica 

Horizonte 
temporal 

Hipóteses 
de 

previsão 
de preços 

Técnica de 
resolução 

GEM-E3 Comissão 
Europeia 

União 
Europeia 

Médio Perfeito Otimização 
PRIMES Comissão 

Europeia 
União 

Europeia 

EPPA MIT Global 

Observações 

GEM-E3 General Equilibrium Model for Energy-Economy-
Environment interaction 

http://www.gem-
e3.net/index.htm 

PRIMES 
Energy market equilibrium engineering-economic model used 

for the long term and the study of structural changes in 
energy markets 

http://www.e3mlab.ntua.
gr/e3mlab/ 

EPPA Emissions Prediction and Policy Analysis. 

MIT: 
Massachuset
ts Institute of 
Technology 

http://globalchange.mit.e
du/igsm/eppa.html GREEN 

General Equilibrium Environments model. 
IGSM: Integrated Global System Modeling 

Framework 

IGSM Integrated Global System Modeling 
Framework 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

Os modelos de equilíbrio geral são distinguidos pela sua cobertura 
geográfica e setorial, pelo seu horizonte temporal e pela representação 
detalhada do setor energético. Além disso, as especificações são 
distinguidas por suas funções de produção e utilidade, e pelas suas 
suposições sobre o comércio e os gastos do governo. 
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A literatura científica apresenta algumas análises e comparações dos 
modelos de equilíbrio geral aplicado à análise de problemas energéticos e 
ambientais (LOSCHEL, 2002). 

3.4. Modelos de avaliação integrada 
Como evidenciado por diversos estudos, o desenvolvimento econômico 

influencia o clima através da poluição, e vice-versa, por meio do custo de 
redução da poluição e os efeitos da mudança nos padrões climáticos. 
Nordhaus (1995) fornece uma descrição da relação entre o clima e o 
desenvolvimento econômico e humano. 

O modelo de avaliação integrada é um processo interdisciplinar que 
combina, interpreta e comunica conhecimentos de diferentes disciplinas 
científicas de tal forma que o conjunto de relações entre causa e efeito de 
um problema é avaliado a partir de uma perspectiva sinóptica com duas 
características. A Figura 2-5 mostra a estrutura típica de um modelo de 
avaliação integrada. 

Figura 2-5: Estrutura genérica de um modelo de equilíbrio geral. 

 
 

Fonte: Elaborado e adaptado pelo autor com base em Bunn & Larsen, 1997. 

Modelos de avaliação integrada são modelos que combinam tanto o 
sistema econômico e energético com modelos climáticos, ecológicos, 
oceanográficos e em alguns casos, sociológicos. Esses modelos podem ser 
usados para otimização das políticas energéticas.  

Dada a amplitude dos sistemas de modelagem, o horizonte de tempo 
considerado, e o elevado nível de agregação, esses modelos muitas vezes 

 38 



2. Planejamento energético e as políticas públicas: aspectos conceituais... 
 
 

não são adequados para analisar o impacto de tecnologias específicas na 
mudança climática. Com tais modelos é possível estudar como serão os 
diversos impactos que não puderam ser representados em modelos 
puramente energéticos ou modelos econômicos, tais como alterações na 
composição da atmosfera ou do nível do mar, etc. 

A Tabela 2-5 resume as principais características dos modelos de 
equilíbrio geral computável. 

4. O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Tal como já foi comentado na seção 1, o uso de energia nos países 

representa um dos principais fatores do crescimento econômico. No Brasil 
isso não é uma exceção. Como resultado, as políticas públicas que afetam o 
setor energético têm um impacto sobre o resto da economia e sobre o meio 
ambiente nos estados e, consequentemente, no país. Para estudar as 
interações entre a oferta e a demanda de energia e o desenvolvimento 
econômico e socioambiental é fundamental o uso dos modelos de 
planejamento energético apropriados, descritos nas seções anteriores deste 
artigo. 

Tabela 2-5: Principais modelos de avaliação integrada. 

Modelo Instituição Cobertura 
geográfica 

Horizonte 
temporal 

Hipóteses de 
previsão de 

preços 

Técnica de 
resolução 

DICE Yale 

Global Largo 
Perfeito Otimização 

RICE Yale 

IGSM MIT Míope Simulação 

DICE: Dynamic Integrated model of Climate and the Economy. Disponível em: 
<http://nordhaus.econ.yale.edu/>. 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

O objetivo de um planejamento energético é orientar as futuras ações de 
governo e as políticas públicas tendo em vista o equilíbrio entre o ritmo do 
crescimento econômico, a eficiência energética e a redução de custos 
econômicos e ambientais. Como exemplo, vale citar que o plano energético 
estadual para um determinado horizonte é elaborado a partir da análise de 
dados consolidados e de simulações de desempenho em diversas 
atividades, usando como parâmetro projeções de crescimento médio do 
PIB. A partir desse índice, torna-se viável calcular aproximadamente as 
necessidades energéticas do Estado em números absolutos, bem como por 
setor econômico ou por fonte energética, possibilitando ao poder público 
uma maior acuidade no planejamento e nos investimentos requeridos. 
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O planejamento do setor energético, nacional ou estadual, é 
fundamental para assegurar a continuidade do abastecimento e / ou 
suprimento de energia ao menor custo, com os menores riscos e impactos 
socioeconômicos e ambientais para a sociedade. O fato de considerar vários 
objetivos conflitantes, a necessidade de um balanço energético apropriado, 
a formulação de possíveis cenários multissetoriais, etc. fazem do 
planejamento energético um processo altamente complexo.  

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia (MME), em 2007, publicou o Plano Nacional de Energia - 
PNE 2030 (BRASIL, 2007), com as projeções para a matriz energética 
nacional, que servem de base para as políticas do governo federal para o 
planejamento do desenvolvimento brasileiro. Tal plano é considerado como 
um dos marcos da retomada da iniciativa do Estado brasileiro para o 
planejamento energético de longo prazo. 

O plano nacional de energia 2030 – PNE 2030 não contempla projeções 
por unidade federativa. Neste quadro, os governos estaduais se encontram 
numa posição desconfortável entre aceitar ou não políticas de 
desenvolvimento energético oferecidas pelo órgão federal, pois muitas 
vezes não dispõem de mecanismos apropriados para analisá-los e / ou para 
proporem alternativas. 

O impacto do racionamento de energia elétrica no Brasil em 2001 sobre 
as atividades econômicas estaduais e, por conseguinte, sobre a arrecadação 
fiscal dos Estados, evidenciou o caráter estratégico de se empreender 
planejamento energético em nível estadual, reduzindo vulnerabilidades 
sistêmicas e aproveitamento de as oportunidades de negócios. Ademais, 
dispondo de estudos consolidados de matriz energética, os estados 
aumentam sua capacidade de influenciar o planejamento energético 
nacional, em benefício de planos regionais de desenvolvimento (GEMG, 
2008). 

A necessidade do desenvolvimento de um plano descentralizado, 
visando a participação mais ativa no processo de planejamento nacional é 
defendida pelo Fórum Nacional de Secretários de Estado para Assuntos de 
Energia (FNSE). Nesse sentido, os governos estaduais já perceberam a 
necessidade de elaborar planos de energia locais. 

O documento preparado pelo Fórum Nacional de Secretários de Estado 
para Assuntos de Energia (FNSE, 2010) defende a adoção de uma nova 
abordagem na condução do planejamento energético brasileiro. Um dos 
pontos envolve a exploração de energéticos de cada região do país a fim de 
promover o desenvolvimento local e regional. Segundo o FNSE, a 
descentralização é elemento fundamental para se chegar ao pleno 
fortalecimento do segmento energético nacional. A entidade propõe a 
revisão dos processos que dão base ao planejamento, considerando a 
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segurança energética; o uso de regras claras e transparentes; e a 
sustentabilidade ambiental: “A centralização do planejamento perde 
efetividade por não levar em consideração as especificidades regionais, 
tratando de forma idêntica as unidades da federação que, dada a sua 
geografia, disponibilidade de recursos naturais, e políticas de incentivos 
socioeconômicos e tributários, são completamente distintas uma das outras, 
sobretudo no que diz respeito ao melhor aproveitamento de suas 
potencialidades energéticas sob a perspectiva da otimização de recursos 
nacional”, conclui o documento. 

De forma suplementar a estrutura centralizada de elaboração de balanço 
energético e do planejamento energético num país de dimensões 
continentais como o Brasil, é também relevante a constituição de 
mecanismos regionais de elaboração de balanço energético e de 
planejamento energético. Esta forma de abordagem permite, dentre outras 
vantagens, a otimização de recursos locais e uma melhor concatenação com 
os planos regionais de estímulo à atividade econômica, conforme já 
exposto. Além disso, está adequado aos princípios da descentralização 
administrativa e autonomia dos estados, próprias do modelo de 
federalismo pátrio. 

Neste sentido, como ator político relevante no processo de 
descentralização, tem-se o Fórum Nacional de Secretários de Estado 
(FNSE). Composto por representantes de 26 Estados-membros e do Distrito 
Federal, o FNSE foi criado em 1995, com o objetivo de ampliar a 
participação dos Estados nas políticas nacionais relacionadas ao setor 
energético. Esta articulação política pugna pela descentralização do 
planejamento energético no país, de modo a construir um planejamento 
energético verdadeiramente nacional, ao invés de um planejamento federal. 
Busca assim, concretizar uma visão de sistema energético que seja 
simultaneamente nacional e regional. Em âmbito nacional, cumpre destacar 
as participações dos Estados-membros em diversos dos espaços decisórios 
relacionados à formulação de políticas energéticas. O FNSE possui assento 
para um representante no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 
– cf. art. 2º, X, do Decreto nº 3520/2000, e cinco representantes no Conselho 
da Empresa de Pesquisa Energética (CONCEPE) – cf. artigo 12, da Lei nº 
10.847/2004, o que permite, ainda que não seja de forma plena, alguma 
intervenção dos representantes estaduais nos espaços decisórios de 
formulação das políticas públicas federais relacionadas ao setor de energia 
(GOMES & UNSIHUAY-VILA, 2012). 

A necessidade do desenvolvimento de um planejamento 
descentralizado, visando a uma participação mais ativa no processo de 
planejamento nacional, é defendida pelo Fórum Nacional de Secretários de 
Estado para Assuntos de Energia (FNSE). Nesse sentido, os governos de 
estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
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Norte, Rio Grande do Sul, etc. já elaboraram um plano de energia no 
âmbito estadual (DA LUZ, UNSIHUAY-VILA & DA SILVA, 2012). 

Apenas como exemplo podemos considerar os Estados de Rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O Governo do Estado do Rio de Janeiro 
elaborou um estudo da matriz energética do Estado para o período de 2008-
2020, desenvolvida utilizando o software LEAP — Long-range Energy 
Alternatives Planning System. O Estado de São Paulo também realizou um 
plano de energia de 2006-2016, usando um modelo de avaliação da 
demanda de energia que simula as necessidades no médio e longo prazo, 
desenvolvido a partir de adaptações e modificações do modelo original 
“Modele de Evaluation de la Demande Energétique – MEDEE”. O estado de 
Minas Gerais elaborou seu plano de energia 2007-2030 utilizando modelos 
computacionais avalizados pela Agência Internacional de Energia Atômica 
IAEA, sendo eles o Model for Analysis of Energy Demand - MAED 
(abordagem paramétrica técnica-econômica de demanda), e o Model for 
Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impact - 
MESSAGE (abordagem de otimização de oferta) (POLIQUEZI, A. E 
UNSIHUAY-VILA, 2012).  

5. CONCLUSÕES 
Destaca-se a importância do planejamento energético de um estado ou 

de um país, pois está dentre seus objetivos a promoção do uso racional das 
diversas fontes energéticas e eficiência no suprimento dessas formas, 
considerando as políticas socioeconômicas e ambientais vigentes, em 
sintonia com a realidade do sistema energético do estado em questão e dos 
outros que interagem com ele. 

O planejamento energético seja nacional, estadual ou regional, é uma 
ferramenta de extrema importância, pois serve de apoio para a elaboração 
de políticas públicas e diretrizes, indicativas ou determinativas, para os 
agentes públicos e privados, devendo o planejamento energético ser 
resultado de um processo dinâmico e contínuo ao longo do tempo. 

A necessidade de se efetuar o processo de planejamento do setor 
energético, seja este com abrangência mono setorial ou multissetorial de um 
determinado país, estado, município, entre outros, motivou o 
desenvolvimento de diversos modelos computacionais, cada um com 
atributos e aplicações específicas, considerando inclusive as questões 
relativas ao desenvolvimento sustentável. Cabe ao planejador público de 
uma determinada região escolher o modelo computacional mais 
apropriado, de tal forma que simule os interesses políticos e 
socioeconômicos, ambientais, entre outros, da região em questão.  

É de grande importância a utilização das características e peculiaridades 
regionais dos estados para a elaboração do balanço e planejamento 
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energético de modo descentralizado em nível estadual, vislumbrando-se os 
seus benefícios, e a consideração das desigualdades e complementaridades 
regionais na utilização eficiente de recursos energéticos, tendo-se em vista o 
desenvolvimento sustentável de longo prazo do Brasil. 
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3.INDICADORES ENERGÉTICOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DO PLANO NACIONAL DE 
ENERGIA 

Amaro Olimpio Pereira Junior, Jeferson B. Soares, Ricardo G. de Oliveira & 
Renato P. de Queiroz 

RESUMO 

O objetivo deste capítulo é analisar a evolução do setor de energia 
brasileiro de acordo com os resultados do cenário de referência do Plano 
Nacional de Energia 2030. A análise foi feita com base nos indicadores para 
o desenvolvimento sustentável, que considera aspectos sociais, econômicos 
e ambientais. O estudo demonstra que o país tem grande disponibilidade 
de recursos energéticos e que as fontes renováveis podem contribuir para 
manter a significativa participação na produção e no uso de energia, dando 
ao país consideráveis vantagens em termos econômicos e ambientais. Em 
relação ao aspecto social, por outro lado, a desigualdade na distribuição de 
renda continua a ser o principal entrave para alcançar o desenvolvimento 
sustentável. 

 

Palavras-chave: Plano Nacional de Energia; indicadores energéticos; 
desenvolvimento sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO 
O Brasil tem sido destaque na mídia internacional pela forte presença de 

fontes renováveis na sua matriz energética. Dados do Balanço Energético 
Nacional (BRASIL, 2010) mostram que, em 2009, tais fontes representavam 
47% da oferta interna de energia do país, enquanto a média mundial era de 
13% e a dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) totalizava 6%.  

Grande parte desse percentual é relativa à forte participação do álcool 
combustível, no setor de transportes, e das centrais hidrelétricas, que 
responderam por 84% da geração de energia elétrica em 2009. 

Entretanto, o crescimento da demanda por energia vai exigir que o país 
lance mão de todas as fontes disponíveis para garantir o suprimento à 
população. Nesse sentido, em uma perspectiva de longo prazo, vários 
caminhos podem ser seguidos, dada a disponibilidade de recursos no país. 
Se o Brasil desejar manter a alta participação das hídricas no setor elétrico, 
terá que expandir os aproveitamentos na região Norte, cujo potencial é 
significativo, porém, a questão ambiental é bastante sensível. Se resolver 
expandir o aproveitamento das fontes fósseis terá que fazer grandes 
investimentos na recuperação de gás natural e / ou carvão mineral. 

Neste caso, o país perderá a grande vantagem comparativa de possuir 
uma matriz energética limpa. Há ainda a possibilidade da ampliação do 
programa nuclear, que também exige grandes somas de investimento tanto 
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), quanto em infraestrutura para 
exploração e processamento do urânio, assim como para a construção das 
centrais. O Brasil pode também investir mais em fontes renováveis, que 
também são recursos de grande disponibilidade no país, mas de 
tecnologias não tão maduras quanto as anteriormente citadas.  

Todas as opções relacionadas são viáveis, sendo que o aproveitamento 
de uma não inviabiliza o da outra. A questão que este trabalho pretende 
discutir é: que caminhos o país deve seguir para que o seu 
desenvolvimento energético seja sustentável? A análise dessa questão será 
feita a partir de indicadores energéticos para o desenvolvimento 
sustentável. 

Os referidos indicadores foram aplicados sobre os resultados do cenário 
de referência do Plano Nacional de Energia (PNE) 2030 (BRASIL, 2007), 
publicado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estatal vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia (MME). O estudo contemplou o 
desenvolvimento de cenários macroeconômicos que balizaram as 
simulações da evolução do consumo e da produção de energia até o ano 
2030. 
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2. INDICADORES ENERGÉTICOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

A energia é uma das principais forças motrizes do desenvolvimento 
econômico de um país. Ela é insumo fundamental do processo produtivo 
de bens e serviços, além de aumentar o bem-estar da população, na medida 
em que proporciona conforto térmico, iluminação, lazer, entre outros 
benefícios. 

Essas facilidades, entretanto, são acompanhadas de altos custos 
econômicos e ambientais. A construção de grandes barragens das usinas 
hidrelétricas, a exploração e o processamento de petróleo, a geração de 
energia nuclear são exemplos de empreendimentos que exigem altos 
investimentos e que podem causar impactos ambientais importantes. 
Portanto, é necessário que haja um planejamento que, por um lado, 
possibilite fornecimento de energia, que garanta a segurança no 
abastecimento pelos menores custos e que minimizem os danos à natureza; 
e, por outro lado, gerencie o consumo, para que este seja feito de maneira 
eficiente, ou seja, é necessário que o planejamento energético seja feito de 
forma sustentável. Isso exige a elaboração de indicadores que sirvam de 
ferramentas para auxiliar os tomadores de decisão na avaliação do sistema 
energético, com relação aos seus aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

De acordo com Vera & Anglois (2007), a necessidade da utilização de 
indicadores para apoiar decisões que levem ao desenvolvimento 
sustentável foi reconhecida na Cúpula do Rio em 1992 (Rio Earth Summit), 
com a adoção da Agenda 21. Tais indicadores mostram a relação entre 
energia, economia e meio ambiente e destacam as ligações entre essas 
variáveis que, juntas, dão uma visão geral do sistema energético, bem como 
suas relações entre as várias dimensões do desenvolvimento sustentável. A 
variação no tempo dos valores desses indicadores mostra progresso (ou a 
falta dele). Assim, os tomadores de decisão podem utilizar tais ferramentas 
para medir ou analisar se o seu país está na direção do desenvolvimento 
sustentável e que medidas podem ser tomadas para que esse caminho seja 
seguido. 

Em resposta à Agenda 21, o Departamento de Assuntos Econômicos e 
Sociais da ONU (Undesa) começou a produzir um conjunto de Indicadores 
para o Desenvolvimento Sustentável (ISD). Esse esforço resultou em um 
pacote de 58 indicadores, dos quais apenas três eram energéticos. 

Como forma de complementação a esse trabalho, a Agência 
Internacional de Energia Atômica (IAEA) iniciou um programa de longo 
prazo para a construção de Indicadores para o Desenvolvimento Energético 
Sustentável (Ised), em 1999, em cooperação com várias organizações 
internacionais e alguns estados-membros das IAEA. O referido programa 
teve dois objetivos principais: complementar os ISD da ONU e incentivar a 
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capacitação técnica em energia e estatística necessária para induzir a 
sustentabilidade energética. O projeto foi apresentado na nona seção da 
Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CSD-9), em abril de 2001. 

A comissão reafirmou a relevância dos indicadores apresentados no 
projeto e identificou também a necessidade de incluir questões importantes 
como o acesso à energia, a eficiência energética, as energias renováveis, 
tecnologias avançadas de combustíveis fósseis e nucleares e o consumo de 
energia no setor de transportes. No ano seguinte, o assunto voltou a ser 
discutido na Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável 
(WSSD), que ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul. 

O acesso à energia foi confirmado como uma importante condição para 
atingir o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (MDG) de reduzir pela 
metade a proporção de pessoas vivendo na pobreza, em 2015. O Plano de 
Implementação de Joanesburgo (JPOI), que resultou da WSSD, recomenda 
que todas as nações, grupos e instituições tomem iniciativas imediatas para 
alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, lançados na Agenda 
21 (TOTH &MOREIRA, 2006). 

Em 2005, a IAEA, em cooperação com a Undesa, a Agência Internacional 
de Energia (IEA), o Instituto de Estatística da Comunidade Europeia 
(Eurostat) e a Agência Europeia de Meio Ambiente (EEA) construiu uma 
nova série de indicadores denominada Indicadores Energéticos para o 
Desenvolvimento Sustentável (Eisd). Na publicação são identificados e 
descritos 30 Eisds e são apresentadas a metodologia e um guia de como 
construir os indicadores (IAEA, 2005), classificados de acordo com as 
dimensões de desenvolvimento sustentável: social, econômica e ambiental 
e, ainda, em temas e subtemas.  

Os Eisds já foram aplicados no setor energético brasileiro. O estudo, que 
tomou 2000 como ano-base, traçou o perfil do país e as perspectivas em 
termos de desenvolvimento energético sustentável (IAEA, 2006). 

Cima (2006) também faz uma análise do setor energético brasileiro a 
partir de indicadores energéticos, com uma metodologia similar. Neste 
trabalho, os Eisds serão aplicados ao cenário de referência do PNE 2030 
para analisar se o país está no caminho do desenvolvimento energético 
sustentável, a fim de auxiliar na formulação de políticas que garantam tal 
objetivo. 

 

3. ANÁLISE DO PNE 2030 A PARTIR DOS INDICADORES ENERGÉTICOS 
Nos itens a seguir serão apresentados os indicadores a partir dos dados 

do PNE 2030. Obviamente, nem todos podem ser construídos devido à 
inexistência de alguns dados. 
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3.1. Dimensão social 

 
A questão social do desenvolvimento energético sustentável reflete a 

necessidade das pessoas em terem acesso a serviços energéticos básicos a 
preços aceitáveis. A dimensão social dos Eisds tem importância ainda 
maior em países em desenvolvimento, em razão de que uma parte 
considerável da população não possuir acesso a serviços energéticos (VERA 
& LANGLOIS, 2007). 

O acesso à energia também tem sido utilizado como indicador de nível 
de pobreza da população, visto que a atividade humana está extremamente 
relacionada ao uso de energia (KEMMLER & SPRENG, 2007), ou como 
fator de inclusão social. Pachauri et al. (2004) propõem indicadores 
energéticos para avaliar o nível de pobreza, a “pobreza energética” e a 
“distribuição de energia”. 

A IAEA (2005) propõe dois temas para ilustrar a dimensão social: 
equidade e saúde. O primeiro tema é dividido em três subtemas: acesso, 
capacidade de pagamento e desigualdade. Por causa da dificuldade de 
acesso a formas modernas de energia, em comparação com as famílias ricas, 
as pobres não somente destinam uma proporção maior de suas rendas para 
a energia, como também, frequentemente, pagam mais em termos 
absolutos, por unidade de energia útil. 

A restrição de renda também força essas famílias a usarem combustíveis 
tradicionais e tecnologias ineficientes. O uso de energia pode ainda 
melhorar as condições de vida da população, sem necessariamente 
prejudicar a saúde humana. A produção, por outro lado, pode causar 
acidentes ou gerar poluição. O indicador de saúde tem como subtema a 
segurança, que inclui acidentes fatais causados pela extração, conversão, 
transmissão, distribuição e uso de energia. 

Em 2005, no Brasil, a proporção das residências com acesso à energia 
elétrica (SOC1) era de 97,2%. Para o PNE 2030 assumiu-se que, em 2010, 
100% dos domicílios seriam atendidos com fornecimento de eletricidade. 
Para outros indicadores, entretanto, não se projetou nada, até porque são 
dados difíceis de obter. Jalal et al. (2006) propõem que seja utilizado, como 
alternativa, o consumo de energia final per capita e / ou o consumo de 
energia elétrica per capita, pois o aumento desse valor pode indicar que os 
objetivos para proporcionar maior acesso a formas modernas de energia 
podem ser alcançados. 

Estes, na verdade, são indicadores econômicos, considerados inclusive 
no subtema consumo final da dimensão econômica (ECO1). O Gráfico 3-1 
mostra a evolução desse indicador (em tonelada equivalente de petróleo 
per capita – tep/cap), ao longo do horizonte do PNE 2030. 
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Gráfico 3-1: Consumo final de energia per capita 
 

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2005 2010 2020 2030

te
p/

ca
p

 
Fonte: Brasil, 2007. 

No Gráfico 3-2, é feita uma comparação da evolução do consumo de 
energia elétrica per capita, no Brasil, com o consumo em 2004 dos EUA, da 
Europa, da América Latina, da China e da Índia, a partir de dados da IEA. 
Esses dados são comparados também com a renda per capita de cada país 
ou região. 

Gráfico 3-2: Comparativo internacional do consumo per capita de energia elétrica 
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Fonte: Brasil, 2007 (Brasil 2010, 2020 e 2030); IEA (Dados de 2004). 
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Nota-se, por esse indicador, que a situação do Brasil é melhor que a dos 
outros países em desenvolvimento, mas ainda ficará longe do padrão de 
consumo dos EUA e dos países da Europa. Tal situação pode não indicar 
necessariamente um distanciamento do desenvolvimento sustentável, se 
ocorrerem ganhos de eficiência no uso de energia. Há necessidade, 
portanto, de novos estudos que mostrem a redução nas disparidades 
sociais do consumo de energia. Lenzen & Schaeffer (2004) propõem uma 
interessante metodologia de contabilidade social e ambiental, que 
quantificam e explicam as disparidades sociais. Essa pode ser uma boa 
abordagem para análise de políticas de redução de desigualdade. 

3.2. Dimensão econômica 
O crescimento econômico dos países depende fortemente da oferta de 

energia com qualidade e segurança no fornecimento. Todos os setores da 
economia necessitam de formas modernas de energia, seja para aumentar a 
produtividade, ou para ter uma melhor qualidade de vida (IAEA, 2005). 
Para os indicadores econômicos existem dois temas: padrão de uso e 
produção e segurança. O primeiro é dividido em consumo total, 
produtividade, eficiência no fornecimento, produção, uso final, 
diversificação e preços. O segundo, em importação e estoques estratégicos 
de combustíveis. 

O primeiro indicador (ECO1) foi apresentado em substituição ao social, 
por causa da falta de dados. O segundo (ECO2) é a intensidade energética, 
ou seja, a oferta interna de energia pelo PIB, que é bem parecido com os 
indicadores ECO6 a ECO10, que representam a intensidade energética por 
setor. Na Tabela 3-1 são apresentadas as intensidades energéticas de vários 
setores, definidas como o consumo final de energia do setor pelo seu valor 
adicionado. No caso do setor residencial, o consumo final foi divido pelo 
número de domicílios. No setor de transportes, o consumo final foi divido 
pelo PIB. A intensidade energética total foi calculada dividindo-se a oferta 
interna de energia pelo PIB. 

Tabela 3-1: Intensidade energética por setor 
Intensidade energética 2005 2010 2020 2030 

Total (tep/106 US$) 274,60 291,87 287,80 260,56 
Indústria (tep/106 US$) 230,74 246,60 255,50 223,47 
Agropecuária (tep/106 US$) 124,95 123,20 123,32 113,95 
Serviços (tep/106 US$) 21,67 22,95 22,63 23,17 
Residência (tep/mil domicílios) 332,56 430,91 555,86 619,92 
Transporte (tep/106 US$) 27,41 24,99 21,22 18,97 

Fonte: Brasil, 2007. 
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Nota-se que, de uma forma geral, a intensidade energética tem uma 
tendência de queda, decorrente das reduções nos setores industrial, 
agropecuário e de transportes. No Gráfico 3-3, é feita uma comparação da 
evolução da oferta interna de energia per capita pelo PIB per capita no 
Brasil e nos EUA, Europa, América Latina, China e Índia, em 2004. 

Gráfico 3-3: Comparação internacional do consumo total de energia per capita 

EUA

Mundo
Brasil 2020

Brasil 2030

Brasil

China
Índia

A. Latina

Europa

Brasil 2010

-

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tep/cap

m
il 

U
S$

 p
pc

 (2
00

0)
/c

ap

 
Fonte: dados de Brasil 2010, 2020 e 2030 extraídos de Brasil, 2007; IEA para os 

demais dados de 2004. 

Nota-se que o crescimento econômico do país aumenta o consumo de 
energia per capita, apesar de haver uma redução na intensidade energética. 
Uma análise a partir do conteúdo energético do crescimento econômico 
pode, entretanto, gerar resultados mais precisos, pois mostra os 
requerimentos energéticos diretos e indiretos da economia. 

Isso pode ser feito a partir da decomposição estrutural da economia que 
utiliza matrizes insumo-produto na determinação dos fatores 
determinantes do consumo energético. Os estudos de Machado (2002) e 
Wachsmann (2005), sobre o conteúdo energético e de carbono da produção 
econômica nacional, são feitos com base nessa metodologia. 

A produção de todas as fontes aumenta (indicadores ECO4 e ECO5) de 
forma mais eficiente, ou seja, com redução das perdas na conversão e na 
distribuição (indicador ECO3). Os indicadores mostram que há grande 
disponibilidade de recursos no horizonte considerado do PNE 2030, como 
pode ser visto na Tabela 3-2. 
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Tabela 3-2: Indicadores de produção 

Descrição 2005 2010 2020 2030 
Eficiência da produção 

Perdas 2,96% 2,86% 2,82% 2,77% 
Produção de energia primária 

Petróleo     
Reservas (milhões de m3) 1.872 2.371 3.092 3.092 
Produção (milhões de m3) 95 133 172 172 

R/P 20 18 18 18 
Gás natural     

Reservas (bilhões m3) 306 631 1.110 1.654 
Produção (bilhões m3) 18 33 62 92 

R/P 17 19 18 18 
Carvão mineral     

Reservas (bilhões de t) 32 32 33 45 
Produção (bilhões de t) 5 5 5 7 

R/P 27 27 28 38 
Urânio     

Recursos (mil t) 309 309 490 539 
Produção (mil t) 0,13  0,15 0,84 1,65 

Hidráulica     
Potencial (GW) 261 261 261 261 

Aproveitamento (GW) 69 101 119 164 

Fonte: Brasil, 2007. 

A matriz energética mantém a característica de ser predominantemente 
atendida por fontes renováveis, assim como a matriz de geração elétrica 
(indicadores ECO11 a ECO13), como mostra a Tabela 3-3. 

Essa tendência é confirmada, pois o país tem incentivado as fontes 
renováveis, tanto que instituiu, por meio da Lei nº 10.438 de 2002, o 
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas (Proinfa). Tal iniciativa tem 
como objetivos principais a diversificação das fontes de geração de energia 
elétrica, de forma a aumentar a segurança no abastecimento; a valorização 
das características e potencialidades regionais e locais, com criação de 
emprego, capacitação e formação de mão de obra; e a redução das emissões 
de gases de efeito estufa. Para isso, estabeleceu-se como meta, em uma 
primeira fase, a implantação de 3.300 MW de capacidade instalada de 
centrais eólicas, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH), 
igualmente divididas entre as referidas fontes. 

Cabe ressaltar que a geração de energia elétrica a partir da biomassa não 
apresentou projetos suficientes para completar a cota de 1.100 MW, de 
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modo que a capacidade instalada necessária para completar os 3.300 MW 
do Proinfa foi atingida a partir da contratação de outros empreendimentos 
eólicos e baseados em PCHs. Do total de 3.299,40 MW contratados na 
primeira etapa do programa, 1.191,24 MW são de 63 PCHs; 1.422,92 MW 
são de 54 usinas eólicas; e 685,24 MW são de 27 usinas à base de biomassa. 

Tabela 3-3: Diversificação das fontes 

Descrição 2005 2010 2020 2030 
OFERTA INTERNA 
DE ENERGIA (mil tep) 218.663 278.965 396.412 555.833 

ENERGIA NÃO RENOVÁVEL 55% 57% 56% 55% 
Petróleo e derivados 39% 35% 31% 30% 
Gás natural 9% 13% 14% 16% 
Carvão mineral e derivados 6% 7% 8% 7% 
Urânio (U3O8) e derivados 1% 2% 3% 3% 
ENERGIA RENOVÁVEL 45% 43% 44% 45% 
Hidráulica e eletricidade 15% 14% 14% 14% 
Lenha e carvão vegetal 13% 10% 7% 6% 
Derivados da cana-de-açúcar 14% 14% 17% 18% 
Outras fontes renováveis 3% 5% 6% 7% 
GERAÇÃO DE 
ELETRICIDADE (GWh) 403.030 535.929 785.054 1.153.640 

Gás natural 5% 12% 9% 9% 
Carvão vapor 2% 2% 2% 3% 
Nuclear 2% 3% 4% 4% 
Hidráulica 84% 75% 75% 72% 
Biomassa 5% 5% 8% 9% 
Outras fontes renováveis 0% 1% 1% 1% 
Derivados do petróleo 3% 2% 1% 1% 
Outras fontes secundárias 0% 0% 0% 1% 

Fonte: Brasil, 2007. 

Em relação aos preços (indicador ECO14), construíram-se cenários para 
o petróleo e para o gás natural. O cenário de evolução do preço do petróleo 
considerado reflete o crescimento da demanda mundial de derivados, em 
especial da China e dos EUA, a capacidade de produção da Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) – influenciada, notadamente, 
pelo grau de resolução da situação política no Oriente Médio – gargalos de 
logística (refino e transporte), a resposta mundial aos potenciais efeitos das 
emissões de derivados de petróleo e a formação de preços do petróleo nos 
mercados futuros. 
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A expectativa é que os preços internacionais de petróleo caiam em 
relação aos preços atuais, atingindo, em 2030, um valor entre US$ 30 a US$ 
53 por barril, a preços constantes. Após o pico atingido em 2006, de cerca de 
US$ 67 (valores médios), o preço do barril foi reduzido para cerca de US$ 
60 em 2010, estabilizando-se em torno de US$ 45 ao final do horizonte. Tal 
evolução reflete os seguintes fatores: 

• Solução gradual da situação de conflito no Oriente Médio; 

• Crescimento moderado da demanda mundial por derivados, 
principalmente redução do ritmo do crescimento da economia 
chinesa após 2015; 

• Efeito moderado da restrição de capacidade de produção da Opep 
sobre os preços; 

• Redução da volatilidade na formação dos preços no mercado futuro. 

No caso do gás natural, verificou-se que, historicamente, os preços têm 
guardado estreita relação com os valores do petróleo. Contudo, esse quadro 
está se alterando e não há indicação que permita garantir essa 
continuidade. Ao contrário, as sinalizações são de que o gás possa evoluir 
segundo uma trajetória própria, refletindo as características de seu mercado 
particular. 

Contribuem para apoiar esse entendimento, o uso do gás como 
energético preferencial e não alternativo e o crescimento da produção de 
gás não associado. Além disso, o aumento da produção do Gás Natural 
Liquefeito (GNL), simplificando e flexibilizando a comercialização do 
produto, reforça a perspectiva de o gás tornar-se uma commodity e, como 
tal, passar a apresentar uma lógica de formação de preços própria. 

A geopolítica do gás reproduz em grande parte a do petróleo. Assim, na 
formação de cenários dos preços do gás estão presentes, basicamente, os 
mesmos condicionantes do caso do petróleo. Nessas condições, foram 
considerados também três cenários para evolução do preço desse 
energético (no gráfico, os valores do histórico referem-se ao preço Henry 
Hub, nos Estados Unidos, considerado referência para o mercado do 
Atlântico). A expectativa é que os preços internacionais do gás natural 
apresentem tendência de alta, podendo situar-se na faixa entre US$ 6 e US$ 
9 por milhão de BTU (British thermal unit), ao final do horizonte. 

A dependência externa (indicador ECO15), definida como a relação 
entre a demanda interna de energia (inclusive perdas de transformação, 
distribuição e armazenagem) e a oferta interna de energia, mantém 
trajetória decrescente ao longo dos primeiros 15 anos do horizonte de 
projeção. Há uma reversão dessa tendência ao final do período como 
resultado do crescimento da demanda, associado à expansão da economia, 
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e das hipóteses sobre a evolução das reservas e produção de petróleo e gás 
natural. Ainda assim, não ultrapassa 11% em 2030, como mostra o Gráfico 
3-4. 

A redução da dependência externa, no final do período, depende das 
hipóteses de crescimento da produção doméstica de petróleo e gás. 
Conservadoramente, essas produções foram mantidas constantes após 
atingirem um valor máximo, definido pelas reservas provadas atuais e 
pelas expectativas com relação aos campos licitados pela Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) até a 7ª rodada. 

Destaca-se, no período, uma importação transitória de urânio e seus 
derivados, reflexo de descompasso entre a expansão do parque nuclear e a 
capacidade de produção doméstica do combustível nuclear. Salienta-se, 
ainda, que o aumento continuado da oferta de carvão para atendimento à 
demanda industrial (expansão do parque siderúrgico), e a redução, no final 
do horizonte, das disponibilidades de etanol para exportação, em função do 
crescimento do consumo doméstico. 

Gráfico 3-4: Dependência externa 
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Fonte: Brasil, 2007. 

3.3. Dimensão ambiental 
A produção, distribuição e uso de energia criam pressões sobre o meio 

ambiente local e global. Os impactos ambientais dependem, em grande 
parte, de quanta energia é consumida e produzida e do tipo de energia 
usada (IAEA, 2005). Os indicadores ambientais são divididos em três 
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temas: atmosfera, água e solo. No PNE 2030, entretanto, só foram 
projetadas emissões de CO2 (indicador ENV1), utilizando-se a abordagem 
top-down (agregada) do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas – sigla em inglês). Os resultados são apresentados na Tabela 3-4. 

Tabela 3-4: Emissão de CO2 

Descrição 2005 2010 2020 2030 

Emissões (Mt CO2) 325,67 427,56 598,28 813,86 

Emissões per capita (t CO2/hab) 1,80 2,16 2,72 3,41 

Emissões / PIB (t CO2/mil US$) 0,41 0,45 0,43 0,38 

Fonte: Brasil, 2007. 

Quando comparado com outros países (dados de 2004), nota-se que as 
emissões de CO2 da produção econômica nacional é pouco intensiva em 
carbono (Gráfico 3-5). A exemplo do conteúdo energético, a decomposição 
estrutural da economia, utilizando matrizes insumo-produto, também pode 
determinar com mais precisão as emissões diretas e indiretas da produção 
econômica (MACHADO, 2002 e WACHSMANN, 2005). 

Gráfico 3-5: Comparação internacional das emissões de CO2 per capita 
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Fonte: Brasil, 2007 (Brasil 2010, 2020 e 2030); IEA (Dados de 2004). 
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Dessa forma, o país possui uma matriz energética limpa. Considerando 
a perspectiva de maior uso da eletricidade, tendência que se verifica no 
mundo e especialmente no Brasil, em face do estágio de desenvolvimento 
econômico do país, a manutenção dessa característica deve levar em conta a 
continuidade no aproveitamento do vasto recurso hidrelétrico ainda 
inexplorado. 

Ocorre que, cerca de 70% do potencial hidráulico a ser aproveitado está 
na Amazônia ou no Cerrado, biomas que cobrem aproximadamente dois 
terços do território nacional e nos quais se apresentam de forma muito 
nítida as discussões e as dificuldades na definição de políticas e práticas de 
manejo ambiental sustentável. 

Além do impacto direto que o aproveitamento do potencial hidrelétrico 
causa no ambiente natural e socioeconômico, uma das questões que se 
inscreve no conjunto de desafios a serem enfrentados é, especialmente no 
caso da Amazônia, a concorrência das áreas onde se localiza tal potencial 
com áreas sob proteção legal, como o são as terras indígenas e as Unidades 
de Conservação. 

Da área total da Amazônia, 41% já está reservada para esses dois tipos 
de ocupação, sendo 16% para unidades de conservação e 25% para terras 
indígenas. A criação de novas unidades de conservação e áreas indígenas 
não está descartada, o que aumenta potencialmente os custos de transação 
associados a projetos de aproveitamento hidráulico. Há tendência de 
ampliação dessas áreas, sobretudo na Amazônia. 

Outras áreas importantes do ponto de vista socioambiental são aquelas 
consideradas prioritárias para conservação da biodiversidade, conforme 
classificação do Ministério do Meio Ambiente (MMA). As áreas definidas 
como de importância extremamente alta sinalizam que, possivelmente, 
serão transformadas em Unidades de Conservação. No bioma amazônico, 
39% do território recebe essa classificação. 

Esse contexto suscita uma abordagem de viabilização de projetos mais 
complexa do que no passado. No caso específico de empreendimentos 
hidrelétricos, essa abordagem deve compreender, entre outros aspectos: 

 

• uma efetiva integração da dimensão socioambiental no 
planejamento, como os estudos de inventário das bacias hidrográficas, 
visando à busca de soluções que minimizem ou mitiguem os impactos 
provocados pelos projetos; 

• a elaboração dos estudos de impacto socioambiental com a qualidade 
necessária e de forma articulada com as demais áreas de planejamento (por 
exemplo: estudos energéticos, de engenharia, etc.); 
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• o reconhecimento das características específicas dos ecossistemas e 
das comunidades locais, incorporando tanto as diretrizes e estratégias da 
área ambiental, bem como as demais políticas públicas para o 
desenvolvimento regional; 

• a promoção de ampla e permanente articulação com organismos 
ambientais (MMA, Ibama, Funai, Incra, órgãos de licenciamento nos planos 
estadual e municipal, etc.), Ministério Público e sociedade em geral; 

• a busca de soluções alternativas de engenharia para áreas sensíveis 
(por exemplo: derivações para adução; rebaixamento da cota de 
reservatórios, reduzindo a área alagada; procedimentos operativos 
especiais; alteamento de torres; técnicas especiais de construção, etc.). 

Outra preocupação relevante quanto aos impactos ambientais é o nível 
de emissões, especialmente de gases de efeito estufa, que a expansão da 
oferta de energia irá provocar. Nesse aspecto, o Brasil dispõe de 
alternativas que se mostram aceitáveis. Entre elas incluem-se o etanol, o 
biodiesel, o uso de óleos vegetais na produção do diesel (H-bio), a geração 
de energia elétrica a partir de fontes renováveis (cogeração a partir da 
biomassa, centrais eólicas, energia solar) ou não convencionais (resíduos 
urbanos), além da energia nuclear. 

Não obstante, o aumento da demanda deverá ser muito grande, 
principalmente nos cenários de maior crescimento econômico e, sendo 
assim, esforços adicionais para aumentar a eficiência energética serão mais 
que desejados, mas necessários. Ainda assim, é de se esperar expansão da 
geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis, sobretudo no caso 
de serem impostas restrições ao aproveitamento do potencial hidrelétrico. 

De fato, uma conta simples revela números expressivos quanto a 
emissões adicionais de gases de efeito estufa, no caso de restrições ao 
desenvolvimento da energia hidráulica. Considerando o parque 
hidrelétrico instalado e as usinas para as quais já foram outorgadas 
concessões, o Brasil já aproveitou cerca de 30% de todo seu potencial 
hidrelétrico. 

Alternativas de expansão da oferta de eletricidade que considerem a 
elevação desse índice para 40% (expansão restrita) ou 60% suscitarão, por 
certo, demandas diferenciadas para expansão do parque termoelétrico. No 
caso de a diferença entre as duas alternativas ser atendida por geração a 
partir do gás natural, pode-se calcular um volume de emissões de gases de 
efeito estufa superior a 90 milhões de toneladas de CO2. Esse volume de 
emissões é cerca de cinco vezes maior que o volume total de emissões 
provocado pelo sistema interligado nacional no ano de 2005. 
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4. CONCLUSÃO 
Neste trabalho procurou-se analisar o Plano Nacional de Energia 2030, a 

partir de indicadores energéticos para o desenvolvimento sustentável. O 
objetivo era verificar se o cenário de referência do estudo indicava a 
sustentabilidade da evolução do setor energético brasileiro. 

Dentre as dimensões dos indicadores energéticos, ou seja, a social, a 
econômica e a ambiental, a que apresenta melhores resultados é a 
ambiental, devido à grande participação de fontes renováveis na matriz 
energética. Essa é uma característica que deve se manter ao longo do 
horizonte de estudo, pois o governo tem dado incentivos a tais fontes. 
Entretanto, se o ritmo de aproveitamento dos recursos hidrelétricos for 
reduzido, tal característica pode modificar bastante. Cabe ressaltar, por 
conta da disponibilidade de dados, que no estudo só foram analisados os 
impactos ambientais na atmosfera. 

No caso da dimensão econômica, verificou-se que a intensidade 
energética tende a cair e a produção de energia a ser mais eficiente. 
Entretanto, o consumo de energia per capita chega, em 2030, perto do 
padrão europeu verificado em 2004. Pode-se notar também que o país 
possui grande disponibilidade de recursos, o que faz com que a 
dependência externa seja relativamente baixa. 

A dimensão social é a mais frágil. O cenário foi construído assumindo 
que 100% da população terá acesso à energia elétrica em 2030. Porém, um 
estudo mais aprofundado pode mostrar que, a julgar pela desigualdade 
social, a capacidade de pagamento (affordability) de formas modernas de 
energias de grande parte da população brasileira pode ser bem baixa. É 
importante, portanto, desenvolver estudos que respaldem a formulação de 
políticas energéticas de cunho social. 

Apesar de o trabalho mostrar que ainda há um longo caminho a 
percorrer em direção ao desenvolvimento sustentável, o Brasil mostra 
importantes avanços, principalmente na parte institucional e regulatória. O 
país teve problemas na reestruturação do setor elétrico, que culminou com 
o racionamento de energia, mas conseguiu superar o problema e agora 
possui um arcabouço regulatório mais amadurecido, o que dá condições 
para a expansão dos investimentos no setor, permitindo que se atinjam as 
metas de sustentabilidade. 
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4  
4.TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS PARA AS FONTES 

RENOVÁVEIS DE ENERGIA NO PLANEJAMENTO 
ENERGÉTICO BRASILEIRO 

Gerson Maximo Tiepolo & Osiris Canciglieri Júnior 

RESUMO 

Os temas sustentabilidade e desenvolvimento sustentável têm obtido cada 
vez mais repercussão nas esferas acadêmica, política, pública e privada, 
contribuindo para uma consciência cada vez maior quanto à necessidade 
da preservação dos recursos naturais do planeta, e ao mesmo tempo no 
desafio de continuar a promover o desenvolvimento das nações. Nesse 
contexto, uma das questões fundamentais está no planejamento energético 
e na geração de energia elétrica, tendo em vista que as pressões quanto à 
preservação ambiental, a não utilização de combustíveis fósseis e a 
utilização de fontes renováveis de energia são cada vez maiores. O 
aprimoramento e o desenvolvimento de novas tecnologias para a geração 
de energia elétrica utilizando um sistema integrado e distribuído poderão 
resultar num ganho em grande escala nos aspectos ambiental, social e 
financeiro. Das fontes alternativas, têm se destacado nos últimos anos a 
eólica e a fotovoltaica, sendo que no Brasil a fotovoltaica ainda está em 
estágio inicial e necessita de maiores investimentos e subsídios das esferas 
públicas e privadas. Este trabalho propõe uma reflexão sobre as tendências 
e perspectivas para o planejamento energético no Brasil, focalizando a 
utilização de fontes renováveis de energia. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; energias renováveis; 
planejamento energético; políticas públicas. 
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1. INTRODUÇÃO 
Os modelos de planejamento energético utilizados atualmente, 

principalmente nos Estados Unidos e em países da Europa como 
Alemanha, França, Espanha e Itália, dentre outros, são modelos complexos 
por considerarem os diversos recursos energéticos disponíveis e os fatores a 
eles associados, informações estas necessárias para um bom planejamento. 
No Brasil, de forma similar, muitos estudos energéticos têm contribuído 
para a elaboração da matriz energética brasileira, em especial os realizados 
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que desenvolveu um estudo 
em escala nacional das projeções de energia para 2030, chamado Plano 
Nacional de Energia 2030, ou simplesmente PNE 2030.  

A complexidade desses estudos deve-se principalmente ao número de 
variáveis envolvidas, bem como às incertezas embutidas para a obtenção de 
projeções de demanda e oferta de energia, que muitas vezes não são 
contempladas por meio de um estudo integrado. Também não há como de 
considerar os aspectos ambientais, sociais, econômicos e políticos, o que 
demonstra a multidisciplinaridade envolvida nesse processo, 
principalmente quando se tem como objetivo principal o desenvolvimento 
sustentável (AZEVEDO et al., pp. 63-76, 2010).  

O conceito de desenvolvimento sustentável é oriundo de um longo 
processo de avaliação e reavaliação das relações entre a sociedade e o meio 
ambiente. Por se tratar de um processo contínuo, há várias abordagens 
existem até hoje que procuram explicar esse conceito. Historicamente, o 
tema foi primeiramente discutido pela World Conservation Union no 
documento intitulado World’s Conservation Strategy, Para que o 
desenvolvimento seja sustentável, o documento aborda que as dimensões 
social e ecológica devem ser consideradas, assim como os fatores 
econômicos dos recursos vivos e não vivos, e as vantagens de curto e longo 
prazo, em ações de cunho alternativo. Mais tarde, por meio do então 
Relatório Brundtland, o conceito de desenvolvimento sustentável foi 
formalmente definido e divulgado, com intuito de gerar o equilíbrio entre 
as dimensões ambiental, econômica e social (VAN BELLEN, 2006). 

Dentro desse aspecto de desenvolvimento sustentável, o planejamento 
do setor energético é extremamente importante para assegurar a 
continuidade do abastecimento de energia ao menor custo, com o menor 
risco contra o desabastecimento, e com os menores impactos 
socioeconômicos e ambientais para a sociedade. Além disso, servirá como 
ferramenta de apoio para a formulação de políticas públicas, na área de 
energia.  
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Nesse planejamento, a energia elétrica deve receber especial atenção, 
devido à sua importância para o atual estágio de desenvolvimento do 
sistema social produtivo. 

De forma geral, as fontes de energia utilizadas para a geração de energia 
elétrica são oriundas de: hidroelétrica, nuclear, termoelétrica, eólica, 
geotérmica, fotovoltaica, e algumas outras fontes. Destas, a nuclear, devido 
principalmente aos acontecimentos no Japão com o vazamento de material 
radioativo da usina de Fukushima e de outros acidentes que já aconteceram 
ao longo das últimas décadas, fez com que alguns países revissem o seu 
planejamento energético prevendo, a médio e longo prazo, a 
descontinuidade total ou parcial de investimentos na geração de energia 
elétrica através dessa fonte, demonstrando a fragilidade desse sistema.  

No Brasil, ainda não há uma posição clara quanto a futuros 
investimentos além daqueles já previstos em energia nuclear. Mas, mesmo 
os empreendimentos já previstos são motivo de reflexão pelo governo, face 
aos altos riscos envolvidos e as alternativas de geração através de fontes 
renováveis, que vêm se apresentando e se consolidando no cenário 
mundial, com custos cada vez menores. 

Existe certo consenso nos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), com relação ao uso de energias 
classificadas como “limpas”, ou renováveis e de baixo impacto ambiental 
como, por exemplo, a eólica e a fotovoltaica. Para a implantação dessas 
fontes foram concedidos incentivos públicos que incentivaram a realização 
de investimentos maciços na última década.  

Os cenários energéticos globais, em um horizonte até 2020, indicam 
mudanças tecnológicas, novas descobertas e substituição gradual e cada 
vez mais intensiva dos recursos energéticos atuais para o desenvolvimento 
de uma matriz energética com maior oferta de energias renováveis e novas 
forças energéticas. Segundo os especialistas, em 40 anos, a energia solar e a 
energia com base no hidrogênio devem estar consolidadas no cenário 
mundial, a ponto de governos começarem a tornar a instalação de painéis 
fotovoltaicos obrigatória em edifícios governamentais novos, como já vem 
ocorrendo em alguns países asiáticos, como parte da sua política pública 
(SENAI - FIEP, 2007).  

Dentro das previsões existe uma expectativa quanto ao crescimento da 
população de forma generalizada. Espera-se para 2050, que muitas regiões 
do planeta deverão estar com as suas respectivas populações ainda com 
índices de crescimento positivo. Em contrapartida, existirão outras regiões 
onde haverá uma estabilização ou decréscimo desses índices de 
crescimento. Aliada a essa perspectiva prevê-se um aumento significativo 
da renda per capita até 2030, o que pode resultar em uma menor 
desigualdade social e econômica e, muito provavelmente num maior 
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consumo de fontes energéticas, com a melhoria da qualidade de vida e o 
maior poder aquisitivo da população em geral. Essas tendências devem 
influenciar os governantes quanto às políticas públicas necessárias e às 
estratégias de investimentos futuros na área de energia (GLENN et al., 
2011). Os valores de crescimento populacional global para 2050 e os valores 
de renda per capita para a América Latina e Caribe para 2030 podem ser 
observados respectivamente no Gráfico 4-1 e na Tabela 4-1. 

Temos historicamente no Brasil, um forte viés pelas hidroelétricas, face à 
grande bacia hidrográfica existente em nosso território e, 
proporcionalmente associada a um custo menor de geração, em relação a 
outras fontes de energia. 

Gráfico 4-1: Evolução Comparativa da População 1800 – 2050 (escala linear), em 
milhões de habitantes. 

 
Obs: UE27: União Europeia. A. Latina: América Latina e Caribe. 

Fonte: Adaptação dos autores com base na Figura 2 de Glenn et al., 2011, p. 36. 

Com relação às termoelétricas, utiliza-se basicamente como matéria-
prima para a geração de energia elétrica a queima dos derivados de 
petróleo, gás natural, carvão mineral e o gás gerado pela biomassa, sendo 
que o grau de poluição resultante da queima está diretamente relacionado 
ao tipo e quantidade de matéria-prima empregada (URBANETZ, 2010). 
Nesse contexto, a biomassa vem se tornando um fator importante a ser 
considerada também como fonte geradora de energia elétrica, no que diz 
respeito aos aspectos sociais e ambientais relacionados, bem como à correta 
disposição dos resíduos sólidos, já previstos no Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS). Entretanto, outras fontes vêm tomando corpo nesses 
cenários, como é caso da eólica e da fotovoltaica, de suma importância para 
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o desenvolvimento sustentável, uma vez que são considerados além dos 
aspectos financeiros, também os aspectos ambientais e sociais. 

Tabela 4-1: América Latina no contexto geral (Comparação com outras 
regiões) – Perspectivas 2030. 

País / 
Região Área Densidade 

Populacional População Produto Interno 
Bruto 

Produto 
Interno Bruto 

per Capita 

Unidade Milhões 
de Km2 

 

Habitantes / 
Km2 

Milhões de 
habitantes 

Bilhões de 
dólares (2010) 

Milhares de 
dólares (2010) 

Ano 2010 2050 2010 2050 2010 2030 2010 2030 

Unidade Milhões 
de Km2 

Habitantes / 
Km2 

Milhões de 
habitantes 

Bilhões de 
dólares (2010) 

Milhares de 
dólares (2010) 

Ano   2010 2050 2010 2050 2010 2030 2010 2030 
África 30.222 37 66 988 1.998 2.348 11.686 2.376 5.849 
China 9.641 139 147 1.337 1.417 10.051 80.097 7.518 56.526 
Índia 3.287 359 491 1.181 1.614 3.887 26.418 3.291 16.368 
Japão 0.378 336 270 127 102 4.296 6.878 33.828 67.434 
Rússia 17.075 8 7 141 116 2.229 6.087 15.807 52.478 
EUA 9.827 32 41 312 404 14.707 36.373 47.132 90.034 
EU27 4.325 116 109 501 473 15.213 28.016 30.367 59.230 
LAC 21.070 27 35 576 729 6.444 19.650 11.188 26.955 

Global 148.940 46 67 6.909 9.150 74.004 240.246 10.711 26.256 

Obs: EU27: União Europeia / LAC: América Latina e Caribe. 
Fonte: Adaptado de Glenn et al., 2011. 

Desta forma, este trabalho propõe uma reflexão sobre as tendências e 
perspectivas para o planejamento energético emergente no Brasil através de 
fontes renováveis de energia. 

2. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E FONTES RENOVÁVEIS DE 
ENERGIA 

A principal fonte geradora de energia elétrica no Brasil provém de 
usinas hidroelétricas, principalmente em virtude do potencial disponível 
das grandes bacias hidrográficas existentes. Entretanto, os impactos 
ambientais gerados pela implantação dessas usinas são elevados devido às 
vastas áreas inundadas, necessárias para a formação do reservatório 
(URBANETZ, 2010).  

Atualmente um dos maiores trunfos para a geração de energia elétrica 
por meio de hidroelétricas é o seu custo de geração, algo em torno de R$ 
100,00/MWh. No entanto para o pequeno consumidor residencial, o valor 
da energia fica em torno de R$ 300,00/MWh (SHAYANI et al., 2006). 
Entretanto, percebe-se que a questão principal com relação ao custo de 
geração começa a ter um novo foco, em virtude do esgotamento da 
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utilização das bacias hidrográficas para a construção de novas usinas e do 
distanciamento das fontes geradoras dos grandes centros consumidores. Se 
somarmos a isso os custos provenientes dos impactos ambientais gerados 
pela implantação das usinas e a pressão pública e social pela busca de 
outras fontes renováveis de energia, fica a dúvida se os custos de geração 
das hidroelétricas continuarão nos patamares atuais e qual deverá ser o 
custo nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Há fortes indícios de que os mesmos 
tendem a aumentar de forma significativa. Essas estimativas serão de 
extrema importância quanto aos aspectos estratégicos e às políticas públicas 
adotadas, podendo gerar condições para verificar quais fontes energéticas 
necessitarão de maiores investimentos nos próximos anos e quais as 
melhores opções a curto, médio e longo prazo. 

Com intuito de descongestionar os sistemas de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, em alguns países na Europa, em destaque a 
Alemanha e Espanha, o cenário tem favorecido a geração distribuída. Nesse 
sistema, os consumidores acabam por gerar parte ou toda energia 
necessária para suprir as suas necessidades pessoais, principalmente 
através de células fotovoltaicas, sendo que a energia excedente pode ser 
repassada ao sistema elétrico.  

Os Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR) apresentam um 
novo conceito de geração de energia limpa e renovável, e tem registrado 
crescimento mundial superior ao dos Sistemas Fotovoltaicos Isolados (SFI). 
A potência total gerada de SFCRs instalados passou dos 3,5 GWp 
(Gigawatts-pico1) em 2005, para 7,5 GWp em 2007, e em 13 GWp em 2008 
(REN21, p. 32, 2009). Conforme Displaybank (2009), em 2009 o crescimento 
foi 46% superior ao de 2008, atingindo 19 GWp. A estimativa era que, em 
2010, fossem adicionados entre 10 e 15 GWp (EPIA, p.26, 2010).  

No mesmo ritmo, a produção de módulos fotovoltaicos cresceu 
anualmente, passando de um patamar de 1,8 GWp no ano de 2005, 
conforme REN21 (p. 32, 2009), para 12,3 GWp no ano de 2009 (PHOTON-
INTERNATIONAL, 2010). Entre os países com maiores capacidades 
instaladas até o fim de 2009, destacavam-se Alemanha, Espanha, Japão, 
EUA, Itália e Coréia do Sul (REN21, p. 32, 2009 e DISPLAYBANK, 2009). 
No Japão, por meio do programa de incentivo intitulado Sunshine, também 
houve progresso significativo (REN21, p. 54, 2007).  

No Brasil ainda não temos implantado um número significativo de 
projetos relevantes de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR). 
Estes sistemas são vistos como uma forma de Geração Distribuída (GD) ao 
longo dos alimentadores da rede elétrica, tanto em baixa como em média 

1 Watt-pico: Produção máxima possível de um gerador solar em condições padrão é definida 
como sua potência máxima ou potência-pico, que é medida em watts (ELETROSUL, 2012). 
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tensão, e contribuem para disponibilizar a energia próxima ao ponto de 
consumo, o que dificulta a análise dos fatores de impacto no sistema. Os 
investimentos em SFCR nacionais restringem-se basicamente a 
universidades e centros de pesquisa, com o objetivo de prospectar os 
benefícios e a viabilidade dessa tecnologia, com poucas instalações voltadas 
para a efetiva geração de energia. 

Dentre as instituições que desenvolvem pesquisa nesse tema podemos 
citar a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que implantou em 
seu campus, para pesquisa, o Sistema Fotovoltaico do Labsolar, em 
operação desde setembro de 1997, considerado como o primeiro sistema 
fotovoltaico conectado à rede no Brasil e integrado a uma edificação 
urbana. Há, também, o sistema fotovoltaico da companhia Centrais 
Elétricas de Santa Catarina S. A. (Celesc), em Florianópolis, instalado pela 
empresa e pelas equipes do Labsolar em dezembro de 2003; o Sistema 
Fotovoltaico do Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), instalado em 2004; e o sistema Fotovoltaico do 
Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos do Instituto de Eletrotécnica e 
Energia da Universidade de São Paulo, instalado em 2004, dentre outros 
(URBANETZ, 2010). Na Tabela 4-2 são apresentados os SFCR´s em 
operação no Brasil até 2009, o que demonstra o fraco investimento nessa 
tecnologia até então. 

Tabela 4-2: SFCRs em operação no Brasil até 2009. 
 

 
Fonte: Benedito & Zilles, 2010, p. 07-19. 
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Embora seja observado aumento na Geração Distribuída, a implantação 
de grandes usinas de energia elétrica de fonte fotovoltaica também é uma 
tendência cada vez maior, principalmente com os avanços tecnológicos 
recentes que melhoraram a eficiência dos coletores solares. Paralelo a estes 
avanços, a diminuição dos custos de implantação e a redução dos custos de 
fabricação devido à forte concorrência no mercado internacional, também 
contribuem para esta tendência. 

Outra iniciativa importante ocorreu em 2011 quando a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou a Chamada nº 13/2011 - 
Projeto Estratégico “Arranjos técnicos e comerciais para inserção da geração 
solar fotovoltaica na matriz energética brasileira”. O objetivo era a 
instalação de uma usina solar fotovoltaica, conectada direta ou 
indiretamente, por meio de unidades consumidoras, à rede de distribuição 
e / ou transmissão de energia elétrica, com capacidade instalada entre 0,5 
MWp (Megawatts-pico) e 3,0 MWp (ANEEL, 2011). Como resultados dessa 
chamada, foram aprovadas 18 propostas de pesquisa e desenvolvimento de 
energia solar pela Aneel, totalizando investimentos na ordem de R$ 400 
milhões e 24,58 MWp de potência instalada, sendo quatro dos projetos 
aprovados, relacionados ao programa Estádios Solares para a Copa de 
2014. Os recursos necessários para esses trabalhos serão provenientes do 
Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor 
Elétrico, que obriga as empresas de geração a aplicar 1% da Receita 
Operacional Líquida (ROL) em P&D. 

Além da chamada, a Aneel aprovou, em 2012, a Regulamentação para 
Energia Solar Fotovoltaica. Inicia-se, assim, a era da micro e minigeração 
distribuída no Brasil, na qual será permitido aos consumidores de 
eletricidade gerar parte ou todo o potencial elétrico que consomem, 
utilizando geradores fotovoltaicos que trabalhem junto à rede de 
distribuição, em regime de troca de energia. Nessa regulamentação foram 
estipulados o tipo e a potência máxima dos geradores e a sua respectiva 
categoria de geração, onde: para microgeração, os geradores terão potência 
de até 100 kWp (quilowatts-pico); para minigeração, serão os sistemas com 
potência superior a 100 kWp até 1 MWp. Acima de 1 MWp, o sistema já é 
classificado como usina, sendo a usina fotovoltaica Solar Tauá, da empresa 
MPX Energia S.A. do grupo EBX, a primeira implantada no Brasil (ANEEL, 
2012). 

Embora o custo de implantação de uma usina fotovoltaica ainda seja 
alto, conforme Benedito & Zilles (pp. 07-19, 2010), estudos demonstram que 
houve uma redução nos custos de SFCR, em alguns mercados-chave, algo 
em torno de 40%, entre 1996 e 2006. Estudos mais recentes apontam para 
uma diminuição de custos ainda maior, em torno de 60%, no custo médio 
dos módulos fotovoltaicos nos últimos três anos (KOOT, 2011). Com isso, 
novas projeções apontam para uma expectativa de valor em torno de 
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$100,00/MWh até 2030, sendo que o custo dos módulos deverá estar 
próximo de $1/W já em 2015, dependendo da tecnologia utilizada. É 
importante salientar que, no custo total de implantação de um SFCR, 
aproximadamente 60% corresponde à aquisição de painéis solares, e os 40% 
restantes referem-se à preparação e instalação da estrutura, inversores, 
transformadores e outros componentes necessários (HEARPS & 
McCONNELL, 2011). 

Principalmente na Europa, grande parte dos investimentos aconteceu 
graças às políticas públicas adotadas e, consequentemente, aos subsídios 
fornecidos para incrementar os investimentos nessa tecnologia. O Gráfico 
4-2 apresenta o crescimento da potência solar instalada no mundo, entre 
1992 e 2010, para produção de energia elétrica. 

Gráfico 4-2: Potência instalada de células fotovoltaicas (FV) no 
mundo. 

 
Fonte: Adaptação dos autores com base na Figura 1a de IEA, 2010, p. 6. 

Seguindo essa tendência, espera-se que o mesmo aconteça no Brasil, 
embora a situação nacional quanto às reservas hídricas ainda influencie no 
adiamento temporário de uma política pública mais acentuada quanto a 
investimentos em outras fontes renováveis. Como política pública, as 
mesmas devem primeiramente resolver problemas sociais previamente 
estudados para, em um segundo momento, serem implementadas. Em um 
terceiro momento será então verificado se as partes interessadas na política 
tiveram as suas demandas atendidas, para finalmente serem avaliadas, com 
objetivo de dar-lhe continuidade, aperfeiçoá-la, reformulá-la ou até 
interrompê-la (HEIDEMANN & SALM, 2010). Sob esse prisma, percebe-se 
a necessidade da forte presença dos órgãos governamentais, de forma a 
atuar como regulador, fiscalizador, executor, coordenador, indutor e 
financiador das ações necessárias para o desenvolvimento do país. 
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Nesse contexto, o investimento na geração distribuída torna-se uma 
grande aliado para o desenvolvimento regional, social e ambiental, tendo 
em vista as perdas existentes na transmissão e distribuição, devido às 
grandes distâncias entre as usinas e os centros consumidores. 

Regiões de grande insolação tendem a ser priorizadas nos investimentos 
da tecnologia fotovoltaica, apesar da necessidade latente de disseminar esse 
conceito, não apenas pelo crescimento já previsto de demanda em áreas 
usuais, como também em função da tendência da fabricação em massa de 
veículos elétricos. Esses investimentos irão gerar um acréscimo 
considerável de consumo, em razão da tendência de maior poder aquisitivo 
da população, fazendo com que a questão da geração distribuída adquira 
maiores proporções. A Figura 4-1 apresenta um mapa com a variação da 
radiação solar no Brasil. 

Figura 4-1: Variação da radiação solar no Brasil. 
 

 
Fonte: Pereira at al, 2006, p. 34. 
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O mapa sugere que, em algumas áreas dos estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, por exemplo, os investimentos 
deveriam ser menores em comparação a outras regiões, devido à baixa 
incidência de radiação solar. Entretanto, cabe salientar que em países como 
a Alemanha, onde temos a maior potência instalada de sistemas 
fotovoltaicos conectados à rede (SFCR), a região de maior incidência de 
radiação solar é aproximadamente 40% menor do que a pior região no 
Brasil. A Figura 4-2 mostra o mapa solar da Alemanha. 

Figura 4-2: Mapa solar na Alemanha. 

 
Fonte: Comissão Europeia, 2007. 

Diante disso, percebe-se a viabilidade e a necessidade de investimentos 
em fonte fotovoltaica no Brasil, caso seja feita uma comparação com as 
condições de radiação existentes na Alemanha, país líder em SFCRs, com 
capacidade total instalada até 2010 em 17,294 GWp. Se for confrontada com 
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a capacidade instalada da maior usina hidroelétrica no Brasil, Itaipu com os 
seus 14 GW de capacidade, a Alemanha já havia instalado, até 2010, 1,24 
vez esta capacidade em painéis fotovoltaicos. 

Para corroborar essa tendência, no estudo comparativo apresentado por 
Souza et al. (2011), utilizando-se como referência o custo dos sistemas 
fotovoltaicos no mercado internacional entre US$ 8,00/Wp e US$ 
10,00/Wp, verificou-se que para um consumidor residencial com uma 
tarifa padrão de R$ 0,38/kWh e rendimento médio dos painéis de apenas 
9%, não é possível concorrer com o fornecimento de energia de uma 
concessionária.  

Entretanto, painéis com rendimento de 18% já teriam ponto de 
equilíbrio entre o oitavo e nono ano, e com rendimento de 36% entre o 
quarto e quinto ano, sendo que com rendimento de 54%, o ponto de 
equilíbrio estaria entre o segundo e o terceiro ano. 

Essas projeções foram efetuadas de acordo com as perspectivas 
existentes da evolução da tecnologia, na qual o rendimento dos painéis será 
cada vez maior, aliado a um custo produtivo menor. No caso de 
consumidores industriais, em função das tarifas apresentadas atualmente, 
esse ponto de equilíbrio tende em geral a ser ainda menor, contribuindo 
significativamente para o fornecimento de energia realçando ainda mais a 
tendência de utilização dessa fonte renovável. 

Quanto aos investimentos em usinas eólicas, percebe-se que estão se 
tornando uma opção cada vez mais interessante, tanto a nível global como 
a nível nacional. No cenário mundial, alguns países já possuem grande 
capacidade já instalada, destacando-se os Estados Unidos com 35 GW, 
Alemanha com 26 GW, China com 25 GW, Espanha com 19 GW, e Índia 
com 11 GW, aproximadamente (EWEA, 2009). O Gráfico 4-3, juntamente 
com o Gráfico 4-4 e o Gráfico 4-5, apresentam informações sobre a 
capacidade instalada de usinas eólicas no mundo, por região até 2009. 

Gráfico 4-3: Capacidade instalada acumulada global (1996-2009). 
 

 
Fonte: EWEA, 2009. 
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Gráfico 4-4: Capacidade instalada anual global (1996-2009). 
 

 
Fonte: EWEA, 2009. 

 

Gráfico 4-5: Capacidade instalada anual por região 2003-2009. 
 

 
África: Dados da África e do Oriente Médio 

Fonte: EWEA, 2009. 

Atualmente no Brasil, as usinas eólicas de maior capacidade de geração 
estão localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país. Em conjunto, 
no entanto, a capacidade instalada soma menos de 1.000 MW até o 
momento, com um potencial muito grande a ser explorado, graças às 
dimensões continentais que o país possui e a sua localização geográfica no 
globo, com algumas áreas muito favorecidas pelos ventos (URBANETZ, 
2010). Na Figura 4-3 é apresentado o potencial eólico por região no Brasil. 

 76 



4. Tendências e perspectivas para as fontes renováveis... 
 
 

Figura 4-3: Potencial eólico brasileiro. 

 
Fonte: ANEEL (2008) adaptado de Amarante et al. (2001). 

Quanto aos custos de implantação das usinas eólicas, os preços vêm 
caindo vertiginosamente no mercado internacional, principalmente em 
função da crise global que se instalou em 2008, fazendo com que muitos 
investimentos nesse setor fossem reduzidos sensivelmente.  

No âmbito das usinas termoelétricas para a geração de energia elétrica, a 
maioria utiliza como matéria-prima os derivados de petróleo, gás natural, 
carvão mineral e biomassa. Em função da quantidade de poluentes gerados 
pela queima e pelo próprio processo de extração da matéria-prima, prevê-
se que as utilizações dos derivados de petróleo e de carvão mineral devem 
ter reduções significativas, sendo que o gás natural dependerá do aumento 
da extração das reservas existentes e de uma menor dependência do 
fornecimento de outros países. 

Todavia, no contexto atual do desenvolvimento sustentável, a biomassa 
tem se firmado cada vez mais como um fator importante a ser considerado 
como fonte geradora de energia elétrica, além de contar com o apoio da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Destaca-se que os 
municípios têm até agosto, de 2012, para elaborar individualmente, o Plano 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, visando a manter o acesso aos 
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recursos do governo federal. O prazo para implantar aterros sanitários e 
eliminar os lixões, inclusive com a recuperação de áreas degradadas, é até 
agosto de 2014 (Lei n. 12.305/2010 (BRASIL, 2010)). 

Isso representa uma completa reformulação na maneira como são vistos 
os resíduos gerados em todos os setores. Eles deixam de ser tratados 
apenas como “lixos” e passam a ser vistos como matéria-prima para os 
processos existentes, quer seja por meio da reutilização ou reciclagem dos 
materiais, seja pelo aproveitamento do seu potencial energético através da 
geração de energia elétrica. Essa energia pode ser utilizada pelo próprio 
processo gerador do resíduo, ou repassada para o sistema elétrico, na forma 
distribuída. 

A Figura 4-4 procura representar, de forma genérica, a correlação entre 
os resíduos gerados num processo e a sua destinação, considerando a 
questão quanto aos objetivos do PNRS e à possível geração de energia 
elétrica através dos resíduos não recicláveis, que pode vir suprir o próprio 
processo. 

Figura 4-4: Correlação dos resíduos gerados num processo e 
seu reaproveitamento. 

 

TransformaçãoTransformação
Entrada Saída

Processo

- Produtos
- Sub-Produtos
- Resíduos

Realimentação do processo 
através dos resíduos (matéria 

prima no processo)  
 

Fonte: adaptado de Tiepolo e Canciglieri, 2011. 

As indústrias em geral deverão adequar os seus processos produtivos e 
logísticos para a reutilização dos seus resíduos bem como para a utilização 
de material reciclado. A sociedade também deve contribuir no que diz 
respeito à mudança cultural necessária em relação ao consumo e à forma de 
destinação de resíduos. 

No Brasil, apenas recentemente vem se considerando a questão da 
geração de energia elétrica através da queima de resíduos, enquanto países 
da Europa e Ásia já utilizam essa forma de geração, em larga escala. No 
Japão, a questão da incineração de resíduos é amplamente difundida, sendo 
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que cerca de 80% dos seus resíduos são incinerados. Em países como Suíça 
e Bélgica o percentual chega a 50% (BARTHOLOMEU & CAIXETA-FILHO, 
2011). 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
A questão fundamental proposta neste trabalho é a identificação de 

novos elementos a serem considerados para o Planejamento Energético, no 
Brasil. Nesse contexto, a metodologia a ser desenvolvida parte da 
identificação do problema, onde a questão chave não é apenas suprir 
energeticamente a sociedade e os atores envolvidos, mas fazer isso de 
forma sustentável, levando em consideração novas perspectivas e 
tendências quanto às fontes energéticas disponíveis, prevalecendo, nesta 
análise, as renováveis. 

Após o desenvolvimento da proposta metodológica conceitual, será 
estudada sua aplicação para avaliação das informações obtidas e ajustes 
necessários, no método. Para isso, será preciso obter uma amostra de uma 
região com informações confiáveis, para ajustes do método, análise dos 
resultados parciais obtidos e projeção de curto prazo. Isso possibilitará que, 
ao mesmo tempo em que se ajusta o método desenvolvido, também se 
valide as informações de curto prazo. A Figura 4-5 mostra a proposta inicial 
da pesquisa. 

Figura 4-5: Proposta metodológica conceitual para o 
planejamento energético. 

Análise de 
resultados

Aplicação 
Método

Aplicação do modelo 
para projeção com 

base em dados atuais 
para curto prazo

Aplicação do modelo 
para projeção com 

base em dados 
passados (anos 

anteriores)

Ajustes do 
Modelo 

Proposto

Identificação do 
Problema

Definição do 
método 

Científico 
aplicado à
pesquisa

Proposta Metodológica Conceitual 
para o Planejamento Energético

Identificação de novos 
elementos a serem 

abordados no Modelo de 
Projeção (aspectos 
social, ambiental e 

econômico)

 
Fonte: Tiepolo & Canciglieri, 2011. 
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Um dos elementos que poderá ser verificado durante o 
desenvolvimento da pesquisa é qual o “ponto ideal” de participação de 
cada fonte energética para que ela se torne atrativa, não apenas sob o 
aspecto financeiro, mas também quanto ao impacto ambiental e social. 
Essas informações serão de grande importância nesse processo, uma vez 
que poderão contribuir para a elaboração de estratégias de investimentos 
no setor elétrico. A análise dessas alternativas fornecerá informações 
relevantes para futuros investimentos em pesquisa e desenvolvimento de 
novas tecnologias. 

Quanto ao aspecto social, vale lembrar que se trata de todas as 
condições econômicas necessárias para o desenvolvimento humano e que 
interferem no bem-estar. O relatório Stiglitz-Sem-Fitoussi e o Índice Planeta 
Feliz (IPF) / Happy Planet Index (HPI), propõem pensar a utilização dos 
recursos do planeta tendo como premissas básicas a necessidade das 
pessoas alcançarem a “felicidade” e a preservação do meio ambiente 
(SILVA & SOUZA-LIMA, 2007). 

4. CONCLUSÕES 
Há um modelo empírico com elementos mínimos para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, com uma visão obrigatoriamente 
multidisciplinar, envolvendo, no mínimo, aspectos econômicos, sociais, 
ambientais, culturais e recursos naturais, entre outros.  

O crescimento populacional e industrial, associado ao crescimento da 
renda per capita prevista para 20 anos, são fatores que impulsionarão os 
investimentos na matriz energética global.  

Geograficamente, a maioria das regiões da América Latina e Caribe 
deverão ainda ter as hidroelétricas como fonte geradora de energia e 
impulsionadora do desenvolvimento. Entretanto, as pressões sociais e 
ambientais tendem a se tornar cada vez mais intensas, fazendo com que o 
custo da geração hidráulica seja revisto com tendência de aumento. 

Da mesma forma, as ações e diretrizes da PNRS impulsionarão os 
setores envolvidos, assim como possibilitarão a geração de energia elétrica 
em escalas maiores do que as existentes atualmente.  

Para atender a todas essas demandas, é imprescindível o apoio 
governamental e da iniciativa privada quanto à pesquisa e 
desenvolvimento de novas tecnologias. Caberá ao governo federal incluir 
nas suas políticas os respectivos incentivos necessários para esse apoio, 
quer através de subsídios ou não. 

É inevitável que os investimentos em fontes renováveis de energia, 
como eólica e a fotovoltaica, estejam em alta, mediante a evolução das 
tecnologias utilizadas e, em razão da redução dos custos de implantação.  
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Há de se refletir também sobre a sazonalidade da geração de energia 
através dessas fontes, pois as mesmas não produzem energia elétrica de 
forma linear durante todo o tempo. Assim, como há épocas em que as 
chuvas abundantes beneficiam a geração de energia hidroelétrica, em 
outras, a escassez das chuvas e a predominância de radiação solar 
favorecem a fotovoltaica. Muitas vezes, de forma concomitante, 
predominam ventos em determinadas regiões, beneficiando, então, a 
geração eólica.  

Diante dessas variáveis, entende-se que a exploração concentrada em 
poucas fontes de energia, como a hidroelétrica e as termoelétricas – esta 
última fortemente dependente de combustíveis fósseis – resulta num 
modelo em declínio. Essas fontes, embora ainda atendam as demandas 
atuais, tendem a ter cada vez mais dificuldades para suprir as demandas 
futuras, quer seja pela questão do crescimento populacional e industrial, 
quer seja pela questão socioambiental. Em contrapartida, temos a questão 
da geração distribuída, que poderá auxiliar de forma ímpar no atendimento 
das demandas, especialmente nos grandes centros urbanos. 

Diante disso, a soma dessas alternativas se traduz numa nova dimensão 
de planejamento energético, em razão do desenvolvimento de algumas 
fontes energéticas que, quando somadas, poderão adquirir uma proporção 
ainda maior.  

Nesse contexto, a determinação de novos conceitos e métodos, em 
conjunto com a identificação de novos elementos, poderá contribuir de 
forma significativa no planejamento energético e na elaboração de uma 
nova matriz energética. 
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5  
5.O DILEMA (TRADEOFF) DO DESENVOLVIMENTO 

DE POLÍTICAS DE INCENTIVO ÀS FONTES DE 
ENERGIAS RENOVÁVEIS E ÀS FONTES DE 
ENERGIA NÃO RENOVÁVEIS NO BRASIL 

Andréa Souza, Christian L. da Silva, Daniel R. Poit, Décio E. do Nascimento & 
Weimar F. da Rocha Júnior 

RESUMO 

Este capítulo avalia o equilíbrio entre as políticas de desenvolvimento para 
as energias renováveis e não renováveis (como o óleo do pré-sal) e seus 
impactos sobre a matriz energética brasileira. A metodologia de 
investigação é uma análise de conteúdo de documentos disponíveis sobre a 
energia no Brasil e planos e documentos relativos aos cenários de energia 
para o país. Como resultado, apresenta uma tabela que compara os 
benefícios das reservas do pré-sal versus potencial perda de quota de 
energias renováveis, demonstrando o custo de oportunidade de diferentes 
cenários para a matriz energética brasileira. 
 

Palavras-chave: Energia renovável; petróleo; gás natural; pré-sal; 
sustentabilidade; trade-off; economia. 
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1. INTRODUÇÃO 
A matriz energética brasileira é reconhecida internacionalmente por seu 

alto percentual de fontes renováveis de energia, sobretudo, produto de 
empreendimentos hidroelétricos na produção de eletricidade e, 
posteriormente, com a inserção do álcool proveniente da cana-de-açúcar 
como combustível alternativo, em automóveis. O Programa Nacional do 
Álcool, o Proálcool, foi instituído em 14 de novembro de 1975, pelo Decreto 
n° 76.593, com a finalidade de reduzir a dependência brasileira de petróleo 
importado por meio do estímulo à produção do álcool, visando o 
atendimento das necessidades do mercado interno e externo e da política 
de combustíveis automotivos. No período de 1975 a 2000, foram 
produzidos cerca de 5,6 milhões de veículos movidos a álcool hidratado 
(PETROBRAS, 2011). 

Esse padrão de uso dos recursos naturais proporcionou ao país uma 
matriz energética mais “limpa”, uma condição especialmente favorável em 
um momento que o mundo discute saídas estratégicas para os problemas 
ambientais, decorrentes da queima de combustíveis fósseis. Entende-se que 
é de grande interesse ampliar a participação de fontes de energia renovável, 
como eólica, usinas térmicas, utilizando diferentes insumos energéticos 
igualmente renováveis, como a biomassa, por exemplo.  

Entretanto, deve-se levar em conta o planejamento estratégico de órgãos 
governamentais competentes no que tange à disponibilidade e uso dos 
recursos, a infraestrutura necessária e os cenários nacionais e internacionais 
de longo prazo. Há de se considerar também a necessidade de ações 
coordenadas com os cenários de longo prazo, que projetam para 2030 um 
consumo mundial de energia próximo a 16 trilhões de tep, segundo o 
International Energy Outlook de 2004. Além disso, estima-se que o petróleo 
será responsável por aproximadamente 35% da demanda mundial por 
energia, segundo dados da Agência Internacional de Energia (MME, 2011). 

O presente capítulo pretende avaliar o trade-off2 entre políticas de 
desenvolvimento de fontes de energia renováveis e não renováveis, sob o 
impacto do potencial energético do petróleo a ser extraído do pré-sal, com 
respectivos incrementos na oferta da matriz energética brasileira. O artigo 
está organizado em sete seções. A seção 2 apresenta a metodologia de 
pesquisa, a seção3 a política nacional de desenvolvimento energético e a 
seção 4 contextualiza a questão do petróleo, do gás natural e das energias 

2 Tradeoff ou trade-off: o termo “não tem tradução adequada em português. Ele 
expressa a exigência de que para alcançar uma posição é preciso abrir mão de outra. 
Opções excludentes seria, possivelmente, a tradução mais próxima” (HEXSEL e 
HENKIN, 2003, p.259). 
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renováveis. A seção 5 discute o pré-sal na perspectiva da Petrobrás e a 
seção 6 traz a análise dos resultados. Por fim, a seção7 apresenta as 
considerações finais. 

 

2. METODOLOGIA 
O método de pesquisa empregado foi a pesquisa documental, 

principalmente junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). Essa agência disponibiliza em sua página, na 
internet, boletins e documentos utilizados como referencial neste estudo: 
Matriz Energética Nacional 2030, Balanço Energético Nacional – BEN 
(2010), Plano Nacional de Energia 2030 e Anuário Estatístico Brasileiro do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2010). De acordo com Rodrigues 
(2007), a pesquisa documental é “a que se vale, se não unicamente, pelos 
menos básica ou predominantemente de documentos como fontes de 
informação”. O autor observa, ainda, que o documento é uma fonte 
material de informação, cuja materialidade não se restringe ao papel 
(RODRIGUES, 2007). 

As estimativas de investimentos relacionadas à produção de Petróleo e 
Gás Natural, bem como o dimensionamento de reservas atuais e outras 
informações complementares, foram extraídas de fontes oficiais, por meio 
de relatórios e / ou anuários estatísticos publicados pela ANP. Para 
elaboração da análise, objeto da pesquisa, foram coletados dados referentes 
à energia primária: produção, oferta interna, consumo, e dependência 
externa, dos itens petróleo e gás natural, do Balanço Energético Nacional 
2010 (MME, 2011). 

 

3. POLÍTICAS BRASILEIRAS DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO 
Na agenda dos debates sobre o uso eficiente dos recursos naturais, 

muito se tem discutido sobre a importância de políticas públicas eficazes, 
como forma de mitigar os impactos ambientais gerados pela expansão da 
oferta de energia. 

O governo brasileiro vem promovendo programas de eficiência 
energética, desde os choques do petróleo das décadas de 1970 e 1980, como 
alternativas na redução de oferta do energético e no aproveitamento de 
oportunidades em migrar para fontes mais limpas. Nesse contexto, os 
principais programas do governo brasileiro, que vêm atuando com ações 
em eficiência energética são: a) Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa); b) Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica (Procel); c) Programa Nacional da 
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Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural; d) 
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel; e) Programa Luz para 
Todos; Hidrelétricas e Energia eólica (MME, 2011). 

O Plano Nacional de Agroenergia contextualiza a necessidade de 
mudança da matriz energética mundial, de energia sustentada por 
combustível fóssil, para uma matriz composta por fontes renováveis de 
energia, aproveitando-se das vantagens brasileiras da produção agrícola, 
como a extensão territorial e a condição natural favorável (EMBRAPA, 
2011). Nesse sentido, o propósito do Plano Nacional de Agroenergia é 
desenvolver uma produção agrícola sustentável, com uso de energia 
renovável. Disso resulta o objetivo de ampliar a base de energia renovável 
na matriz energética brasileira, induzindo a criação de um mercado 
mundial de biocombustíveis.  

O desenvolvimento da agroenergia seria sustentado, basicamente pela 
expansão do etanol, pela implantação da cadeia produtiva do biodiesel, 
pelo aproveitamento de resíduos orgânicos e pela expansão de florestas 
energéticas cultivadas com abrangência nacional, objetivando a eficiência, a 
produtividade e privilegiando regiões menos desenvolvidas (EMBRAPA, 
2011). 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão regulador nacional da 
indústria de petróleo, gás natural e biocombustível, tem por 
responsabilidade fazer cumprir as boas práticas de uso e conservação 
desses energéticos e promover ações de preservação do meio ambiente. 
Suas atribuições abrangem relacionamento com órgãos ambientais federais 
e estaduais, e instituições de ensino e pesquisa. Um trabalho de grande 
importância da agência é a busca do “[...] equilíbrio entre as atividades da 
indústria regulada, que desempenha relevante papel no processo de 
desenvolvimento do País, e a preservação dos diversos ecossistemas onde 
essa indústria opera ou venha a operar” (ANP, 2011). 

Com a descoberta de petróleo na camada de pré-sal, em 2007, nota-se 
que há um trade-off a ser resolvido, dado o potencial de ganhos econômicos 
e aumento da competitividade do Brasil, no mercado mundial de petróleo. 
Assim, inicialmente, apresentam-se as expectativas de crescimento do 
petróleo e do gás natural para, em seguida, tratar do pré-sal. 

4.  PETRÓLEO E GÁS NATURAL: CONTEXTO E TENDÊNCIAS 
Segundo o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP, 2011), as reservas provadas mundiais de petróleo 
alcançaram 1,3 trilhão de barris, em 2009, sendo a região do Oriente Médio 
a que concentra 56,6% do total (um volume equivalente a 754.2 bilhões de 
barris). As reservas provadas brasileiras passaram de 12.876 milhões de 
barris em 2009 para 14.246 milhões de barris, em 2010. As reservas totais de 
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petróleo contabilizaram 21,1 milhões de barris, em 2009, uma taxa de 
crescimento de 4,6%, nos últimos dez anos. O Brasil situou-se na 16ª 
posição no ranking mundial de reservas provadas de petróleo em 2009, 
sendo que destas, 92,8% estavam localizadas em mar, com destaque para o 
Rio de Janeiro, que deteve 87% das reservas offshore e 80,7% do total (ANP, 
2011). 

Do lado da oferta, a produção brasileira de petróleo, em 2009, cresceu 
em torno de 6,9%, atingindo 2 milhões de barris por dia (bbl/d), 
posicionando o Brasil na 14ª posição entre os maiores produtores de 
petróleo no mundo (ANP, 2011). 

Do lado da demanda, no mesmo ano, o mundo consumiu 83,6 milhões 
de bbl/d de petróleo, com uma pequena redução registrada de 0,5%, em 
relação ao ano de 2008. O Brasil consumiu 1,9 milhão de bbl/d de petróleo, 
2,3% do total consumido mundialmente, 0,1% mais do que foi consumido 
em 2008, colocando o país na 11ª posição entre os consumidores mundiais 
do energético (ANP, 2011). 

As reservas provadas de gás natural mundial somaram 187,5 trilhões de 
metros cúbicos (m3) em 2009, um crescimento de 1,2%, em relação ao ano 
de 2008. Os países da Organização Mundial dos Produtores de Petróleo 
(Opep), concentraram 48,7% do total de reservas, registrando um 
crescimento de 1,1%, entre 2008 e 2009. As reservas provadas brasileiras 
cresceram 0,6%, chegando a 366 bilhões de m3, posicionando o país em 39° 
lugar na lista dos maiores países em reservas desse energético. A produção 
decresceu nas Américas Central e do Sul (2,3%), na África (4,9%) e no Brasil 
(2,1%, um total de 21,1 bilhões m3), comparados ao ano de 2008. Esse 
resultado colocou o país na 29ª posição entre os maiores produtores 
mundiais desse energético (ANP, 2011). 

Dados de consumo do mesmo relatório sinalizam que o mundo reduziu 
o uso desse energético em 2,3%, quando comparado ao ano de 2008, com 
2,9 trilhões m3. Observa-se que o consumo de gás natural, assim como o de 
petróleo, está diretamente relacionado às características estruturais e 
conjunturais das diferentes economias e, igualmente influenciado pela 
distribuição geográfica das reservas. O Brasil consumiu 20,3 bilhões m3 no 
ano de 2009, 0,7% do total consumido mundialmente. Entre os 
consumidores globais, o Brasil ocupa a 34ª posição no ranking. 

Os principais investimentos necessários para a expansão da oferta de 
petróleo e derivados referem-se a atividades de exploração e produção 
(E&P) e refino. Considerando a Matriz Energética 2030 e, tendo em vista a 
projeção de evolução da produção de petróleo nas condições do cenário 
econômico de referência adotado, foram estimados investimentos na ordem 
de US$ 332,5 bilhões ao longo do horizonte de análise (MME, 2011).  
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Com base nas referências dadas pelo Plano de Negócios 2007-2011 
(PETROBRAS, 2011), foram estimados investimentos para a expansão de 
refino, ampliação e adaptação do parque em operação. Adicionalmente, 
admite-se investimentos para atualização do parque existente entre 2010-
2020. O investimento total no refino foi estimado em US$ 55,7 bilhões entre 
2005 e 2030 (MME, 2011). A Tabela 5-1 indica como foram projetados os 
investimentos em discussão. 

Os investimentos consideram a fase de exploração e produção (E&P) e o 
posterior transporte em alta pressão. Tais necessidades estão estimadas em 
torno de US$ 80 bilhões entre 2005-2030. As condições na expansão da 
capacidade de processamento do gás natural até 2030 foram estimadas em 
US$ 5.2 bilhões, e a ampliação da rede de gasoduto poderá consumir até 
US$ 4 bilhões em investimentos (MME, 2011). Nessas condições, verificou-
se que a expansão da oferta de gás natural demandará investimentos de 
US$ 90 bilhões, conforme mostrado na Tabela 5-1. Isso retrata um 
investimento ainda maior em petróleo e derivados, mas historicamente 
demonstra que o gás natural tende a crescer relativamente na matriz 
energética brasileira. 

Tabela 5-1: Investimentos na área de petróleo e derivados e gás natural 
para o período 2005 – 2030 (em US$ bilhões) 

Petróleo e Derivados Gás Natural 
Descrição Valor % Descrição Valor % 

Exploração e produção 332,5 85 Exploração e produção 80,0 84 
Refino 55,7 14 Processamento 6,0 6 

Outros 4,0 1 Malha básica de gasodutos 4,0 4 
Importação 5,0 5 

Total 392,2 100 Total 95,0 100 

Fonte: Petrobras, 2011. 

5. O PRÉ-SAL NA PERSPECTIVA DA PETROBRAS 
A Petrobras, empresa de capital aberto, cujo acionista majoritário é o 

governo do Brasil, atua como uma empresa de energia nos seguintes 
setores “exploração e produção, refino, comercialização e transporte de 
óleo e gás natural, petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica, 
biocombustíveis e outras fontes renováveis de energia” (PETROBRAS, 
2011). Entenda-se por pré-sal “o conjunto de rochas localizadas nas porções 
marinhas de grande parte do litoral brasileiro, com expressivo potencial 
para a geração e acúmulo de petróleo” (ANP, 2011). O nome pré-sal 
decorre da formação de um intervalo de rochas que se estende por baixo de 
uma extensa camada de sal, que se estende por 800 quilômetros do litoral 
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brasileiro, desde Santa Catarina até o Espírito Santo, e chega a atingir até 
200 quilômetros de largura. 

Em 2006, quando a perfuração já havia alcançado 7.600 metros de 
profundidade, a partir do nível do mar, foi encontrada uma gigantesca 
acumulação de gás e reservatórios de condensado de petróleo. No mesmo 
ano, em outra perfuração feita na Bacia de Santos, a companhia e seus 
parceiros fizeram outra grande descoberta. A pouco mais de 5 mil metros 
de profundidade a partir da superfície do mar, foi encontrado petróleo no 
Campo Tupi, atualmente denominado Lula, porção fluminense da Bacia de 
Santos, onde se estimava um potencial de 10 bilhões de barris de petróleo. 
De acordo com a Petrobras, a nova fronteira de produção poderia aumentar 
em até 50% as reservas de petróleo e gás do país (ANP, 2011). 

Um marco importante na trajetória do pré-sal foi quando, em 1° de maio 
de 2009, a Petrobras iniciou a produção de petróleo na Campo Lula. A 
expectativa era de redução das importações de óleo leve e gás natural, visto 
que o óleo pesado era o perfil das reservas da companhia (Petrobras, 2011). 
Diante das previsões favoráveis, a empresa anunciou a promoção de 
adaptações de sua tecnologia e da logística desenvolvidas ao longo dos 
anos e aumentou, substancialmente, os recursos programados em seu plano 
de negócios. Em 2010, a Petrobras estimava a produção de 100 mil barris de 
petróleo por dia, extraídos da Bacia de Tupi (PETROBRAS, 2011). Foi 
previsto um investimento inicial de US$ 18,5 bilhões (R$ 31,8 bilhões em 
2010) para iniciar a produção, na área do pré-sal (ANP, 2011). 

Em setembro de 2010, os principais meios de comunicação brasileiros 
anunciaram a maior capitalização da história da Petrobras, que alavancou 
R$ 120,36 bilhões (US$ 70 bilhões) na venda de ações no mercado de 
capitais. Esse montante representou o equivalente a 4,2% do PIB brasileiro, 
em 2009. De acordo com um dos principais veículos de comunicação, “as 
áreas do pré-sal incluídas na capitalização da Petrobras terão capacidade de 
produção de 2,126 milhões de barris por dia, volume semelhante ao 
produzido atualmente no país, em torno de 2 milhões de barris por dia” 
(IBGE, 2011). Em janeiro de 2011, o pré-sal produziu [...] 71,7 mil bbl/d de 
petróleo e 2,527 milhões m³ por dia (m³/d) de gás natural. Os analistas da 
ANP afirmaram que [...] o volume supera em cerca de 5% a produção de 
dezembro de 2010, que foi de 68,3 mil bbl/d de petróleo e 2,402 milhões 
m³/d de gás natural. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Entenda-se por energia primária “produtos energéticos extraídos da 

natureza na sua forma direta, como petróleo, gás natural, carvão mineral, 
resíduos vegetais e animais, energia eólica e etc.” (MME, 2011). 
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Atualmente, o petróleo representa 80% do total da produção de energia 
primária não renovável no Brasil. Esta apresentou um crescimento de 61% 
ao longo do período 2000-2009, número superior se comparado aos 
renováveis primários (53%), no mesmo período de análise. A produção de 
energia renovável representou 48% do total da matriz primária energética. 
Os dados da produção, importação, exportação e transformação são 
fornecidos pela Petrobras, ANP e Receita Federal. 

Segundo informação divulgada pela ANP, em 2 de março de 2011, a 
produção de petróleo, em janeiro de 2011, foi de 2,122 milhões de barris por 
dia (bbl/d). Segundo essa Agência, isso representou um aumento de 
aproximadamente 6,3%, em comparação com o mesmo mês em 2010. Além 
disso, esse “volume de petróleo produzido em janeiro de 2011 é superior 
aos 2,089 milhões de bbl/d de novembro de 2010, recorde anterior ao de 
dezembro de 2010” (ANP, 2011). 

Em relação à oferta interna de energia, nota-se uma queda na 
participação das energias não renováveis no período 2000-2009, quando 
representavam 59% do total das energias primárias em 2000, e atualmente 
representam 53%. O petróleo é ainda o energético mais utilizado, 
representando 72% (em 2009) da oferta não renovável. No entanto, a oferta 
cresceu apenas 7% em dez anos, enquanto o gás natural saltou de 9% para 
16% no mesmo período. 

A participação na matriz mostrou um crescimento de 106% entre os 
anos de 2000 e 2009, sinalizando o uso intensivo desse energético. Em 
linhas gerais, a oferta interna de energia primária aumentou 28% no 
período em análise, com queda no uso de petróleo e derivados. Tais 
resultados podem ser atribuídos aos esforços na adoção de políticas de 
substituição por matrizes mais limpas e baratas como, por exemplo, 
derivados da cana-de-açúcar (MME, 2011 p. 234). 

No que tange ao consumo de energéticos na matriz primária, o petróleo 
ainda ocupa lugar de destaque, representando 49% em 2000 e decrescendo 
sua participação ao longo dos anos, chegando em 2009 com uma 
participação de 42% em detrimento da expansão de uso do gás natural, que 
cresceu o uso em 114% no período em estudo. Cabe observar que o setor de 
eletricidade é um demandante expressivo, sendo responsável por 17% do 
consumo total da matriz primária de energia em 2009. (MME, 2011). 

Em 2 de março de 2011, a ANP divulgou que a produção de gás natural 
foi de 66 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d), 13,2% superior ao do 
mesmo mês, em 2010, e 4,3% inferior ao volume de dezembro de 2010. A 
soma da produção de petróleo e gás natural ficou em torno de 2,539 
milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) (ANP, 2011).  

 93 



Energias renováveis: políticas públicas e planejamento energético 
 
 

Os resultados do Balanço Energético Nacional (BEN) para 2009 
sinalizaram um cenário de déficit entre demanda interna de energia e 
produção. Cabe lembrar que, no ano de 2009, a economia brasileira entrou 
em processo de recuperação a despeito do impacto da crise financeira de 
2008. O governo brasileiro estimulou alguns segmentos da indústria, a fim 
de aquecer a demanda interna e não interromper o ciclo de crescimento 
econômico. 

A dependência externa de energia em 2009 (3,8%) caiu drasticamente, se 
comparada ao ano 2000, quando era de 22,2%, ver Tabela 5-2. Um dos 
próximos desafios do país é a expansão do consumo de derivados do 
petróleo. 

Tabela 5-2: Evolução da dependência externa de petróleo (%) 

Identificação 2000 2003 2006 2009 
Déficit (1000) 

Bep/d 486 71 (71) (155) 

Déficit 27,1 4,3 (4,0) (8,0) 
Dependência 

Externa 22,2 10,9 8,0 3,8 

Obs: Bep: Barril equivalente de petróleo por dia. 
Fonte: ANP, 2010b, p. 128. 

Observou-se no Anuário Estatístico de 2010 da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) um incremento expressivo 
de 58% entre 2000-2009, no consumo total de petróleo destinado à 
produção. As importações caíram 4% no período e as exportações 
cresceram 2.714 por cento, valor alavancado pelo resultado do ano de 2009, 
saindo de um patamar de 2% do total do consumo, em 2000, para 29%, em 
2009. 

Nota-se ainda que as exportações superaram as importações no ano de 
2009. O consumo total desse energético cresceu 12% no período de dez anos 
(ANP, 2010b). 

Com exceção do ano 2000, nos demais períodos, cerca de 95% do gás 
natural foi utilizado pelo setor produtivo. As importações desse energético 
cresceram 286% ao longo da série analisada e o consumo total evoluiu em 
114%, indicando uma maior intensidade nesse energético. Dados do 
Boletim da ANP (2011), veiculado em janeiro de 2011, apontaram um 
aumento de aproximadamente 13,2% na produção de gás natural, se 
comparada ao mesmo mês de 2010, e uma redução próxima de 4,3%, se 
comparada ao mês de dezembro de 2010. 

Há controvérsias entre debatedores de diferentes segmentos quando o 
assunto é autossuficiência em petróleo. Enquanto órgãos oficiais declaram 
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que a autossuficiência foi alcançada, a pauta de importações ainda sinaliza 
que a produção não atende a demanda interna. No entanto, os dados 
oficiais do BEN (MME, 2011), apresentam um cenário positivo de queda no 
déficit por esse energético. 

Dados de janeiro de 2011 publicados pela ANP, mostraram um aumento 
de 6,3% na produção se comparado ao mesmo ano de 2010, e uma ligeira 
queda de 2,65 em relação a dezembro do mesmo ano. A Petrobras tem feito 
investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com 
vistas a garantir, para os próximos anos, a produção de uma nova fronteira 
exploratória e reduzir a dependência externa por meio da exploração do 
pré-sal. 

Especialistas questionam a manutenção do padrão de consumo do 
petróleo, dada a expressiva participação do setor de transportes, que 
contribui sobremaneira para a emissão de poluentes. No caso brasileiro, há 
a predominância da utilização do modal rodoviário, que atualmente 
representa 61% do total da matriz de transporte brasileira (SOUZA, 2011).  

Enquanto grande parte dos países desenvolvidos está sujeito a um 
crônico quadro de escassez de recursos naturais, o Brasil descobriu uma 
nova fronteira, com potencial expressivo de combustível: petróleo e gás 
natural. Observando-se o cenário de 1980, quando o país importava 84% do 
energético, em 2009 apresentou um déficit de apenas 8%. 

Esse resultado só foi possível a partir de políticas públicas com foco no 
fortalecimento das instituições, melhora na conjuntura econômica interna e 
a descoberta de novas fronteiras de produção que se consolidaram, graças 
ao modelo de negócios da Petrobras e à sua política de estímulo 
permanente à qualificação dos colaboradores e à inovação tecnológica. 

Observa-se que, enquanto a oferta de petróleo e derivados em relação ao 
PIB sofreu um decréscimo, no período em análise, na ordem de (19,18%), a 
oferta de derivados de produtos de cana-de-açúcar variou 70,59% no 
mesmo período.  

Um cenário macroeconômico de aproveitamento de suas 
potencialidades e a perspectiva de um cenário externo desfavorável, com os 
conflitos no Oriente Médio, alavancaram o uso da cana-de-açúcar para fins 
energéticos. Esse aumento se deu por meio da expansão da oferta do etanol, 
tanto para atendimento da demanda interna, como para fins de exportação. 
Parte da biomassa produzida no processo é destinada à produção de 
etanol, pelo excesso de hidrólise (MME, 2011). 

Do lado da produção de energia primária, a partir dos produtos da 
cana-de-açúcar, foi registrada uma variação de 46%, entre 2000 e 2009. 
Dados do BEN (MME, 2011) mostraram que no ano 2000, a oferta interna 
de energia derivada da cana-de-açúcar representou 20,761 x 103 tep, e no 

 95 



Energias renováveis: políticas públicas e planejamento energético 
 
 

ano de 2009 44.447 x 103 tep, uma variação de 114%, em dez anos. Do lado 
do consumo por fonte, a variação no período foi de 94,25%. 

Considerando o Plano de Agroenergia, a Tabela 5-3 retrata os aspectos 
positivos e negativos e as principais vantagens das fontes renováveis, 
relacionadas à baixa emissão de gás do efeito estufa, o que torna a energia 
mais limpa e sustentável. 

Em contrapartida, as escalas de crescimento energético ainda tornam os 
custos elevados. Já o petróleo é uma fonte energética mais “conveniente” 
por estar adequado ao atual padrão tecnológico e de consumo (EMBRAPA, 
2011). 

Tabela 5-3: Aspectos positivos e negativos das fontes renováveis e do petróleo. 

Fonte/ 
Aspectos Positivos Negativos 

Renováveis 

Baixa emissão de gás efeito 
estufa Custos altos 

Sustentabilidade 

Fontes intermitentes 
Distribuição desigual 
Estágio tecnológico inferior ao das 
demais fontes em uso 

Petróleo 

Conveniente Fortemente poluídos da atmosfera 
Alta densidade energética Preços voláteis 
Fácil de transportar e de 

armazenar 
Concentração geográfica das 
jazidas 

Coevolução da fonte 
energética com os 

equipamentos em uso 

Produtos cartelizados e mercado 
manipulável 

 

Vulnerabilidade de interrupção da 
oferta e instabilidade geopolítica 
Riscos de transporte e 
armazenamento 
Reservas em esgotamento 

Fonte: Tabela elaborada pelos autores 

Esses elementos demonstram que o Brasil está em um ponto de inflexão 
com relação à sua matriz energética: ou desenvolve uma matriz a partir de 
uma energia renovável e lida com aspectos negativos como custos altos e 
tecnologia inferior; ou sustenta a matriz na maior participação de petróleo a 
partir da descoberta do pré-sal e mantém o padrão energético com seus 
impactos. A segunda opção refere-se a um mercado claramente finito com 
alto grau de negociação. 
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Essa decisão envolve um trade-off entre investimentos, oportunidade de 
mercado e negociação geopolítica. A Tabela 5-4 apresenta esses elementos e 
mostra que a decisão de política energética estará pautada em fortes 
articulações no presente, em prol de um desenvolvimento futuro, seja para 
manter a matriz energética atual, com maior participação do petróleo nessa 
composição, seja para ampliar a matriz de energia renovável. Contudo, o 
maior custo será de não tomar uma decisão política e estratégica clara. 
Manter o discurso da energia renovável e investir e explorar no incremento 
do petróleo pode ser mais prejudicial para o país. Ao posicionar o discurso 
pela energia renovável, incentiva que essa produção vença os aspectos 
negativos, com uma demanda de recursos para isso. Por outro lado, manter 
o investimento no petróleo para explorar seus aspectos positivos, torna 
contraditória a proposição de uma nova e mais limpa matriz energética. 

Tabela 5-4: Trade-off entre produção de energia com fontes renováveis e petróleo 

Fonte/ 
Aspectos Positivos Negativos 

Renováveis 

Área e clima favorável Custos altos para desenvolvimento 
tecnológico para escala mundial 

Posição de liderança no 
mercado mundial 

Necessidade de desenvolvimento 
tecnológico 

Exemplo de 
desenvolvimento 
tecnológico, como para 
álcool. 

Custos altos para transporte, 
distribuição e armazenamento. 

Investimento nacional 

Forte relação com preço do petróleo 
(incentivo de mudança do padrão 
energético pelo crescimento do preço 
do petróleo) 

Petróleo 

Nova área de exploração e 
redução da dependência 
externa 

Impacto ambiental 

Tecnologia conhecida Custo elevado para armazenamento e 
transporte 

Interesse mundial, por 
manter matriz tecnológica 
vigente. 

Busca mundial por fontes renováveis 

Investimento nacional Flutuação do preço mundial 

Fonte: Tabela elaborada pelos autores. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A economia brasileira tem crescido nos últimos anos, como resultado 

positivo de políticas de estabilização e condições favoráveis ao país, no 
cenário econômico internacional. No ano de 2010, o Brasil gerou um PIB de 
R$ 3,675 trilhões, um crescimento de 7,5% em relação ao ano de 2009 (IBGE, 
2011). Tal crescimento, considerado o maior dos últimos 24 anos, pode ser 
atribuído à demanda interna e à melhora expressiva nas taxas de 
investimentos, em torno de 18% do PIB. Sob o ponto de vista da oferta, o 
maior crescimento foi o da indústria, com expansão de 10,1% em relação a 
2009 (IBGE, 2011). 

Esses dados demonstram a robustez do sistema produtivo brasileiro e 
sua capacidade de continuar em crescimento, já que há mercado para seus 
produtos e disponibilidade de energia. Entretanto, o discurso e, mais que 
isso, as decisões ambíguas das autoridades, não sinalizam uma definição 
clara sobre quais fontes de energia seriam prioritárias para o país. Esse é o 
mote deste estudo, que busca trazer luz a essa indefinição, demonstrando 
os riscos e oportunidades de cada uma das alternativas.  

Em termos de ações governamentais, um exemplo que demonstra como 
é preocupante o desinteresse das autoridades em encaminhar soluções 
técnicas e consequentes, é a frase pronunciada pelo ministro de Minas e 
Energia durante entrevista coletiva dada sobre a crise energética que ficou 
conhecida como “apagão”, causado por problemas nas linhas de 
transmissão de Itaipu, ocorrido em novembro de 2009. Segundo ele, [...] 
“este ano São Pedro fez a parte dele direitinho”. Fato este que pode colocar 
em risco a oportunidade do Brasil alcançar o tão sonhado estágio de nação 
desenvolvida.  

A matriz energética tem particularidades da estratégia nacional, mas 
tem alta dependência da dinâmica da economia e da política ambiental 
mundial. A decisão política de uma estratégia nacional de desenvolvimento 
da matriz energética depende de um posicionamento do país frente à sua 
situação geopolítica e da sua proposta de desenvolvimento. Exige uma 
posição clara para o setor e coerência com as legítimas demandas por uma 
matriz menos poluente e mais segura para os brasileiros. 

O principal prejuízo para o país é ter uma política energética com 
distorções entre o discurso e a prática. Nesse aspecto, é necessário 
implementar processos institucionais democráticos, voltados para a 
definição da matriz energética desejável, e posicionar investimentos e 
recursos para sua consecução. Esse é um desafio de importância 
fundamental para o futuro do Brasil, que surge acompanhado da 
possibilidade de escolha. Certamente que o custo de oportunidade de cada 
uma das escolhas contribuirá para colocar o país mais distante ou mais 
próximo de uma nova realidade de desenvolvimento sustentável. 
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6  
6.ESTRATÉGIAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

PARA A REDUÇÃO DO USO DE COMBUSTÍVEIS 
FÓSSEIS 

Roberto Cesar Betini 

RESUMO 

Energia e segurança ambiental são problemas de primeira grandeza 
enfrentados pela sociedade local e global. Combustíveis fósseis derivados 
do carvão mineral, do gás natural e do petróleo, são obtidos a partir da 
exploração de reservas espalhadas por várias regiões do mundo, e a 
continuidade do fornecimento é influenciada por fatores dinâmicos: 
políticos, econômicos e ecológicos. Esses fatores conspiram para gerar um 
clima de instabilidade que contribui para o aumento dos preços dos 
energéticos, ao mesmo tempo em que a política ambiental exige redução 
dos níveis de emissões de gases tóxicos e de efeito estufa. Ainda, o aumento 
da demanda dos países em desenvolvimento está exercendo pressão maior 
sobre o uso de fontes de energia. Este capítulo sugere estratégias de 
pesquisa e desenvolvimento para a redução do uso de combustíveis fósseis 
tendo em vista o crescimento econômico mundial provocado 
principalmente pelos países integrantes do BRIC. Desenvolvimento 
econômico que nem sempre leva em conta os aspectos sociais, ambientais e 
tecnológicos, e que na maioria dos casos não é sustentável e tem causado 
aumento da emissão de gases de efeito estufa (GEE), resultando em 
crescimento anormal da temperatura e do nível dos mares e mudanças 
ambientais irreversíveis. 
 

Palavras-chave: Fontes renováveis de energia; planejamento; pesquisa; 
fontes renováveis; desenvolvimento sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO 

Energia e segurança ambiental são problemas de primeira grandeza 
enfrentados por nossa economia global. Combustíveis fósseis derivados do 
carvão mineral, do gás natural e do petróleo, são obtidos a partir da 
exploração comercial de reservas espalhadas por várias regiões do mundo, 
e a continuidade do fornecimento é influenciada por fatores dinâmicos: 
políticos, econômicos e ecológicos. 

Esses fatores conspiram para gerar um clima de instabilidade que 
contribui para o aumento dos preços dos energéticos, ao mesmo tempo em 
que a política ambiental exige redução dos níveis de emissões de gases 
tóxicos e de efeito estufa. Ainda, o crescimento econômico e maior 
demanda energética por parte dos países em desenvolvimento, estão 
exercendo uma pressão maior sobre o uso de fontes de energia. 

Em particular, uma grande fração de novos consumidores de países em 
desenvolvimento já alcançou um poder aquisitivo alto o suficiente para 
garantir o acesso mundial a qualquer tipo de mercadoria, o que, por sua 
vez, impulsiona o consumo de energia e a competição para todos os tipos 
de recursos. Tal tendência, embora em princípio possa representar um 
progresso em relação à conquista da distribuição de riqueza, bem-estar e 
igualdade social, está contribuindo no momento para que esses países 
tenham pressa na apropriação de recursos disponíveis que estão 
diretamente e indiretamente conectados ao consumo de energia, o que 
pode ser um fator importante para gerar instabilidade no mercado 
internacional se este fato não for adequadamente entendido e administrado. 
Uma estratégia para a geração e consumo coerente de energia é requerida. 

Essa estratégia deve focar o suprimento e a demanda de energia, a 
segurança do acesso à energia, problemas de desenvolvimento, igualdade 
social e dinâmica de mercado. Deve-se levar em conta o ciclo de vida 
inteiro da energia, inclusive produção de combustível, transmissão e 
distribuição, conversão de energia, e o impacto sobre os fabricantes de 
equipamento de energia e os usuários finais dos sistemas energéticos. 

Assuntos relacionados à eficiência energética e o efeito de sua 
repercussão também devem ser levados em consideração. No curto prazo, 
o objetivo é alcançar uma maior eficiência energética e o aumento do 
fornecimento de fontes de energia locais, em particular fontes de energia 
renováveis. Em longo prazo, seria interessante mudar nossos estilos de 
vida, aumentar ainda mais as fontes de energia alternativas e migrar para 
concessionárias que forneçam novos tipos de energia, tal como o 
hidrogênio, o que poderia contribuir para resolver ou aliviar os problemas 
gerados pela diminuição da disponibilidade de combustíveis fósseis. 
Ambos os pontos de vista têm que incluir procedimentos de fiscalização e 
acompanhamento nacionais que consideram o uso indiscriminado de 
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recursos naturais e a degradação ambiental. Também devem responder a 
perguntas relacionadas ao crescimento industrial, a capacidade de carga, 
sustentabilidade, e a igualdade em poder de geração de energia com 
relação a outros países.  

Esse clima justifica uma necessidade urgente de se estabelecer 
estratégias para a produção e consumo de energia sustentável. Este artigo 
avalia o atual cenário mundial com relação ao custo ambiental e social que 
estamos pagando devido ao uso indiscriminado de combustíveis fósseis, e 
sugere estratégias de pesquisa e desenvolvimento para reduzir o seu 
consumo e suas consequências desastrosas. 

2. O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS E O EFEITO ESTUFA 

Com a ocorrência frequente de desastres ambientais devido 
principalmente ao aumento da temperatura média do planeta em virtude 
das atividades humanas, tanto a comunidade científica como as sociedades 
em geral passaram a usar o termo aquecimento global para caracterizar 
essas anormalidades climáticas. Invernos quentes, tempestades violentas, 
aumento drástico da temperatura em certas épocas do ano em que 
deveriam ser menores, tudo isso tem sido caracterizado como resultado do 
aquecimento global. Podemos definir o aquecimento global antrópico como 
um aumento significativo da temperatura média da Terra em período 
relativamente curto, em razão da atividade humana (NOBRE, 2005; 
UNITED, 2010 e WEIER, 2010). 

Milhares de anos podem passar até que a Terra esquente ou esfrie 
apenas um grau. E isso, de fato, acontece de forma natural. Além dos 
recorrentes ciclos de eras glaciais, o clima da Terra pode se modificar por 
causa da atividade vulcânica, das diferenças na vida vegetal que cobre a 
maior parte do planeta, das mudanças na quantidade de radiação que o Sol 
emite e das mudanças naturais na composição da atmosfera (HARRIS, 2010 
e PURDUE, 2008). 

Um aumento da temperatura média da Terra a partir de 1° C durante 
cem ou duzentos anos caracteriza o aquecimento global. Uma elevação de 
0,4° C em cem anos já é um valor razoável. O Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas adverte que, durante o século passado, a 
temperatura média da superfície da Terra teve um acréscimo aproximado 
de 0,4° C a 0,8° C (WORLDWATCH, 2010(b); CPTEC, 2010; METZ et al., 
2007 e PACHAURI et al., 2007). 

Apenas em 2007 e 2008, desde que a medição de temperatura começou 
em 1979, houve menos gelo na região do Ártico. O ano de 2010 foi o ano 
mais quente de toda a série histórica de medições. As médias de 
temperaturas registradas nos oito primeiros meses se igualaram às de 1998, 
que mantinha o recorde isolado até então, segundo dados do Centro 
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Nacional de Dados Climáticos dos EUA (MENDONÇA, 2010; NATIONAL, 
2010(a) e NATIONAL, 2010(b)). 

A intensificação do efeito estufa é hoje uma das principais preocupações 
de governos e de instituições internacionais ligadas ao problema do 
aquecimento global. Estimativas elaboradas há cerca de duas décadas 
indicavam que ele causaria o aquecimento global entre 1º e 4º C no século 
XXI. Os avanço no conhecimento permitiram corrigir as estimativas para 
baixo (1º a 1,5º C) e divisar melhor as possíveis consequências desse efeito. 

Quando os raios de Sol chegam à atmosfera e à superfície da Terra, cerca 
de 70% da energia é absorvida pelo solo, pelos oceanos, pelas plantas e 
outros; depois a Terra irradia esse calor para a atmosfera. Os 30% restantes 
são refletidos para o espaço pelas nuvens e outras superfícies refletivas 
(OTTAVIANI, 2010; STORIES OF, 2010). As camadas da atmosfera que 
ficam ao redor da Terra e que absorvem o calor do Sol também irradiam 
esse calor. Parte dele vai para o espaço, e a outra parte é retida pela 
atmosfera por gases como dióxido de carbono, gás metano e vapor de água. 
O calor retido pela atmosfera terrestre torna o planeta mais quente do que o 
espaço sideral, porque a atmosfera está retendo mais energia do que 
liberando. Essa situação de manter a Terra quente devido à retenção de 
energia por certos tipos de gases existentes na atmosfera é o efeito estufa. 
Essa situação pode ser vista na Figura 6-1. 

Figura 6-1: O efeito estufa na Terra. 

 
Fonte: Grabianowski (2005) adaptação de U. S. Global 

Change Research Program, 2001. 

O efeito estufa é um fenômeno meteorológico muito complexo de ser 
estudado, pois comporta muitos mecanismos que podem aumentar ou 
diminuir o seu efeito. Segundo vários autores, alguns desses mecanismos 
podem retroalimentar positivamente o efeito e resultar em catástrofes de 
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resultados imprevisíveis. Por outro lado, o efeito estufa proporciona a 
temperatura adequada aos processos biológicos.  

Os países importantes, especialmente os EUA, resistem em seguir um 
programa de controle e estabilização de emissão de gases de efeito estufa, 
devido à relação que a quantidade de emissão desses gases tem com o uso 
de combustíveis fósseis para gerar energia em seus sistemas de produção. 
De acordo com dados da Agência Internacional de Energia (AIE), os 
combustíveis fósseis foram responsáveis por aproximadamente 77% do 
suprimento energético mundial em 1990. Atualmente, a AIE estima que 
esse índice se aproxima de 87%. 

Os combustíveis fósseis possuem várias utilidades, porém são 
extremamente poluentes e a sua utilização desordenada contribui para o 
aquecimento global, desencadeia chuvas ácidas, emite gases que poluem a 
atmosfera e contaminam os recursos hídricos. Os principais gases de efeito 
estufa (GEE) gerados pelo consumo dos combustíveis fósseis são o CO2, o 
CH4, o N2O e o vapor de água. Na sequência explicamos com maiores 
detalhes a contribuição de cada tipo de GEE.  

Dióxido de carbono (CO2). É um gás incolor produzido principalmente 
pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão e 
pelo desmatamento que libera CO2 quando as florestas são queimadas. Os 
registros das emissões globais de GEE indicam que o total de CO2 
produzido por setor de atividade humana e não humana (como o processo 
de respiração dos animais e plantas, as erupções vulcânicas, o processo de 
decomposição das plantas e animais) é responsável por cerca de 9 a 26% do 
efeito estufa total segundo o IPCC (METZ et al., 2007). Atualmente, devido à 
atividade humana relacionada com os fatores acima expostos, enormes 
quantidades de CO2 são lançadas na atmosfera, resultando em um aumento 
total na sua concentração (CARBON, 2010 e GURNEY et al., 2005). Devido 
ao fato de o CO2 absorver a radiação infravermelha, seu aumento de 
concentração na atmosfera terrestre é um fator preocupante no 
aquecimento global. Pois a maior parte da energia que é expelida pela 
atmosfera terrestre é através de raios infravermelhos, e um aumento de CO2 

na atmosfera ocasiona uma maior retenção da energia que seria lançada no 
espaço, ocasionando, desta forma, um aumento total na temperatura do 
planeta. O Gráfico 6-1 ilustra um aumento da concentração de CO2 na 
atmosfera de Mauna Loa, Havaí (NOOA, 2007). 

O Worldwatch Institute afirma que as emissões de CO2 em todo o 
mundo estão aumentando. Para se ter uma ideia desse crescimento, de 1900 
para 1995, as emissões aumentaram desde um bilhão de toneladas para 
aproximadamente sete bilhões de toneladas. Com relação à temperatura 
média da superfície da Terra, o Instituto afirma que ela subiu de 14,5° C, em 
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1860, para 15,3° C em 1980 (WORLDWATCH, 2010a e WORLDWATCH, 
2010b). 

Gráfico 6-1: Concentração de CO2 em Mauna Loa, Havaí. 
 

 
Fonte: Adaptado de Noaa, 2007. 

 O metano (CH4) é resultado da atividade de determinadas bactérias, 
algumas das quais vivem no interior do trato intestinal de bovinos, pela 
decomposição do lixo em aterros sanitários, e pela sua extração do carvão. 
É um gás combustível e principal componente do gás natural. Os registros 
das emissões globais de GEE indicam que o total de CH4 produzido pela 
atividade humana e não humana é responsável por cerca de 4 a 9% do 
efeito estufa total segundo o IPCC (METZ et al., 2007). Assim como o CO2, o 
metano também absorve a energia infravermelha, mantendo a energia na 
Terra e contribuindo para a elevação de sua temperatura (NOOA, 2007). 

O Óxido Nitroso (N2O) é produzido pela combustão da madeira e de 
combustíveis fósseis, pela decomposição de fertilizantes químicos e por 
microrganismos. Apesar das quantidades de emissão de óxido nitroso 
produzidas pela atividade humana não serem tão grandes quanto as de 
dióxido de carbono, o óxido nitroso absorve cerca de duzentas e setenta 
vezes mais energia do que o dióxido de carbono. Por esse motivo, o N2O é 
um importante GEE que deve ter suas emissões reduzidas ou controladas 
(SOIL, 2010). Os registros das emissões globais de GEE indicam que o total 
de N2O produzido pela atividade humana e não humana é responsável por 
cerca de 3 a 7% do efeito estufa total segundo o IPCC (METZ et al., 2007). 

O Clorofluorcarbono (CFC) é usado em sprays, motores de aviões, 
plásticos e solventes utilizados na indústria eletrônica. Esse gás é 
responsável pela destruição da camada de ozônio na atmosfera, a qual 
protege a Terra contra os raios ultravioletas, os quais, se não forem 
filtrados, além de provocar o câncer de pele, podem intensificar o 
aquecimento da Terra principalmente nos pólos, e consequente 
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derretimento das calotas polares. É responsável por cerca de 3 a 7% do 
efeito estufa total. 

O vapor de água é o GEE mais abundante na atmosfera. Ele é 
responsável por 36% a 70% do efeito estufa total. No atual estágio em que 
nos encontramos, sua participação no efeito estufa é mais benéfica do que 
maléfica. Segundo a National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA), enquanto o vapor de água aumentar na atmosfera, maior 
quantidade dele irá se condensar nas nuvens, que são mais capazes de 
refletir a radiação solar, permitindo que menos energia chegue à superfície 
da Terra e a esquente. Por outro lado, o vapor de água também absorve 
calor dos raios atmosféricos, atuando no aquecimento da atmosfera 
terrestre. 

Existe grande interesse no dimensionamento da quantidade de GEE que 
são gerados pelas diversas fontes, bem como sobre a capacidade de 
absorção de possíveis sumidouros desses gases para melhorar as previsões 
de variação da temperatura. Apresentamos no Gráfico 6-2 uma comparação 
entre o consumo de combustíveis fósseis e o aumento da concentração de 
carbono na atmosfera a partir do ano de 1800 até o ano de 2000. 

Gráfico 6-2: Emissões globais de Carbono proveniente do uso de 
combustíveis fósseis. 

 
 

Fonte: adaptado de IPCC, 2007, p.18 e Metz et al., 2007. 

No Gráfico 6-3 mostramos que desde o ano de 1860 até o ano de 2000 
houve um aumento da temperatura média de 5 anos da superfície da Terra 

em torno de 0,8 °C. 
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Gráfico 6-3: Evolução da média de temperatura global 
máxima obtida desde o ano de 1840 até o ano de 2004. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de NASA's Goddard Institute for 
Space Studies (GISS), 2010. 

Esses resultados de medições de concentração de carbono a partir do 
ano de 1800 foram obtidos de análises de amostras de ar contido em 
camadas de gelo polar, e informações sobre o estoque florestal, obtidos do 
exame de anéis de crescimento de árvores. Esses estudos permitiram 
estabelecer uma base de informações da qual se pode deduzir a 
contribuição dos combustíveis fósseis para o aumento de concentração de 
carbono atmosférico (METZ et al., 2007 e SPETH, 1989). Com a 
industrialização tivemos o início do consumo de combustíveis fósseis em 
grande quantidade. A partir do século XVII, o carvão mineral passou a ser 
usado na produção de ferro, primeiramente na Inglaterra, e no início do 
século XIX é amplamente usado no mercado de combustíveis. No século 
XX, o consumo de petróleo começa a tornar-se significativo, e mais tarde o 
de gás natural. Já na segunda metade do século XX, o consumo e as 
emissões resultantes do petróleo ultrapassam o carvão. O padrão de 
aumento de emissões durante o período é claríssimo e pode ter sido um dos 
responsáveis pela alteração da composição da atmosfera. 

O carbono emitido pelas fontes bióticas e pelo uso da energia é 
parcialmente absorvido nos sumidouros naturais (biomassa e oceanos), 
ficando o restante na atmosfera. Essa última parte é a causa das 
preocupações em curto prazo. Naturalmente, é impossível discriminar o 
carbono conforme sua origem, de forma que um confronto entre a emissão 
e a retenção na atmosfera irá se referir ao carbono total existente. Além 
dessa dificuldade de discriminação, o carbono é emitido na forma de vários 
compostos gasosos, como o dióxido de carbono (CO2), o monóxido de 
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Carbono (CO) e hidrocarbonetos, como o metano (CH4). Em médio prazo, 
os compostos menos estáveis decairão em CO2 segundo processos variados 
e com características distintas. Algumas reações de decaimento são 
induzidas por radiações, ensejando novos mecanismos de retroalimentação 
(METZ et al., 2007). 

Concluímos, desta forma, que a emissão de carbono vem aumentando 
ano a ano e isto se deve principalmente pelo uso de combustíveis fósseis. 
Pesquisas comprovam que a substituição do carvão pelo gás natural reduz 
a emissão por unidade de energia usada à taxa de 0,6% ao ano (a.a.), 
insuficiente para compensar o aumento da quantidade de energia usada, a 
2,38% a.a. (MARCHETTI, 1979). 

Portanto, para a redução do efeito estufa é necessário reduzir 
principalmente a quantidade de carbono na atmosfera, e isso pode ser feito 
via substituição de combustíveis fósseis, principalmente, por combustíveis 
que não liberam carbono. 

3. AQUECIMENTO GLOBAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

Um dos possíveis efeitos do aquecimento global seria a inundação de 
ilhas baixas devido ao aumento do nível do mar, maior frequência de fortes 
tempestades e o derretimento das geleiras e calotas polares (PARRY, 2007). 
Também as geleiras e placas de gelo ao redor do mundo podem começar a 
derreter, o que segundo CAZENAVE (2006), DOMINGUES et al. (2008) e 
NASA (2010), já estaria acontecendo. 

A perda de grandes áreas de gelo na superfície pode acelerar o 
aquecimento global, porque menos energia solar será refletida para fora da 
Terra. O resultado imediato do derretimento das geleiras seria o aumento 
do nível do mar. Inicialmente, seriam apenas 2,5 ou 5 cm, no entanto, se a 
placa de gelo da Antártida Ocidental derretesse e caísse sobre o mar, ela 
elevaria o nível do mar em mais de 10 metros (METZ et al., 2007 e PARRY et 
al., 2007), e muitas áreas costeiras iriam desaparecer completamente sob o 
oceano.  

O nível do mar também se elevaria porque as águas do oceano ficariam 
mais quentes, causando a expansão da água. Mesmo um modesto aumento 
no nível do mar provocaria enchentes em áreas costeiras baixas. O IPCC 
estima que o nível do mar tenha subido 17 centímetros durante o século 
XX. Projeções feitas por cientistas mostram que até 2100 o nível do mar vai 
subir mais 18 a 55 cm (METZ et al., 2007 e PACHAURI et al., 2007). Com o 
aumento da temperatura global das águas, seriam mais numerosas e fortes 
as tempestades formadas no oceano, tais como tempestades tropicais e 
furacões que extraem sua energia das águas mornas pelas quais passam. 
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Em áreas temperadas com quatro estações bem definidas, a estação de 
plantio e germinação seria mais longa e com maior incidência de chuvas. 
Isso seria benéfico de muitas formas para essas áreas. No entanto, as partes 
menos temperadas do mundo provavelmente veriam um aumento de 
temperatura e uma diminuição brutal no índice de chuvas, causando 
longos períodos de seca e o surgimento de desertos.  

Provavelmente as consequências mais deletérias e também os mais 
difíceis de serem previstas seriam os efeitos sobre a biodiversidade. 
Normalmente o equilíbrio nos ecossistemas é delicado, e mudanças sutis no 
clima podem extinguir várias espécies, assim como quaisquer outras que 
delas dependam. Os ecossistemas estão, em sua grande parte, 
interconectados, e as reações em cadeia dos efeitos seriam imensuráveis 
(INDRIUNAS, 2010). Os resultados podem ser como uma floresta 
morrendo gradualmente e se transformando em áreas de pasto ou recifes 
de corais morrendo. Muitas espécies de plantas e de animais se adaptariam 
ou mudariam com a alteração do clima, mas muitas se extinguiriam. Neste 
cenário, a Amazônia poderá perder de 10% a 25% de sua área florestal, 
substituída por uma espécie de savana (NOBRE, 2005). 

O custo humano do aquecimento global é difícil de ser calculado. 
Milhares de vidas seriam perdidas todos os anos, já que os idosos ou 
doentes sofreriam com o excesso de calor e outros traumas relacionados a 
ele. As pessoas de baixa renda e as nações subdesenvolvidas sofreriam os 
piores efeitos, pois não teriam recursos financeiros para lidar com os 
problemas que viriam com o aumento da temperatura. Uma quantidade 
enorme de pessoas morreria de fome se a diminuição das chuvas limitasse 
o crescimento das colheitas. Também haveria aumento na incidência de 
doenças ocasionadas pelas águas trazidas por enchentes costeiras e pela 

ampliação de áreas tropicais, propícias para o desenvolvimento de 
determinados vetores de doenças que antes seriam restritas, mas que, com 
o aumento da temperatura tenderiam a se espalhar por uma região maior 
(PARRY et al., 2007).  

4. COMO EVITAR OU RETARDAR AS POSSÍVEIS CATÁSTROFES 

Há muitas ações que podemos por em prática para tentar deter o 
aquecimento global. Basicamente, todas sugerem a redução na emissão de 
GEE. Para ir de encontro a esses objetivos sugerimos a implantação do 
desenvolvimento e pesquisa das seguintes estratégias: 

4.1) Eficiência energética. O aumento da eficiência energética causará de 
imediato o menor consumo de energia. Como a matriz energética global é 
principalmente suprida por combustíveis fósseis, a diminuição do consumo 
via eficiência energética acarretaria uma diminuição na emissão de GEE. 
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O aumento da eficiência energética (em edifícios, em sistemas 
relacionados com o transporte e a infraestrutura, e em setores da produção) 
é uma prioridade que não pode ser desconsiderada. E a sociedade deve ser 
educada para alcançar esse objetivo. 

4.2) Descentralização da produção de energia. Gerando calor e 
eletricidade localmente por meio de unidades geradoras de energia de 
pequena ou média escala, possibilitando a economia advinda com a pouca 
necessidade de investimentos em infraestrutura de transporte de energia. 
Essa política faz uso de recursos disponíveis localmente tais como a 
biomassa, resíduos, pequenos depósitos de energia. 

Um bom planejamento realizado em unidades geradoras de energia de 
pequena ou média escala pode prevenir perdas de eficiência energética e 
destruição ambiental graças a um gerenciamento mais fácil. A geração 
distribuída também evita que pequenas fontes geradoras de energia 
(sistemas eólicos, fotovoltaicos e hidráulicos) tenham seu potencial 
energético inexplorado ou aproveitado parcialmente. Essa iniciativa 
também fomenta a inclusão social, a distribuição de renda e a preservação 
ambiental por meio do aproveitamento de resíduos ou lixo, de pequenas 
fontes geradoras, como o caso das pequenas usinas eólicas, solares, 
hidráulicas e biomassa. 

Sistemas descentralizados de pequena escala, com o uso e produção de 
energia renovável localmente parecem ser mais facilmente gerenciáveis e 
seguros com relação ao risco de um desastre natural ou até mesmo de 
ataque terrorista ou de funcionamento descontínuo. O tamanho pequeno ou 
médio significa que tais plantas e dispositivos não são um objeto atraente 
para terrorismo, porque eles não despertam o interesse da mídia e do 
público geral. Nem mesmo a possibilidade de parada ou a destruição 
dessas plantas podem gerar grandes impactos ambientais à área 
circunvizinha. Finalmente, nem a parada total dessas plantas por um 
eventual acidente poderia afetar a economia local significativamente, 
devido à possível substituição do fornecimento de energia local por meio 
de outras instalações vizinhas ou rede nacional. Pequenas plantas de 
geração são também menos sensíveis ao mercado internacional de energia 
devido às flutuações de custo e disponibilidade de fornecimento. 
Finalmente podemos ainda salientar que pequenas plantas de geração 
poderiam auxiliar na distribuição e geração de renda local, podendo até ser 
utilizada como instrumento para inclusão social. 

4.3) Adequada previsão da necessidade de consumo de energia, ambos 
em termos de quantidade e qualidade. Isso pode ser aplicado facilmente 
quando temos um ambiente composto pelo setor doméstico e 
empreendimentos agrícolas e industriais de pequeno porte. Desta forma 
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incentiva-se a implantação, o gerenciamento e o controle de pequenas redes 
ao invés de grandes redes. 

4.4) Incentivar o uso de sistemas e tecnologias de emissão zero através 
de políticas públicas e programas educacionais direcionado à população. 
Essas tecnologias devem ser usadas em cadeias de sistemas de produção 
locais visando à facilidade nas trocas de energias e o uso de recursos não 
usados, prevenindo de se transformarem em lixo ou serem descartados. 
Essa atitude de fazer mais com menos, usando uma ciência nova e 
estratégia baseada em inovação é de extrema necessidade para ciclos de 
negócios não lineares, com modelos de reuso e reciclagem para economia 
de energia e recursos energéticos.  

4.5) O uso da energia renovável. Sistemas baseados em energia extraída 
principalmente da água, do ar, do sol e da biomassa são as formas de 
sistemas energéticos que devemos estudar. Pesquisas teóricas e casos de 
aplicação devem ser estudados. Uma análise pormenorizada sobre a sua 
viabilidade de uso deve ser feita. Aspectos sobre sua produção, viabilidade 
econômica, oportunidades de mercado, formas de armazenamento, e 
finalmente, suas restrições ambientais devem ser levadas em consideração. 

4.6) Liderança do poder público na questão energética regional. 
Perguntas do tipo: como essas estratégias para eficiência energética podem 
ser postas em prática? Qual é o custo para sua implementação? Quais os 
tipos de incentivos e regras a serem seguidas para uma aceitação em larga 
escala? Requerem debates e experiências multidisciplinares que devem ser 
motivadas e implementadas com urgência na sociedade principalmente 
pelo poder público. Uma boa sugestão seria o poder público reunir uma 
equipe multidisciplinar, formada por cientistas de universidades, institutos, 
empresas privadas e públicas ligadas a áreas principalmente ligadas a: 
energias e fontes renováveis, inclusão social, ecologia e meio ambiente, 
economia e eficiência energética, inovação tecnológica, saúde e educação. 

5. CONCLUSÃO 
Neste artigo apresentamos as estratégias de pesquisa e desenvolvimento 

que o governo deve se basear para a construção de sua matriz energética. 
Essa estratégia visa resolver não só o problema da falta da energia, mas 
também gerar soluções para os problemas advindos do uso principalmente 
de combustíveis fósseis. Sugerimos que a matriz energética seja 
principalmente constituída de fontes renováveis de energia, para diminuir 
o nível de GEE na atmosfera. 

Recomendamos também que a geração seja distribuída para resolver 
problemas de desperdício local de energia, distribuição de renda, 
reciclagem do lixo, inclusão social, segurança no fornecimento e geração de 
energia de forma econômica e ambientalmente sustentável. 
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Mostramos que é irracional prosseguir com o uso de combustíveis 
fósseis, pois isso está acarretando um sobreaquecimento na Terra com 
consequências desastrosas em termos de inundações, perdas de biomas, 
poluição, derretimento do gelo, inundações, causando desastres sociais, 
ecológicos e econômicos. 

Salientamos que, devido ao fato do problema ser grave e urgente, os 
governos devem promover políticas de combate e mitigação dos seus 
efeitos. A implantação de políticas públicas que viabilizem o uso de 
energias renováveis poderá não somente mitigar o efeito estufa, como 
também poderá servir de instrumento de distribuição de rendas, reciclagem 
de lixo, aproveitamento de pequenas fontes geradoras, desenvolvimento 
tecnológico de fontes energéticas do tipo principalmente solar, eólica e 
biomassa. Também será necessário que o governo promova programas de 
educação voltados para o uso racional da energia, combate ao desperdício e 
a busca pela eficiência energética. 

Atualmente, 80% do consumo energético mundial é abastecido por 
combustíveis fósseis (HÉMERY, 1993 e WORLDWATCH, 2010(a)), sendo 
factível buscar alterações na matriz energética mundial para minimizar o 
aquecimento global a curto, médio ou longo prazo. 

Várias são as tecnologias existentes atualmente para alcançar esses 
objetivos e muitos países, como Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, 
Japão e China, entre outros, estão implementando amplos programas de 
expansão da participação das fontes renováveis em suas matrizes 
energéticas (GOLDEMBERG, 2010). Nesse contexto o Brasil pode reduzir 
ainda mais a participação dos combustíveis fósseis na sua matriz, 
ampliando o uso de fontes renováveis de energia. 
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7.POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO DE 
FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA – SUGESTÕES 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ETANOL 

Hilda Alberton de Carvalho, Edivan Cherubini, Sebastião R. Soares, Dálcio R. 
dos Reis & Isaura A. de Lima 

RESUMO 

A preocupação com o atual estágio de degradação dos recursos naturais 
tem sido pauta de discussão em diversos ambientes de estudo. Essa 
constatação, aliada aos recentes desastres naturais cada vez mais 
frequentes, estão relacionados aos efeitos do uso e destinação indevida dos 
recursos naturais. Essa tese, embora questionada por alguns autores, tem 
ganhado cada vez mais força entre os tomadores de decisão; as recentes 
políticas públicas e os debates cada vez maiores sobre a necessidade de 
minimização do uso de combustíveis fosseis comprovam tal afirmação. O 
tema combustível e biocombustível têm ganhado força, uma vez que os 
números comprovam que há uma relação direta entre o aumento da frota 
de automóveis e a geração dos gases poluidores. Para tanto, tem-se 
investido em combustíveis “mais limpos” como o biodiesel e o bioetanol, 
entre outros, em veículos automotores. No entanto, é preciso ainda evoluir 
o atual estado da arte desses novos conceitos, uma vez que, utilizar a 
energia elétrica em veículos, por exemplo, pode não ser a alternativa mais 
viável tanto economicamente quanto ambientalmente. É preciso políticas 
públicas que estimulem o uso mais racional dos combustíveis fósseis e das 
fontes renováveis de energia. Neste capítulo será realizada uma revisão 
sobre a evolução do etanol e as políticas voltadas para a pesquisa nesse 
setor, apresentando por fim, um conjunto de sugestões para o 
desenvolvimento de políticas públicas para a geração de fontes alternativas 
de energia. 

Palavras-chave: Etanol; políticas públicas; cana-de-açúcar. 
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1. INTRODUÇÃO 
A necessidade de se buscar alternativas viáveis para a geração de 

energias limpas e renováveis tem feito com que países trabalhem com 
afinco na identificação de novas possibilidades. Os governos têm 
demonstrado preocupação com relação aos efeitos negativos da utilização 
de combustíveis poluidores sobre o clima, resultante do efeito estufa 
(cheias, secas, frio ou calor intenso, furacões, etc.). As alterações do clima 
agravam a ocorrência de pragas agrícolas, com sérias consequências 
econômicas, sociais e ambientais, e alteram o cenário fitossanitário, 
resultando na exposição da vulnerabilidade da agropecuária a essas 
mudanças (MAPA, 2006). O efeito estufa é um fenômeno natural que tem 
como função manter o planeta Terra aquecido, sem o qual o homem não 
conseguiria sobreviver. Nesse fenômeno, uma camada de gases retém a 
passagem de parte da energia solar, a qual é mantida para aquecer o 
planeta; e parte volta para o espaço. O calor é retido pelos chamados gases 
de efeito estufa: gás carbônico, clorofluorcarbono, metano e óxido de 
nitrogênio. No entanto, esse fenômeno tem se intensificado nos últimos 
anos e, com isto, tem aumentado gradativamente a temperatura da Terra 
que, de acordo com especialistas, tem-se agravado devido principalmente 
às emissões em larga escala de gás carbônico na atmosfera, gerado por 
atividades industriais e pela queima de combustíveis fosseis em 
automóveis. 

O Brasil saiu na frente em termos de pesquisa e popularização do uso de 
energia de fonte renovável a partir do etanol, e hoje possui destaque 
mundial na pesquisa e na utilização do álcool como fonte alternativa de 
energia. A vantagem brasileira se deve muito às questões climáticas e sua 
extensão territorial, fatores favoráveis para a exploração de fontes como a 
biomassa e o uso de energia elétrica proveniente de hidrelétricas. Portanto, 
é preciso um certo cuidado ao se propor políticas públicas, uma vez que, 
por exemplo, no caso brasileiro pode não ser viável implantar políticas de 
incentivo para fontes do tipo geotérmicas. 

Nesse capítulo pretende-se apresentar revisão teórica com o atual estado 
da arte no que se refere a políticas públicas de fontes renováveis de energia, 
bem como a participação no mercado nacional, e, por fim, culminar na 
reflexão de possíveis ações para melhoria da eficiência das matrizes de 
etanol instaladas e a inserção de novos atores no processo de produção. 

2. CONTEXTO 
Em termos de política voltada para a utilização do etanol, o Brasil teve 

sua atuação marcada a partir de 1979, com o lançamento no mercado do 
carro a álcool. 
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Para que fosse possível viabilizar o Programa Nacional do Álcool 
(Proálcool)3, foi determinado num primeiro momento que parte das 
parcelas de preços do diesel, da gasolina e lubrificantes seriam utilizados 
para cobrir os custos da produção do álcool. Ainda ficou estabelecida uma 
igualdade de preços entre o etanol e o açúcar, além de incentivos de 
financiamento para a etapa agrícola e industrial para a fabricação do 
combustível. Foram estabelecidas também relações de preços nos postos de 
revenda como maneira de estimular o uso do etanol (IICA, 2007). Segundo 
o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA Brasil 
(2007), na política energética brasileira, os efeitos do não investimento após 
a baixa do preço do barril do petróleo em 1985, por parte do poder público 
para estímulo dessa fonte energética via subsídios, com o aumento da frota 
de automóveis de ciclo Otto, resultou em uma demanda maior do que a 
oferta de álcool, causando uma crise de abastecimento e consequente perde 
de confiança no etanol. O governo brasileiro tem adotado ações de apoio 
para firmar a política do etanol como, por exemplo, a Lei nº 10.203 de 
22/02/2001 que fixa em 22% a adição de álcool etílico anidro combustível à 
gasolina, podendo elevar esse percentual até o limite de 24% (BRASIL, 
2001). No momento atual está havendo uma nova corrida para a construção 
de novas usinas, só que agora, não mais como iniciativa do governo, mas 
como ações privadas, pois o mercado está percebendo oportunidade de 
negócios para investimentos no etanol. 

2.1. Matriz energética 
O Brasil possui matriz energética diferenciada dos outros países, pois 

tem grande participação de energia renovável na sua matriz em relação aos 
demais países do mundo, como é possível observar na Tabela 7-1. 

Tabela 7-1: – Composição da matriz energética 
Fonte Mundo (%) Brasil (%) 

Petróleo 35,3 43,1 
Carvão mineral 23,2 6,0 
Gás natural 21,1 7,5 
Biomassa tradicional 9,5 8,5 
Nuclear 6,5 1,8 
Hidrelétrica 2,2 14,0 
Biomassa moderna 1,7 23,0 
Outras renováveis 0,5 0,1 

Fonte: Mapa, 2006. 

3 O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) foi criado em 14 de novembro de 1975 
pelo decreto n° 76.593, com o objetivo de estimular a produção do álcool para 
atender as necessidades do mercado interno e externo e da política de combustíveis 
automotivos. 
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Dados do Balanço Energético Nacional de 2010 (base dados 2009) 
mostram que a participação das fontes renováveis continua evoluindo na 
matriz energética brasileira. Quando comparado com 2006, percebe-se 
crescimento na produção e na utilização dessas fontes de energia, como 
pode ser observado na Tabela 7-2. 

Tabela 7-2:– Matriz energética brasileira 2006 x 2009 

Fonte 2006 (%) 2009 (%) 
Outras fontes (inclusive biomassa e 
biocombustível) 31,6 32,1 

Hidroelétrica 14,0 15,2 

Fontes não renováveis 56,6 52,7 

Nuclear 1,8 1,4 
 

Fonte: elaborado pelos autores com base em informações do EPE, 2010. 

É importante destacar que o petróleo e o gás natural são recursos 
naturais finitos e que pelo aumento do poder aquisitivo existe uma 
tendência de aumento do consumo de energia.  

Segundo o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa 
(2006), o “desenvolvimento de economias emergentes como no caso 
brasileiro, demanda um aumento significativo do uso energético [...] para 
fins de crescimento econômico (industrialização)”, assim como para a 
inserção de excluídos pelo aumento do poder aquisitivo dessas populações, 
e isso interfere diretamente no aumento do consumo de energia. 

Diante dessa realidade, surgem oportunidades para o desenvolvimento 
de novas fontes de energia renováveis, uma vez que estas possuem um 
grande potencial técnico para suprir grande parte do acréscimo da 
demanda de energia no mundo (transporte, eletricidade, aquecimento) 
(MAPA, 2006). Segundo o Mapa (2006) a geração de energia renovável 
proveniente da agroenergia (biomassa, biogás) pode gerar de 10 a 20 vezes 
mais empregos do que quando utilizadas fontes fósseis, completando assim 
a questão social dos vértices do triângulo do desenvolvimento sustentável 
(ambiental e econômica). 

Projeta-se para os próximos 20 anos um enorme potencial competitivo 
para as energias renováveis, com os avanços tecnológicos (ganhos de 
produção e eficiência), as externalidades de mercado, a diversificação de 
fontes, os riscos de suprimento aliados à necessidade de redução das 
emissões de gases de efeito estufa (MAPA, 2006). 

O cenário demonstrado no Gráfico 7-1 aponta um aumento significativo 
da participação das fontes energéticas oriundas de produtos da cana-de–
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açúcar e de outras fontes renováveis (etanol, H-Bio, biodiesel e outras, 
exceto lenha, carvão vegetal e hidráulica), de 16,7% para 27,6% (BRASIL, 
2007). 

Gráfico 7-1: Evolução da estrutura da oferta interna de energia 

 
Fonte: Brasil, 2007. 

A tendência mundial de aumento do uso de energia renovável aliado às 
vantagens brasileiras como: possibilidade de destinar novas áreas de 
agricultura à produção de agricultura de energia, sem afetar a área 
atualmente utilizada para a agricultura de alimentação, intensa radiação 
solar e vasta diversidade de clima e abundância de biodiversidade 
(bastante restrito nos Estados Unidos e Europa), reserva de água de doce, e 
grande experiência técnica e empresarial para a produção do etanol, que 
hoje é reconhecido como o mais eficiente do mundo no que diz respeito à 
tecnologia de processo e gestão, coloca o país em uma posição privilegiada 
no cenário mundial (MAPA, 2006). 

A produção de etanol a partir do uso da cana-de-açúcar é um dos 
fatores que também favorecem para que o Brasil desempenhe um papel de 
destaque no cenário internacional, muito embora possa ser produzido a 
partir de outras fontes (beterraba na Europa; milho nos EUA), possui maior 
competitividade quando resultante da cana-de-açúcar. 

O etanol, quando comparado à energia elétrica, possui a vantagem de 
possibilitar o seu transporte e estoque para além-mar, enquanto a energia 
elétrica possui limitações de transmissão (MAPA, 2006). 

A expansão do mercado de etanol pode ser observada na superação das 
metas do Plano Nacional de Energia 2030, que projetava para 2010 uma 
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oferta interna de energia de 30.147 mil tep e para 2030 que o etanol seja a 
segunda fonte mais importante da matriz enérgica com participação de 
18,5% para a cana-de-açúcar e seus derivados. Essa projeção, segundo o 
Balanço Energético Nacional de 2010 (base 2009), já foi ultrapassada, tendo 
sido ofertado 44.447 mil tep, participando de 18,2% da matriz energética 
brasileira, demonstrando um cenário animador para essa área, podendo 
ultrapassar as projeções do plano nacional de energia para 2030. 

Dentre os condicionantes que podem acelerar a mudança dos 
combustíveis fósseis para os renováveis citam-se: tributos punitivos ou 
taxas de poluição que tendem a ser agregados nos combustíveis fósseis, 
aumentando assim o seu preço e, consequentemente a busca por fontes 
energéticas mais viáveis economicamente; em um conjunto de cenários 
elaborados pelo World Council Energy conclui-se que o desenvolvimento 
sustentável só será possível com a substituição das fontes fósseis pela 
energia renovável, sendo que a maior parte do aumento da demanda será 
de países em desenvolvimento ou recentemente industrializados; o 
aumento dos riscos relacionados aos impactos ambientais dos combustíveis 
estimulará o interesse por combustíveis limpos, principalmente os 
provenientes da biomassa (MAPA, 2006). 

3. ATUAIS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 

Os principais instrumentos regulatórios do governo sobre o etanol são: 

• Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que dispõe sobre a Política 
Energética Nacional, as definições técnicas, bem como institui a 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), órgão regulador vinculado ao Ministério de Minas e Energia. 

• Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de 2001, que institui a Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre a 
importação e a comercialização do petróleo e seus derivados, do gás 
natural e seus derivados e do álcool combustível. 

• Lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002, que dispõe sobre subvenções ao 
preço e ao transporte do álcool combustível e subsídios ao preço do 
gás liquefeito de petróleo (GLP).  

• Lei nº 10.203, de 22 de fevereiro de 2001 que, conforme a 
disponibilidade do etanol, define os níveis de mistura do álcool 
anidro à gasolina. 

Boa parte dos incentivos à produção de biocombustíveis no Brasil está 
prevista no Plano Nacional de Agroenergia, que contém as principais 
diretrizes da política nacional de agroenergia. 
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O Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011 criou a Embrapa 
Agroenergia – Centro Nacional de Pesquisa de Agroenergia (Cnpae), que 
interage, coordena e promove a integração das redes de pesquisas 
nacionais e internacionais, instituições parceiras (públicas e privadas), com 
foco na inovação tecnológica do setor de agroenergia e agronegócio 
(EMBRAPA, 2011). 

O Programa de PD&I da Embrapa Agroenergia está baseado em quatro 
grandes plataformas: o biodiesel, o etanol e a cogeração de energia, 
florestas energéticas e biogás proveniente dos resíduos e dejetos 
agropecuários. 

Na área do etanol as principais pesquisas são as relacionadas com a 
produção e aperfeiçoamento do etanol proveniente de cana, grãos e 
tubérculos, processos celulósicos, aproveitamento de metanol da biomassa 
e cogeração de energia (EMBRAPA, 2011). 

O Plano Nacional de Energia 2030 prevê investimentos na ordem de 30 
bilhões para a cadeia da produção do etanol, como demonstra a Tabela 7-3. 

Tabela 7-3: Previsão de investimentos para a produção do etanol 

Descrição 2005-2030 Média anual % 

Etapa agrícola 12 0,48 40% 

Etapa industrial 18 0,72 60% 

Total 30 1,20 100% 

Fonte: Brasil, 2007. 

O Plano Nacional de Energia prevê um mercado em expansão para 
investimentos em P&D para novas tecnologias visando a maior 
mecanização da cultura e a recuperação da palha, com a finalidade de 
maximizar o aproveitamento econômico da biomassa para a produção de 
energia (em 2007 de 2.822 MW – 14% da capacidade termoelétrica do país) 
ou de combustível (BRASIL, 2007). A recuperação da palha na produção de 
energia elétrica poderia significar um aumento de 40% na produção de 
energia elétrica a partir do aproveitamento desse resíduo. 

Segundo Brasil (2007), são utilizadas as seguintes tecnologias para 
produção de energia elétrica a partir da biomassa da cana, em ordem 
decrescente da tecnologia menos eficiente para a mais eficiente: 

1. Ciclo de contrapressão (atual); 

2. Ciclo de contrapressão eficientizado; 
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3. Ciclo de condensação e extração; 

4. Gaseificação da biomassa e ciclo combinado. 

4. O CASO DO ETANOL 
O etanol pode ser obtido a partir de qualquer biomassa que possua 

açúcares fermentáveis ou que possam ser convertidas nesses açúcares, 
como amidos ou celulose (BRASIL, 2007). 

Muito embora o etanol possa ser produzido a partir de diferentes fontes, 
a cana-de-açúcar ainda possui maior competitividade, o que confere ao 
Brasil vantagem em relação aos demais países, pois tem as condições 
adequadas para o cultivo da cana no que se refere ao clima, solo e 
tecnologia.  

Outros fatores que contribuem para a maior competitividade da cana-
de-açúcar, de acordo com Macedo (2002) são: necessidade de menos 
fertilizantes minerais do que nas culturas de milho e soja; atualmente 
possui o melhor gerenciamento dos resíduos (bagaço, a palhada e os 
ponteiros da cana e o vinhoto) - com boa possibilidade de melhoras, além 
de utilizar menos pesticidas e herbicidas quando comparados com outras 
culturas. 

Além do Brasil, outros países também utilizam a mistura do etanol na 
gasolina como Japão, México, Colômbia, EUA, Índia, Argentina e a União 
Europeia. 

Dentre os benefícios ambientais do uso desse combustível renovável 
está a redução da poluição urbana (eliminação total dos aditivos à base de 
chumbo, reduções em óxidos de enxofre e particulados) e consequente 
redução da emissão de gases de efeito estufa (cerca de 2,3 t de CO2 deixam 
de ser emitidas por tonelada de álcool combustível) e emissão de VOCs 
(voláteis de combustíveis) com menor toxicidade e reatividade (MACEDO, 
2002; MAPA, 2006). Outro ponto forte do setor é a geração de empregos 
que podem atingir cerca de 1,5 milhão (diretos e indiretos). 

Segundo o Mapa (2006) estão sendo realizados grandes investimentos 
nos EUA para obter etanol via hidrólise lignocelulósica, apontando essa 
como uma área estratégica para o Brasil investir. Ainda o bagaço da cana 
pode ser utilizado para a produção de biodiesel, indústria moveleira e 
produção de ração mineral. 

São várias as fontes de financiamento para a pesquisa no setor 
energético como, por exemplo, os fundos setoriais (CT-ENERG e CT-
PETRO) e a Lei de Inovação (10.973/2004), que também oferecem 
oportunidades para que novas instituições de pesquisa entrem no setor 
(BRASIL, 2007). Pode-se afirmar que o país possui um dos maiores sistemas 
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de produção de energia comercial a partir da biomassa no mundo, com o 
uso do etanol e aproveitamento considerável de resíduo (bagaço) como 
combustível (MACEDO, 2002). 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FONTES DE ENERGIA 
O estabelecimento de políticas públicas voltadas para a geração de 

fontes alternativas de energia representa uma cadeia de ações com 
implicações do ponto de vista econômico, ambiental, logístico, de 
infraestrutura e inserção social. 

Um exemplo é o projeto do biodiesel que, segundo Penido (2005) 
compreende todo um complexo econômico, desde a instalação da usina, até 
a compra de sementes, plantio, colheita, processamento, aproveitamento 
dos resíduos, mecanismos para a venda da ração derivada desses resíduos, 
transporte do biodiesel e qualificação dos envolvidos.Assim, existe toda 
uma cadeia econômica envolvida para que o projeto seja sustentável. Do 
ponto de vista social percebe-se, ainda, a possibilidade de geração de renda 
para um número maior de pessoas que, ao participarem da cadeia do 
etanol, podem conseguir melhores condições de vida. Num sentido mais 
amplo poderiam ser firmadas parcerias entre os diferentes atores. Uma 
política consistente deve envolver possibilidades de desenvolvimento de 
pesquisa para a melhor utilização do biocombustível, pesquisa relacionada 
à utilização de resíduos, formas eficazes para o processamento e 
aperfeiçoamento e qualificação.  

Parte do processo de desenvolvimento pode ser alavancado com a oferta 
de bolsas de pesquisas para projetos nas universidades e empresas, 
financiamento de pesquisa, fomento para a criação de novos 
empreendimentos e aplicações para os arranjos produtivos do setor para 
assim incentivar a criação de novas fontes alternativas de energia. Isso 
poderia ser viabilizado por meio de editais para financiamento de projetos 
nos diferentes setores, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, 
parcerias de institutos de pesquisas com empresas do setor de energia, e 
junto às fontes nacionais de financiamento ao setor. 

O investimento em novas indústrias voltadas para o setor 
sucroalcooleiro depende da indústria brasileira de base para levar adiante 
os investimentos. Segundo o Mapa (2006), as empresas brasileiras são 
responsáveis por aproximadamente 80% dos equipamentos de produção de 
etanol, a partir da cana no mundo. No entanto, elas apresentam deficiências 
para atender a demanda por novos pedidos, ou seja, existe uma 
“insuficiência da capacidade produtiva de nossa indústria de base, o que 
pode ser um entrave à consolidação do mercado internacional para o álcool 
combustível”. 
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Uma deficiência da política nacional é a falta de mecanismos ou 
incentivos para pesquisas que melhorem a eficiência energética dos 
resíduos da cana. Se confirmadas as previsões de que para a safra de 
2012/2013 sejam processadas 610 milhões de toneladas de cana, estima-se 
que serão geradas aproximadamente 160 milhões de toneladas de bagaço, 
que se transformada em energia elétrica poderia gerar o equivalente a 66 
GW de energia elétrica (MAPA, 2006). 

A tendência da indústria é de investir nos aspectos que possam trazer 
ganhos melhores, de modo geral, no processo produtivo. Porém, se a 
indústria perceber a possibilidade de ganhos, na forma de incentivos 
(repasses ou deduções nos impostos) para a aplicação em pesquisas 
conjuntas, as ações para a melhoria da eficiência energética poderão ser 
mais efetivas. 

De acordo com o Mapa (2006), são dois os principais fatores que 
explicam a falta de investimentos na cogeração de energia: a falta de 
experiência das empresas do setor; e os custos elevados das tecnologias 
mais eficientes, que faz com que os empreendedores invistam em 
tecnologias intermediárias com maior retorno em curto prazo, e menor 
necessidade de capital imobilizado. O viés da pesquisa, na forma de 
parcerias entre empresas, universidades e financiadas pelos órgãos de 
fomento das diferentes esferas do governo (ver Figura 7-2), poderia 
viabilizar maior agregação de valor aos insumos do processo de produção 
com ganhos para toda a cadeia produtiva. 

Figura 7-2: Focos para financiamento de pesquisa nas 
universidades 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para o desenvolvimento da pesquisa é necessário investimento 
direcionado para os laboratórios de pesquisas nas universidades, que hoje 
muitas vezes não conseguem recursos suficientes, principalmente quando 
se trata de infraestrutura. A aquisição de equipamentos depende de fundos 
de fomento, enquanto as pesquisas ainda se encontram em fase de 
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desenvolvimento, com incerteza quanto aos resultados, tornando-se mais 
difícil conseguir parceiros para a realização de projetos de pesquisa. 

A manutenção das pesquisas prescinde de insumos necessários para o 
desenvolvimento das pesquisas, pois com frequência os custos de 
manutenção de laboratório são um fator que dificulta a atuação dos 
laboratórios nos ambientes de pesquisa nas universidades. Além disso, 
também dispensa o aporte de pessoal, o qual se dá pela remuneração 
adequada de profissionais, via pagamento de bolsas tanto de 
pesquisadores, como alunos, que podem desenvolver estudos para 
dissertações de mestrado e teses de doutorado no tema. Faz-se necessário 
financiar a pesquisa em todos os aspectos, pois a qualificação e a 
manutenção de pessoal e de laboratórios têm um custo alto que as 
universidades sozinhas não conseguem manter. 

O desenvolvimento de centros de excelência em pesquisa relacionados a 
fontes de energias renováveis é um mecanismo de autonomia e 
independência futura para o desenvolvimento econômico do país. O 
investimento direcionado para pequenos produtores ou associações de 
produtores de cana-de-açúcar, com apoio tecnológico e de qualificação, é 
uma oportunidade para o país investir na criação de emprego e renda e 
consequente inserção social de pequenos empreendedores. 

Pesquisas sobre a melhoria do processo produtivo poderiam ter editais 
específicos para o desenvolvimento de projetos de parcerias com o setor 
produtivo, como pode ser visualizado na Figura 7-3. 

Figura 7-3: Áreas para desenvolvimento de novos 
projetos 

 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Pesquisar processos produtivos que possam ser mais eficientes e 
permitam melhorar a competitividade do setor, bem como novas fontes 
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renováveis de energia são alternativas para objeto de pesquisa. Outro 
aspecto importante para os estudos são os subprodutos que podem ser 
gerados a partir do aproveitamento de resíduos. O incentivo para a criação 
de empreendimentos ligados à exploração do etanol e de subprodutos do 
mesmo também é uma alternativa importante de pesquisa. 

Recentemente têm sido desenvolvidas pesquisas que colocam as cinzas 
da queima do bagaço da cana na produção de concreto na construção civil, 
substituindo a areia e / ou as pedras britadas, sendo esse um novo 
subproduto da cana. O desenvolvimento de arranjos produtivos locais 
poderia dar sustentabilidade para diversos atores no processo de produção 
dessa fonte alternativa de energia (ver Figura 7-4). 

Figura 7-4: Arranjo produtivo local para a cadeia produtiva 
do etanol 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O Brasil é um país de muitas diferenças sociais, e a utilização da cadeia 
do etanol mostra-se como alternativa importante para a inclusão social de 
parte da população de pequenos agricultores, pois pode incentivar a 
produção de subprodutos e a consequente permanência dos pequenos 
agricultores no campo. 

A iniciativa para a produção de biocombustíveis poderia ser estimulada 
por meio de linhas de fomento para a criação de pequenos 
empreendimentos, de base tecnológica, para desenvolvimento de novas 
aplicações. Dessa maneira, os pequenos empreendimentos passam a fazer 
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parte de um arranjo produtivo planejado e insumo tecnológico para a 
sustentabilidade da atividade. 

Dentre os instrumentos a serem utilizados pelo governo está a regulação 
do preço do etanol para que não haja altas exageradas, fazendo com que o 
combustível perca competitividade, caso se aproxime do valor da gasolina. 

A melhoria da qualidade dos insumos do etanol poderia ser viabilizada 
por ações de pesquisa de novas aplicações dos produtos oriundos da cadeia 
no que se refere: 

• Manejo da terra; 

• Métodos de colheita que possibilitem obtenção de melhores ganhos, 
com danos mínimos ao meio ambiente; 

• Métodos de plantios que permitam a máxima exploração do solo em 
termos de produção sem levá-lo a degradação; 

• Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos do etanol; 

• A qualificação e a conscientização dos produtores são formas 
eficientes de se garantir a preservação do meio ambiente. 

Investindo nesses fatores, seria possível obter a melhoria da cadeia de 
valor, como demonstra a Figura 7-5, além de pesquisas no melhoramento 
genético da cana-de-açúcar. 

Figura 7-5: Melhoria da produção primária 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Do ponto de vista do mercado interno é preciso desenvolver um plano 
diretor com a finalidade de elaborar um zoneamento agroclimático da cana, 
definindo as áreas que poderiam ser melhor ocupadas para a plantação da 
cana (caso do Cerrado), assim como também definir rotas para o 
escoamento da matéria-prima ou do produto já industrializado no interior 
do país (MAPA, 2006). 

É importante que a produção de cana e de outros suprimentos para a 
geração de energia não signifiquem a diminuição na produção de alimentos 
pela importância social que os mesmos representam. 

É preciso desenvolver políticas tributárias que permitam ao Brasil atuar 
na organização mundial do comércio com práticas que não prejudicam a 
exportação do etanol brasileiro por outros países, com a utilização de tarifas 
de importação abusivas ou de subsídios que permitem que muitas vezes se 
pratique dumping causando prejuízo às leis de mercado. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estabelecimento de políticas direcionadas de longo prazo para o 

desenvolvimento da pesquisa para a geração de fontes alternativas de 
energia mostra-se como alternativa necessária e viável. Além de minimizar 
os impactos no meio ambiente, essas fontes podem proporcionar o 
desenvolvimento econômico e social de países como o Brasil, que possuem 
condições naturais, tais como espaço físico para plantio e condições 
climáticas. 

O etanol deve ser visto como estratégico do ponto de vista econômico 
do Brasil, assim como o seu principal objetivo quando lançado, que era o de 
diminuir as importações de petróleo, que tradicionalmente provocam 
déficits na balança comercial nacional. Esse foi o principal objetivo da 
criação do Proálcool, e hoje deve ser visto como uma estratégia de fonte de 
energia. 

O desenvolvimento da cadeia produtiva do etanol pode aumentar as 
divisas do país, uma vez que, é um produto de exportação com valor 
agregado, não somente do ponto de vista econômico, mas também 
ambiental. 

Por se tratar de um arranjo produtivo completo, a cadeia do etanol pode 
contribuir para a permanência do homem no campo por meio do 
desenvolvimento de atividades economicamente viáveis via qualificação e 
uso de tecnologias. O incentivo à criação de empreendimentos de base 
tecnológica e ligados à cadeia de desenvolvimento podem ser uma forma 
de distribuição de renda e inserção social de parte da população. 
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8.ANÁLISE DA MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO 

PARANÁ 

Rosicler do Rocio Brustolin, Annemarlen Gehrke Castagna & Elisangela 
Andrade Angelo 

RESUMO 

Este capítulo apresenta aspectos da Matriz Energética Paranaense, bem 
como as principais informações sobre o setor de energia estadual, com 
ênfase nas energias renováveis. O capítulo também analisa algumas das 
diferenças da matriz energética paranaense em relação à nacional e 
mundial, e tem por objetivo fornecer subsídios básicos para tomadores de 
decisão na fase de estudos para a elaboração de políticas públicas voltadas 
para o desenvolvimento econômico e social da região. Historicamente, o 
Paraná tem realizado esforços para garantir o suprimento de energia 
apropriado às necessidades estaduais, atuado em áreas como conservação 
de energia, fomento à produção de energéticos, qualidade dos processos e 
produtos e na produtividade, buscando melhores condições de 
competitividade em relação aos demais centros produtivos do país. 
 
Palavras-chave: Energia; fomento à produção; conservação de energia; 
políticas públicas. 
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1. INTRODUÇÃO 
A demanda global energética tem se intensificado nas últimas décadas, 

acompanhando o aumento populacional e o desenvolvimento industrial e 
econômico. A maior ou menor demanda energética depende da influência 
de vários fatores como clima, números de habitantes, tipos de construções, 
produção industrial e nível de desenvolvimento do país. Isto acarreta uma 
distribuição de consumo energético desigual no mundo; entre as próprias 
nações industrializadas e entre estas e os países emergentes, bem como no 
contexto interno dos países e suas regiões. Este trabalho aborda a matriz 
energética paranaense, sua composição atual e perspectivas, suas 
semelhanças e diferenças em relação a outros estados da federação e as 
principais ações dos governos estadual e federal no setor de energia. 
Destaca-se que a caracterização da matriz energética é um elemento 
essencial para balizar políticas e ações públicas de desenvolvimento 
econômico e social de uma região. 

2. SETOR ENERGÉTICO 
O setor de energia compreende as empresas que geram, transformam 

(instalações nas quais ocorrem os processamentos das diversas formas de 
energia primária), comercializam e distribuem as principais fontes 
energéticas. 

O setor caracteriza-se por inúmeros problemas, citando inicialmente 
que, são necessárias décadas para promover mudanças na estrutura básica 
de fornecimento. Isto porque, a estrutura de fornecimento baseia-se em 
grandes empreendimentos, tais como: hidrelétricas (grandes represas, 
linhas de transmissão), refinarias (grandes petroleiros, gasodutos, polidutos 
e oleodutos), e outros. Tais empreendimentos, tanto no plano estadual, 
nacional como no mundial, requerem longo tempo para construção, além 
disto, apresentam vida útil entre 10 e 50 anos aproximadamente. 

Paralelamente, qualquer grande empreendimento na área energética 
requer aporte considerável de investimentos, a infraestrutura é complexa e 
necessita de bom planejamento. Desde o início até a construção, tomadas de 
decisões equivocadas poderão trazer grandes consequências aos 
empreendimentos, como por exemplo, ambiental (degradação irreversível 
ao meio ambiente), infraestrutura (atraso no cronograma) e outros 
(impactos sociais e econômicos). 

A mudança de um modelo centralizado em grandes empreendimentos 
requer a assimilação e aceitação de tecnologias, bem como mudanças de 
perspectivas. Países como a Alemanha apresentam grande tradição em 
modelos energéticos descentralizados, pois esta foi a solução escolhida por 
seu governo (VOSS, 2009). No Brasil, o modelo centralizado foi uma 
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construção político-histórica, sendo que a mudança de modelo requer 
tempo, tanto para sua assimilação, quanto para investimentos, os quais 
podem não trazer retornos imediatos. 

Determinados elementos no setor energético são incertos e dificilmente 
prognosticáveis, como por exemplo, o preço do energético como o petróleo, 
a disponibilidade da fonte energética, a inexistência de políticas públicas, 
entre outros. 

O planejamento, sobretudo em setores de infraestrutura, é uma 
atividade essencial em qualquer contexto econômico, seja com maior ou 
menor intervenção estatal. Assim, o papel do planejador é garantir a 
segurança do fornecimento, crescimento econômico e preservação do meio 
ambiente. No Brasil, o planejamento da matriz energética está sob a 
responsabilidade da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia (MME), a qual tem sido, de fato, um 
instrumento privilegiado para formulação de políticas, a partir de 
simulações de diferentes cenários de mercado para avaliar seus efeitos: 
gargalos de infraestrutura, vulnerabilidades sistêmicas, riscos ambientais, 
oportunidades de negócios, impactos de políticas públicas, e outros (MME - 
EPE, 2007). 

 

3. MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 
O petróleo, o carvão e o gás natural, denominados "combustíveis 

fósseis", são as principais fontes de energia, correspondendo a cerca de 80% 
do consumo de energia no mundo. O uso destes energéticos aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas. Especialistas alegam que as fontes 
de menores custos do energético mais importante, o petróleo, estão em 
processo de esgotamento. Além disso, a insegurança política e social nos 
maiores países produtores de petróleo e o impacto ambiental decorrente do 
uso dos combustíveis fósseis entraram na agenda política internacional, 
resultando na trajetória ascendente dos custos da energia. Este cenário tem 
impulsionado cada vez mais o mundo na busca por novas fontes de 
energia. 

A pressão para substituir os combustíveis fósseis evidenciou as fontes 
renováveis de energia, como a biomassa, a solar e a eólica. Essas fontes 
renováveis “alternativas” são possibilidades de um novo modelo de 
produção econômica e, ao mesmo tempo, menos agressivas ao meio 
ambiente. 

A oferta interna de energia no Brasil, em 2009, atingiu 243.930 mil tep. 
Desse total, 52,7% provêm de energia não renovável e 47,3% de energia 
renovável (EPE, 2010). 
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No país, pode se considerar que, frente ao aumento da demanda, o 
desempenho das renováveis tem se mostrado satisfatório para a matriz 
energética brasileira. O Gráfico 8-1 apresenta a evolução da oferta por fonte 
de energia dividida em renováveis e não renováveis. 

Gráfico 8-1: Oferta Interna de Energia no Brasil 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores com base nas informações 
do Balanço Energético Nacional 2010 – Ano Base 2009 (EPE, 2010). 

3.1. Produção de energia primária 
Gráfico 8-2: Produção de Energia Primária por Estado 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores com base nas informações do 

Balanço Energético Nacional (EPE, 2010) e Balanços Estaduais (SEDEIS, 
2010; SEPLANDE, 2011; SEINFRA, 2010; SSE SP, 2010; CEMIG, 2010 & 

BRUSTOLIN, 2011). 
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Em 2009, a produção nacional de energia primária foi de 241.100 mil tep. 
Desse total, o estado do Rio de Janeiro participou com 40,3%, seguido de 
São Paulo com 15,3%, de Minas Gerais com 11,8%, do Paraná com 6,1%, da 
Bahia com 6,1% e de outras unidades da federação, conforme apresentado 
no Gráfico 8-2. 

3.2. Demanda e consumo de energia 
Analisando-se a demanda de energia no Brasil, em 2009, das 250.641 mil 

tep, o país consumiu 221.334 mil. Ressalta-se que a demanda é maior do 
que o consumo porque parte da energia se perde durante transformações, 
transporte e armazenamento. 

Em 2009, os derivados de petróleo apresentaram a maior participação 
no consumo global de energia com 41,7%, seguido dos produtos da cana 
com 18,7%, da eletricidade com 16,6%, da lenha e seus derivados com 9,3%, 
do gás natural com 7,4% e das outras fontes com 6,3%. 

No Brasil, o petróleo e seus derivados ainda são as fontes mais 
importantes, estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do 
Sul, e outros, são grandes consumidores, conforme se observa no Gráfico 
8-3. 

Gráfico 8-3: Consumo Final de Energia por Estado 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores com base nas informações do 
Balanço Energético Nacional (EPE, 2010) e dos Balanços Energéticos 

Estaduais 2010 (ano base 2009). 

Em relação ao consumo de energia por segmento econômico, destaca-se 
a indústria nacional. Em 2009, foram consumidas 76.686 mil tep, sendo que 
deste consumo 55% foram originados de energias renováveis, sendo as 
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principais fontes o bagaço de cana (21,2%), a hidroeletricidade (20,9%) e a 
lenha e seus derivados (12,9%). O consumo por tipo de energia (renovável e 
não-renovável) nos principais segmentos da economia nacional está 
apresentado no Gráfico 8-4. 

Gráfico 8-4: Consumo de Energia por Setor no Brasil 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores com base nas informações do 

Balanço Energético Nacional (EPE, 2010). 

4. POLÍTICA PÚBLICA ENERGÉTICA 
O Brasil detém um grande potencial hidroelétrico, o que torna esta fonte 

muito significativa na sua matriz de geração de eletricidade. Entretanto, 
existem condições atuais que dificultam a ampliação da participação da 
hidroeletricidade na matriz brasileira, como a elevação nos custos dos 
novos empreendimentos, pois o potencial remanescente ficou mais distante 
do centro de consumo, assim como, a questão ambiental e de deslocamento 
da população (JANNUZZI, 2010). 

Além da hidroeletricidade, as principais fontes de geração de energia 
elétrica nacional são as usinas térmicas baseadas em biomassa, gás natural, 
óleos combustíveis, combustível nuclear e carvão mineral. Estudos 
apontam para uma diversificação, com crescente participação de outras 
fontes renováveis, o que poderá contribuir para reduzir ainda mais as 
emissões de gases de efeito estufa. Entre estas fontes, destacam-se: 
biomassa de cana-de-açúcar, energia eólica e solar (MME - EPE, 2007). 

O setor energético nacional terá pela frente importantes desafios: 
redefinir sua matriz energética e consolidar a natureza renovável e 
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diversificada das fontes utilizadas. Para que isto se torne realidade, serão 
necessárias políticas públicas adequadas como, por exemplo, criar impostos 
sobre emissões, impor cotas de energias renováveis na geração elétrica e 
premiar consumidores mais eficientes e que utilizem energias renováveis 
(PIRES, 2009). 

O grande desafio dessas mudanças será, além da indústria de 
eletricidade se tornar mais competitiva, também ter a capacidade de 
atender objetivos sociais, de proteção ambiental, e assegurar investimentos 
que promovam maior sustentabilidade do sistema energético para o futuro 
(JANNUZZI, 2000). 

Em relação ao setor petrolífero brasileiro, segundo o Instituto Brasileiro 
do Petróleo (IBP) o ritmo dos investimentos será acelerado nos próximos 
anos, motivado especialmente pelo elevado potencial das reservas do pré-
sal. “Os investimentos previstos em exploração e produção (E&P) no país, 
de 2009 a 2013, alcançam um total de US$ 116 bilhões, sendo 79% (ou cerca 
de US$ 91,5 bilhões) a serem realizados pela Petrobras e os restantes 21% 
por outras petroleiras. Para o mesmo período, os projetos do pré-sal 
consumirão aproximadamente US$ 40 bilhões dos investimentos, desse 
valor, US$ 28 bilhões provenientes da Petrobras e US$ 12 bilhões das outras 
companhias” (PORTAL GEOFÍSICA BRASIL, 2009; FIESP, 2009 & LIMA, 
2009). Na atual conjuntura, o setor de petróleo deverá assumir ainda mais 
um importante papel na economia brasileira, uma vez que os parceiros 
privados assumem uma postura diferenciada em relação ao Brasil, 
comparando-o com outras regiões do mundo. 

Para o setor sucroenergético, o governo publicou, em abril de 2011, a 
Medida Provisória (MP) 532 que alterou a classificação do etanol de 
produto agrícola para combustível. Esta MP foi convertida na Lei 12.490, de 
16 de setembro de 2011 (BRASIL, 2012). Com essa alteração, a 
comercialização, estocagem, importação e exportação do etanol estarão sob 
controle da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Na mesma lei, o governo 
determina a redução do percentual mínimo de mistura de álcool anidro na 
gasolina. Anteriormente, esse percentual variava entre 20% e 25% e a partir 
desta lei, poderá variar de 18% a 25%. Essas medidas aumentam a 
capacidade do governo de regular o setor e são tentativas de reduzir a 
pressão inflacionária do álcool combustível, provocada pelo aumento dos 
preços do produto na entressafra da cana-de-açúcar (PORTAL BRASIL, 
2011). 

5. MATRIZ ENERGÉTICA PARANAENSE 
O estado do Paraná ocupa uma área de 199.314,850 km2, dividida em 

um total de 399 municípios. No censo de 2010, realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a contagem populacional 
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atingiu 10.439.601 habitantes (IBGE, 2011). Para atender às residências, as 
indústrias, os estabelecimentos comerciais e as propriedades rurais, o 
Paraná dispõe de cinco concessionárias de energia, sendo que a maior delas 
é a Companhia Paranaense de Energia (COPEL), que atende a 393 
municípios do estado. 

Historicamente, o Paraná era conhecido pela grande quantidade de 
florestas de araucárias, onde se destacava a espécie Araucaria angustifolia, 
sendo que, mais da metade do estado era recoberto por este tipo de 
vegetação. Além do ecossistema da floresta de araucárias, o Paraná 
apresenta outros, com destaque para as florestas ombrófilas densas, 
próximas à costa leste; floresta estacional semidecidual, nas regiões norte e 
oeste; vegetação de campos, com áreas esparsas próximas à Ponta Grossa e 
Guarapuava; entre outros ecossistemas (SEMA, 2010b).  

A região apresenta grande potencial hídrico e, de acordo com a 
Resolução 24 de 2006, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (SEMA), o Paraná apresenta 16 Bacias Hidrográficas, conforme 
representado na Figura 8-1. 

Figura 8-1: Bacias hidrográficas do Estado do Paraná. 

 
Fonte: Sema, 2010a. 

A oferta interna de energia no Paraná, em 2009, totalizou 17.676 mil tep. 
A evolução da oferta apresentada no Gráfico 8-5, destaca o crescimento das 
energias renováveis no Estado, nos últimos anos (BRUSTOLIN, 2011). 
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Nesse cenário, destacam-se no Estado as energias renováveis como a 
hidráulica, a lenha e seus derivados, os produtos da cana-de-açúcar e 
outras fontes, como os resíduos agrícolas. 

5.1. Hidráulica e eletricidade 
O território paranaense é um grande exportador de energia elétrica, 

dotado de vinte usinas hidrelétricas (incluindo a Itaipu Binacional), trinta e 
uma pequenas centrais hidrelétricas, vinte e quatro centrais geradoras 
hidrelétricas, duas usinas eólicas e cinquenta e oitos usinas termelétricas, 
totalizando uma capacidade instalada de geração de 17.794.797 kW de 
potência. Além disso, há previsão de incrementar mais 905.185 kW nos 
próximos anos, oriundos de três empreendimentos atualmente em 
construção; e trinta e um com outorga assinada (ANEEL, 2012). 

Gráfico 8-5: Oferta Interna de Energia no Paraná 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores com base nas informações do 
Balanço Energético do Paraná 2010 – Ano Base 2009 (BRUSTOLIN, 

2011). 

Um dos empreendimentos em construção é a Usina Hidrelétrica de 
Mauá, entre os municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, com potência 
instalada de 361 MW, que terá capacidade para abastecer uma cidade com 
um milhão de habitantes. O funcionamento da usina estará relacionado ao 
fornecimento de água potável para a região de Londrina, o segundo maior 
município do Paraná. A cidade tem 60% de seu abastecimento fornecido 
pelo rio Tibagi, além disso, o rio tem influência direta na vida de cerca de 
40 cidades. 
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O Paraná consumiu 25.588 GWh em 2009, sendo que desse total 41% 
foram destinados as indústrias paranaense, como se observa no Gráfico 8-6, 
que apresenta a evolução de consumo por setores da economia. 

5.2. Lenha e derivados 
Segundo informações do Instituto Nacional de Eficiência Energética 

(INEE), 14% da energia primária no Brasil é oriunda da madeira, sendo que 
mais da metade é queimada para atender à indústria. Aproximadamente 
35% do ferro gusa produzido no país utiliza o carvão vegetal como 
combustível (BREMBATTI, 2009). Entretanto, alguns setores industriais 
priorizaram formas mais racionais para o uso da madeira, optando pelas 
florestas plantadas, como pinus e eucalipto. O aproveitamento das toras é 
dividido em três processos: a parte mais nobre é vendida para serrarias que 
utilizam aproximadamente 4,5 milhões de metros cúbicos; a intermediária 
se destina à produção de papel e o restante da madeira, considerada menos 
nobre, alimenta as caldeiras da própria fábrica. A indústria do papel 
necessita de cerca de 5,3 milhões de metros cúbicos; e a da celulose 
necessita de 2,9 milhões de metros cúbicos.  

Gráfico 8-6: Oferta e Consumo de Energia Elétrica no Paraná 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores com base nas informações do Balanço 

Energético do Paraná 2010 – Ano Base 2009 (BRUSTOLIN, 2011). 

A biomassa florestal paranaense é composta por fontes como lenha, 
resíduos de madeira e lixívia (energia primária); e pelo carvão vegetal 
(energia secundária). O Gráfico 8-7 apresenta a evolução entre a oferta e o 
consumo da biomassa florestal e sua utilização nos setores da economia 
paranaense. 
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Gráfico 8-7: Oferta e Demanda de Lenha e Derivados no Paraná 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores com base nas informações do Balanço 

Energético do Paraná 2010- Ano Base 2009 (BRUSTOLIN, 2011).. 

Entre 2000 e 2005, duzentos quilômetros quadrados de florestas foram 
perdidos por dia no mundo, segundo a Food and Agriculture Organization 
(FAO, 2009); há uma grande preocupação que os investimentos em manejo 
sustentável sejam substituídos pela exploração ilegal de madeira. Nesse 
mesmo período, o Brasil perdeu 3,1 milhões de hectares de florestas por 
ano, resultando numa redução de 0,6% na cobertura florestal a cada ano. 
Comparativamente a outros países, o Brasil lidera com a maior área 
desmatada no planeta, mesmo que seu território ainda esteja coberto por 
floresta em 57,2%. O crescimento nas exportações de soja, biocombustíveis 
e carnes foi considerado como principal responsável por grande parte do 
desmatamento. A perspectiva de explorar o biocombustível a partir da 
celulose nos próximos anos poderá ser mais um fator de pressão sobre as 
florestas (FAO, 2009). Desta maneira, percebe-se que são necessárias 
políticas energéticas contundentes que considerem todas estas questões.  

A região Centro-sul do Brasil é a que tem as maiores florestas 
remanescentes de Mata Atlântica, sendo também a que mais devasta este 
bioma. Em 2009, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) localizou em meio à floresta 1,1 mil fornos 
de carvão e picadores de madeira abastecidos com araucária, cedro e até 
imbuia (BREMBATTI, 2009). 

A queima de madeira para fazer carvão tem se mostrado um 
desperdício para a geração de energia. Os fornos utilizam uma tecnologia 
arcaica e milenar, que não evoluiu nas últimas décadas. Em tese, a queima 
gera três produtos (carvão, gás e líquidos), todos combustíveis, entretanto, 
os carvoeiros aproveitam apenas a madeira torrada. A Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realizou estudos que mostraram que 
70% da energia é desperdiçada em forma de gases durante a produção de 
carvão, a fumaça branca que vai para a atmosfera é um produto muito 
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nobre que poderia ser aproveitada, já que no mercado, existem máquinas 
para produção de carvão que retêm os três subprodutos da queima. 

5.3. Produtos da cana e álcool 
No Brasil, os registros dos últimos anos demonstram crescimento da 

produção de cana-de-açúcar, etanol e açúcar, resultado do acréscimo na 
demanda. Em 2010, a indústria sucroalcooleira produziu 624,99 milhões de 
toneladas de cana moída; desse total, 53,8% foram destinados à produção 
de etanol (27,7 bilhões de litros) e 46,2% para o açúcar (38,7 milhões de 
toneladas) (Conab, 2012). 

No ranking dos produtores, o Paraná é o segundo maior produtor de 
cana do país (ALCOPAR, 2011). A produção se concentra principalmente 
nas regiões norte e noroeste do estado. Nas últimas três safras houve 
elevação superior a 10%, tanto na área plantada como na cana moída. 
Entretanto, observou-se na safra 2009/10 um incremento de 7% na área 
plantada e um modesto crescimento de 1,7% na cana moída, conforme se 
pode observar no Gráfico 8-8. 

Gráfico 8-8: Produção Paranaense de Cana no Paraná 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores com base nas informações da Alcopar, 

2011. 

Considerando-se a demanda, a conjuntura interna nacional para o álcool 
apresenta-se bastante promissora, em decorrência da demanda crescente 
por veículos bicombustível (flex fuel). A produção de veículos com essa 
característica registrou elevação considerável contribuindo, assim, para o 
acréscimo nas vendas de carros que podem utilizar o etanol como 
combustível, conforme se observa no Gráfico 8-9. Pode-se observar neste 
gráfico que a política relacionada ao Proálcool, na década de 1980, teve 
impacto direto nos tipos de veículos produzidos. Desta maneira, destaca-se 
a importância das políticas públicas sobre a matriz energética nacional.  
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Gráfico 8-9: Produção de Autoveículos Leves por Tipo 
de Combustível 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores com base nas 

informações da Anfavea, 2012. 
Observa-se ainda um aumento vertiginoso na quantidade de veículos 

flex fuel, como apresentado no Gráfico 8-10, resultando no aumento da 
demanda por etanol hidratado. 

Gráfico 8-10: Produção e Consumo de Veículos Flex Fuel 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores com base nas informações da 

Anfavea, 2012. 

No Paraná, em 2009, o consumo de etanol hidratado cresceu 20%, se 
consolidando como um dos principais combustíveis automotivo, com 
vendas superiores a 30%, conforme pode ser observado no Gráfico 8-11. 
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6. POLÍTICA PÚBLICA ENERGÉTICA PARANAENSE 
A população paranaense acompanhou o surgimento de uma série de 

políticas públicas que resultaram num avanço social significativo. 
Entretanto, faz-se necessário que os agentes públicos e privados, entidades 
da sociedade civil organizada e os movimentos sociais tenham como 
objetivo a defesa e a criação de mecanismos capazes de consolidar e 
ampliar estes avanços. 

O atual Governo do Estado defende a manutenção de empresas 
estratégicas sob gestão pública no Paraná. A Companhia Paranaense de 
Energia (COPEL) se mostrou altamente produtiva, possibilitando aos 
consumidores paranaenses uma das menores tarifas de energia elétrica do 
país. O programa estadual Luz Fraterna, contribuiu para que mais de 247 
mil famílias recebessem energia elétrica gratuitamente, em 2008. O 
programa de fornecimento de energia elétrica para os produtores de 
hortifrutigranjeiros, avicultores e suinocultores, fornece a energia com 
preço até 60% menor, das 21 h às 6 h da manhã, para mais de 3,4 mil 
produtores cadastrados. (PUGLIESI, 2009). 

Gráfico 8-11: Produção e Consumo de Álcool Hidratado no Paraná 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores com base nas informações da 

Alcopar (2011). 

No setor florestal, o Plano de Governo (2011 a 2014) prevê metas como a 
de ampliar a oferta de madeira para 60 milhões de m3 até 2030; melhorar a 
produtividade florestal para mais do que 45 m3/ha ano; criar a Marca 
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Paraná para produtos florestais; desenvolver novos processos e produtos e 
incluir novos produtores rurais na atividade florestal (PARANÁ, 2010, p. 
111). 

Para implantar essas propostas, o Governo assumiu como 
compromissos: desenhar um novo Planejamento Estratégico do setor 
florestal, bem como reestruturar os fluxos de produção de madeira nos 
níveis regional e estadual; eleger regiões prioritárias para o programa 
florestal-industrial; estimular a inovação e a difusão tecnológica; 
inventariar e quantificar o patrimônio florestal; projetar a produção 
florestal para duas décadas à frente; elaborar política mercadológica para 
produtos florestais e o catálogo do setor para apresentar a investidores; 
ampliar a interlocução com o setor produtivo; identificar linhas de 
financiamento setorial disponíveis e potenciais investidores institucionais; 
estabelecer linhas de controle para riscos biológicos; melhorar a logística 
estadual e a capacitação da força de trabalho florestal-industrial e difundir 
o modelo de integração lavoura, pecuária e florestas (PARANÁ, 2010). 

No setor petrolífero, a ampliação e modernização da Refinaria Getúlio 
Vargas (REPAR), localizada no município de Araucária, Região 
Metropolitana de Curitiba, é o maior investimento em curso no Paraná e 
um dos maiores investimentos em refino da Petrobras. De imediato as 
obras elevaram o número de empregos na região. 

Além do benefício econômico, ressalta-se a melhoria na qualidade dos 
derivados de petróleo, principal objetivo das obras de ampliação e 
modernização. Em 2010, foram inauguradas a Unidade de Produção de 
Propeno, o Centro Integrado de Controle, o Centro de Treinamento de 
Combate a Incêndio, uma caldeira e duas subestações elétricas. 
Atualmente, esta refinaria apresenta capacidade instalada para produzir 
195 mil barris por dia, sendo umas das principais produtoras do diesel com 
redução de enxofre (PETROBRAS, 2012b). 

No setor de biocombustíveis, um investimento importante para o Estado 
foi a inauguração de uma usina de biodiesel da Petrobras Biocombustíveis, 
no município de Marialva, no norte do Paraná. A usina tem capacidade 
para produzir 127 milhões de litros de biodiesel por ano. Com essa 
unidade, a Petrobras Biocombustível passa a atuar no sul do País, 
permitindo atender aos mercados do Sul e do estado de São Paulo 
(PETROBRAS, 2012a). 

7. PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 
O sistema energético nacional, após uma década sem investimentos 

expressivos na ampliação de redes de geração e distribuição, tornou-se um 
sistema ultrapassado, o que colaborou em boa parte com as crises de 1999 a 
2002. Naquele período, a escassez de chuvas agravou a situação, o que 
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resultou no declínio dos reservatórios, dos quais depende a matriz 
hidrelétrica do país. 

Outro ponto desfavorável teve início com um programa de investimen-
tos voltados em usinas termoelétricas, movidas à energia não renovável 
(gás, carvão mineral e óleo diesel), na contramão das políticas em 
implantação nos principais centros econômicos internacionais, que buscam 
alternativas de energia mais limpa, barata e sustentável. Assim, a política 
energética daquele período e suas consequências foi criticada por muitos 
especialistas do setor, por conta dos seus efeitos em longo prazo sobre 
economia e sobre as condições de vida das pessoas. O governo sucessor 
(2003-2006) obrigou-se a reconhecer na prática o déficit de energia no país e 
buscou dirimir os gargalos do sistema, realizando investimentos em obras 
de infraestrutura e expansão de transmissão, a fim de eliminar pontos 
estratégicos de estrangulamento no setor.  

A sociedade moderna concentra-se em estudos específicos que 
evidenciam novos projetos na construção de dispositivos e equipamentos 
mais eficientes para a geração, transformação, transporte e utilização final 
da energia. Nesse sentido, cresce a importância do aperfeiçoamento dos 
processos de planejamento energético integrado, que além de incorporar as 
dimensões tecnológicas e econômicas, inclui também as questões políticas, 
sociais e ambientais. 

Entretanto, o fortalecimento das instituições da sociedade brasileira e a 
consolidação dos princípios democráticos tornam imperativo instituir um 
novo modelo de planejamento e formulação de políticas públicas para o 
setor energético. É necessário evoluir para além do atual modelo, que tem 
por base metodológica processos unilaterais e centralizados no governo 
federal, que dificilmente consegue alcançar em sua plenitude o melhor 
aproveitamento dos potenciais energéticos das regiões brasileiras, cada 
uma delas com demandas e necessidades sociais, políticas e econômicas 
específicas (FNSE, 2010). 

Nesse sentido, o Fórum Nacional de Secretários de Estado para 
Assuntos de Energia (FNSE) propõe uma participação cada vez mais ativa 
das unidades federativas na definição das diretrizes para o 
desenvolvimento da matriz energética brasileira, buscando transformar a 
ótica atual do planejamento energético, passando-a de Federal para 
federativo. 

No Paraná, por delegação do Governo do Estado, desde 1980 a Copel 
pesquisa, atualiza e publica o Balanço Energético Estadual, fornecendo as 
informações consolidadas sobre a produção e o consumo de energia. A 
empresa também tem promovido pesquisas no campo das políticas 
públicas e do planejamento energético através do Núcleo de Pesquisa em 
Energia: Políticas Públicas, Finanças e Tecnologia (NPEnergia), do qual 

147 



Energias renováveis: políticas públicas e planejamento energético 
 
 

participam várias instituições de pesquisa, com o objetivo de fornecer 
subsídios para o planejamento energético da região. Entre as metas de 
pesquisa do núcleo está a elaboração do Plano Paranaense de Energia 2040 
(PPE 2040). 

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
Nesse limiar do século XXI, são grandes os desafios para modelar um 

sistema energético compatível com as demandas da sociedade. Aproveitar 
as fontes de energia existentes com a máxima eficiência, economicidade e 
menor impacto possível ao meio ambiente, têm que ser a grande meta a ser 
atingida nas próximas décadas, de forma que as gerações atuais e futuras 
possam alcançar e manter níveis de qualidade de vida, sem esgotar os 
recursos naturais disponíveis. 

A crescente preocupação ambiental, bem como o aumento da 
instabilidade no mercado internacional de petróleo, faz com que a 
humanidade procure por novas alternativas energéticas. Os estudos 
realizados apontam para uma tendência de expansão da microgeração 
baseada em tecnologias que incluem as células de combustível (dispositivos 
eletroquímicos que combinam hidrogênio e oxigênio para produzir 
eletricidade e água), microturbinas, células solares ou fotovoltaicas, 
sistemas geotérmicos, micro e mini hidrogeração e térmicas a biomassa, as 
quais desempenharão papéis importantes no sistema de eletricidade 
descentralizada. A energia eólica, atualmente a tecnologia de energia 
renovável mais competitiva em termos de custo, encontra-se pronta para 
uma expansão nas planícies rurais e áreas offshore.  

No Brasil, estudos sobre os impactos decorrentes de mudanças 
climáticas apontam para um cenário de vulnerabilidade na produção de 
energia. Por ser um país tropical, o sistema energético nacional seria um 
dos mais afetados do mundo. O potencial de produção de algumas fontes 
tenderia a cair mais do que o de outras, sendo que poderá ocorrer uma 
significativa queda na geração das hidrelétricas, as quais atualmente 
respondem por 85% da geração de eletricidade. Este cenário pessimista 
projeta uma redução de até 60% do potencial eólico brasileiro; redução ou 
mesmo inviabilização de culturas como mamona e soja, em função da 
elevação das temperaturas e das secas previstas para as regiões. A cana-de-
açúcar é a única cultura analisada que não seria afetada negativamente 
(SCHAEFFER, 2010). Isso deixa clara a necessidade das instituições 
brasileiras investirem ainda mais intensamente em energias renováveis, 
bem como em estudos para utilizá-las de forma eficiente. 

Em relação ao Paraná, pode-se destacar algumas ações que poderiam 
alavancar o aproveitamento econômico do potencial energético do Estado: 
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1. Otimização do uso de insumos energéticos através de geração 
distribuída, como: energia eólica, pequenas centrais hidrelétricas 
(PCHs), biogás e florestas energéticas para a geração de 
eletricidade. 

2. Fomentar a geração própria de eletricidade (cogeração) a partir 
do bagaço de cana. 

3. Incentivar a produção de biocombustíveis (álcool etílico e 
biodiesel), através de informações, regulamentação, incentivos 
fiscais e financiamentos. 

4. Desenvolver políticas públicas voltadas para a implantação de 
processos de agregação de valor aos produtos primários e 
energia na região, ampliando a base agroindustrial e 
aproveitando a oferta abundante de energia existente no estado. 

 O Paraná é um estado dotado de grande oferta e diversidades de 
recursos naturais, assim pode priorizar a questão energética como vetor 
para o desenvolvimento econômico e social da região, promovendo ações 
voltadas para o planejamento do crescimento da oferta e da demanda de 
energia para consumo interno e exportação, bem como políticas voltadas 
para a melhoria contínua dos processos. 
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9.POLÍTICA ENERGÉTICA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ 

Thulio Cícero Guimarães Pereira 

RESUMO 

Este capítulo apresenta alguns resultados das pesquisas realizadas na área 
de políticas públicas e planejamento energético, voltados para a proposição 
de políticas de desenvolvimento energético para o estado do Paraná. O 
texto apresenta uma breve análise das projeções para o mercado 
internacional de energia, identificando algumas diretrizes políticas 
sugeridas pela Agência Internacional de Energia (AIE) para os países 
integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE); e uma análise das perspectivas para o mercado de 
agroenergia nos EUA, identificando algumas oportunidades para o Brasil e 
para o Paraná em termos de investimentos no setor para os próximos dez 
anos. Na sequência apresenta-se uma breve análise do contexto energético 
brasileiro, para em seguida analisar o estado do Paraná. O texto identifica a 
necessidade de recuperar a capacidade do Estado de planejar e fomentar o 
desenvolvimento econômico e propõe alguns estudos para o 
desenvolvimento e a implantação de políticas públicas e projetos no setor 
de energia, estratégico para o desenvolvimento paranaense. 
 

Palavras-chave: Políticas públicas; planejamento; energia; Paraná; energia 
renovável; agroenergia; gás natural; substituição de combustíveis; 
desenvolvimento. 
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1. INTRODUÇÃO 
Este capítulo apresenta os resultados parciais da pesquisa realizada na 

área de políticas públicas e planejamento energético, e tem por objetivo 
apresentar algumas propostas de políticas de desenvolvimento para o 
estado do Paraná, através da transformação do seu potencial energético em 
oportunidades de desenvolvimento social e econômico da região. 

O estudo teve sua origem na constatação pela empresa estatal de 
energia do Paraná – Companhia Paranaense de Energia (Copel) –, de que os 
inúmeros projetos de novos negócios no estado estudados por ela, na 
maioria dos casos, não encontram grandes barreiras de ordem tecnológica 
na implantação desses empreendimentos, mas sim em questões 
relacionadas ao aparato legal e regulatório que influenciam diretamente os 
resultados econômico-financeiros dos projetos. A exemplo do que acontece 
em outros estados e países, para transformar o potencial energético local 
em oportunidades de negócios e crescimento econômico, é necessário que o 
Estado ofereça um conjunto coerente de políticas de incentivos com o 
objetivo de minimizar os riscos nos investimentos, aumentar a segurança 
jurídica e garantir retornos compatíveis para investimentos de longo prazo. 

Partindo desse diagnóstico, a Copel iniciou, em 2009, o projeto Políticas 
Públicas para o Desenvolvimento Energético do Paraná (PPEnergia), com 
as propostas de (i) estudar as políticas voltadas para o desenvolvimento de 
fontes de energia em desenvolvimento e implantação nos principais países 
da OCDE e no Brasil; (ii) identificar oportunidades estratégicas no setor de 
energia que sirvam de vetores para o desenvolvimento do estado do 
Paraná; (iii) identificar oportunidades de negócios para a empresa; bem 
como (iv) desenvolver e propor políticas públicas e corporativas a serem 
implantadas pelo estado e na empresa, para explorar tais oportunidades. 

O projeto vem sendo desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Energia: 
Políticas Públicas, Finanças e Tecnologia (NPEnergia) que, desde 2003, 
desenvolve pesquisas em parceria com a empresa estatal de energia e a 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Atualmente, as 
atividades realizadas pelo núcleo passaram a envolver também 
pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), do Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), do Instituto 
Agronômico do Paraná (Iapar), do Programa de Planejamento Energético 
(PPE), do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
conta ainda com o apoio institucional da Sociedade Brasileira de 
Planejamento Energético (SBPE). 

Para este estudo utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica e 
análise da literatura na área políticas públicas e planejamento energético, 
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notadamente o estudo para a Califórnia (EUA) de Ghanadan & Koomey 
(2005), e a análise dos cenários de planejamento energético propostos nos 
seguintes documentos: World Energy Outlook (WEO) da AIE, o International 
Energy Outlook (IEO), o Annual Energy Outlook (AEO) do Departamento de 
Energia dos EUA (United States Department of Energy (Usdoe)), o USDA 
Agricultural Projections (USDA AP) do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (United States Department of Agriculture (USDA)), o Energy 
2020: A Strategy for Competitive, Sustainable and Secure Energy da União 
Europeia (UE). 

No âmbito nacional foram analisados os documentos com as propostas 
de políticas energéticas para o Brasil de Geller et al. (2004), o Plano Nacional 
de Energia – PNE 2030 do Ministério de Minas e Energia do Brasil 
(EPE/MME) e a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), 
definida na Lei nº 12.187, de dezembro de 2009. 

Também foram analisados os planos de desenvolvimento energético 
publicados por algumas das unidades da federação como a Matriz 
Energética do Estado de São Paulo – 2035, a Matriz Energética de Minas 
Gerais 2007-2030 e a Matriz Energética do Estado do Rio de Janeiro 2008 – 
2020. 

Este capítulo apresenta os resultados preliminares da pesquisa 
desenvolvida até o momento, com proposições que servirão de base para a 
elaboração dos cenários a serem projetados no projeto Plano Paranaense de 
Energia – PPE 2040, que atualmente encontra-se em fase de implantação. 

Assim como as pesquisas realizadas pelos governos dos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, entre outros, este estudo de caso tem 
importância não só para o Paraná, mas serve como exemplo para outros 
estados e municípios da federação brasileira e de subunidades 
administrativas de outros países. Este trabalho aponta para o fato de que os 
entes públicos locais podem e devem explorar as oportunidades e lacunas 
existentes no mercado de energia, transformando o potencial energético 
local em oportunidades de desenvolvimento econômico e bem-estar social. 

Nesse contexto, as ações de cada um dos atores no mercado de energia 
geram efeitos e reações nos demais envolvidos, tanto no lado da oferta 
como no da demanda, o que transforma as políticas públicas e o 
planejamento energético em um exercício de possibilidades de restrições e 
oportunidades derivadas de uma matriz complexa de interesses sociais e 
econômicos interdependentes. 

Nesse jogo dinâmico existem inúmeras possibilidades de atuação no 
sentido de garantir a segurança energética e explorar oportunidades de 
expansão econômica como produtor e consumidor de bens e serviços 
energéticos. Para tanto, é necessário conhecer o contexto das principais 
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políticas e planos energéticos de longo prazo que influenciam o mercado de 
energia nacional e internacional, buscando identificar ameaças e 
oportunidades para a economia do estado, de forma que o governo local 
possa construir uma agenda positiva e propositiva para o desenvolvimento 
da região, voltada para a maximização econômica do potencial energético 
da região. 

Atualmente, as políticas públicas para o setor de energia no Brasil são 
definidas de forma centralizada pelo Ministério de Minas e Energia, tendo 
por base o planejamento energético elaborado pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), que integra estudos setoriais e planos de expansão da 
Petrobras, Eletrobras, entre outras. À primeira vista parece sobrar muito 
pouco espaço para as unidades da federação realizarem suas políticas 
próprias de desenvolvimento para o setor. No entanto a análise mais 
detalhada demonstra existirem espaços de manobra para os estados, 
principalmente considerando-se que as políticas ditadas por Brasília 
derivam de análises de grandes agregados macroeconômicos e de recursos 
naturais que, em muitos casos, passam ao largo dos potenciais específicos 
regionais e estaduais. 

Destaca-se que a questão energética é profundamente condicionada pela 
realidade específica de cada região, necessitando de políticas diferenciadas 
para cada ambiente socioeconômico. O Paraná, por exemplo, por um lado 
tem como uma de suas mais importantes características a abundante oferta 
interna de biomassa, que se configura como uma vantagem comparativa 
em relação ao Rio de Janeiro, mas, por outro lado, não possui as mesmas 
reservas de petróleo do estado fluminense. 

Os estudos indicam que muitas regiões do Paraná possuem potencial 
para exploração da radiação solar, conferindo ao estado uma grande 
vantagem em relação ao potencial da Alemanha, mas por outro lado, não 
possui a mesma magnitude da demanda por energia do país alemão. O 
potencial de exploração da energia eólica no estado é muito menor do que 
no Rio Grande do Norte ou Ceará, mas por outro lado, é no seu território 
que está instala parte da usina de Itaipu. As características específicas da 
região é que irão determinar os tipos de fontes de energia a serem 
explorados, o perfil da demanda energética, as soluções tecnológicas 
necessárias e o risco de cada empreendimento. 

As potencialidades da região podem ser alavancadas por políticas 
públicas específicas, que precisam ser consistentes com o mercado de 
energia, construídas a partir da identificação de janelas de oportunidades 
abertas na arquitetura dos mercados nacional e internacional de energia, ou 
mesmo explorando as contradições características desses mercados. Com o 
planejamento local é possível potencializar, por meio de políticas públicas, 
os recursos locais, mobilizar a sociedade e formar grupos de pressão 
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política para influenciar a política estadual e nacional com o objetivo de 
captar e direcionar recursos públicos e privados para financiar o 
desenvolvimento local. Sendo assim, neste estudo inicialmente buscou-se 
identificar os constrangimentos e oportunidades para o Paraná na atual e 
futura conjuntura do mercado internacional e do mercado brasileiro, para 
em seguida propor algumas diretrizes e estudos para o planejamento 
energético de longo prazo para o estado. 

2. O MERCADO INTERNACIONAL DE ENERGIA: CARACTERÍSTICAS E 
OPORTUNIDADES 

Nos últimos anos, instituições internacionais como a Organização das 
Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e a Agência Internacional de Energia (AIE), entre outras, têm 
recomendado políticas de substituição de fontes de energia de origem 
fóssil. Notadamente, os países integrantes da OCDE estão promovendo 
mudanças estratégicas nas suas estruturas produtivas, buscando 
racionalizar o consumo de energia, bem como diversificar e aumentar a 
participação das fontes renováveis em suas matrizes energéticas. 

Nesse contexto, tem havido uma crescente valorização da biomassa, 
motivada pela rápida resposta do setor agrícola às novas demandas, bem 
como pela elevada densidade sociopolítica e econômica da cadeia 
produtiva agroindustrial. Referências explícitas a incentivos para o 
desenvolvimento da chamada agroenergia são encontradas em documentos 
públicos de projeções, análises e planejamento de âmbito internacional já 
citadas anteriormente como, por exemplo, o WEO da AIE, o IEO do Usdoe 
e o AEO do Usda, bem como o Energy 2020 da União Europeia (UE). 

Nesse sentido, nos últimos anos os EUA têm implantado políticas de 
fomento e incentivos para a produção e o consumo de energia a partir de 
fontes renováveis, tendo alcançado resultados significativos, com destaque 
para as fontes de origem agrícola. Tais políticas, em poucos anos, colocaram 
o país entre os maiores produtores mundiais de energias renováveis. 

No centro dos cenários projetados encontra-se o petróleo, cujas 
projeções publicadas pelo Usdoe, pelo Usda, pela AIE e pela Comissão de 
Energia da União Europeia trabalham com cenários de referência em que o 
preço cresce continuamente nos próximos 30 anos. 

Esses estudos prospectivos apontam para a elevação do custo da energia 
a partir da pressão sobre a demanda, em função do crescimento econômico 
projetado para os países periféricos do sistema capitalista internacional, 
com destaque para a China, a Índia e os integrantes da Associação de 
Nações do Sudeste Asiático (Ansa). 
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Tais estudos alertam que, se nada for feito no sentido de promover 
mudanças nas estruturas de oferta e demanda de energia, as tendências 
indicam que os próximos 30 anos serão marcados pelo crescente 
esgotamento das reservas de petróleo de menores custos de extração, 
levando (1) à crescente instabilidade política nas regiões produtoras de 
petróleo, causadas pelo acirramento da disputa internacional pelo controle 
das reservas; (2) ao comprometimento do desenvolvimento econômico 
mundial causado pelas transformações na demanda agregada, devido ao 
deslocamento crescente de parcelas significativas dos gastos para a conta 
da energia; além (3) da expansão do uso do carvão mineral, cujos processos 
poderão agravar ainda mais o já delicado quadro de emissões de poluentes 
e de gases de efeito estufa. 

No Gráfico 9-1 pode-se verificar que o Usdoe considera que o preço do 
petróleo (com base na cotação do dólar estadunidense de 2009), no cenário 
de referência, tende a ultrapassar a barreira dos US$ 100 o barril entre 2015 
e 2020, chegando a US$ 133 em 2035. Acompanhando essa projeção, o Usda 
também projeta o preço nominal do petróleo ultrapassando a barreira dos 
US$ 100 o barril, no mesmo período. 

Gráfico 9-1:  Cotação do petróleo no mercado internacional (1980-
2035; em US$ 2009/barril) 

 
Fonte: gráfico adaptado pelo autor, a partir da Figura 52 de Usdoe, 

2011a, p. 61. 

Por outro lado, nesse horizonte de projeção, os preços dos principais 
produtos agrícolas tenderiam a manter-se nos patamares próximos aos 
registrados em 2009 (ver Gráfico 9-2). Tais projeções consideram que o 
aumento previsto para a demanda por produtos como soja, trigo e milho, 
na forma de alimentos e energia, será suprido (1) pelos crescentes ganhos 
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de produtividade e (2) pela ampliação da área plantada, por meio da 
incorporação de terras atualmente subutilizadas. 

Gráfico 9-2: Preço das commodities agrícolas face ao preço do petróleo 
(US$/barril) 
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Fonte: gráfico adaptado pelo autor, com base em Usda, 2011. 

Nesse cenário, o total dos gastos com a produção agrícola tenderia a 
aumentar um pouco abaixo da taxa de inflação, no período 2011-2020. 
Apesar das despesas com juros e alguns custos com energia subirem mais 
depressa do que a inflação, as despesas de origem agrícola, com insumos, e 
de origem não agrícola subiriam menos do que a variação do índice geral 
de preços. Considerando na análise que os gastos com fertilizantes e 
combustíveis crescerão pouco menos que o preço do barril de petróleo, mas 
manterão a correlação positiva com as variações do preço do óleo. 

A conjugação do comportamento do preço do petróleo com a 
estabilidade nos preços dos principais produtos agrícolas, como 
apresentado, mostra uma janela de oportunidades bastante favoráveis para 
o setor de agroenergia. É importante destacar que nesse cenário já está 
incorporada a projeção do Usdoe para a demanda de biomassa para 
geração de energia elétrica nos EUA até o ano de 2035, conforme 
apresentado no Gráfico 9-3. 

A demanda crescente por biomassa para a produção de energia já era 
projetada pelo Usdoe em 2010 de maneira bastante acentuada, tanto para a 
geração de energia elétrica quanto para combustíveis. No Gráfico 9-4 pode-
se verificar que, para os EUA, esperava-se um aumento maior que 200% no 
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consumo de biomassa para fins energéticos, saltando da média de 3 QBTU4 
registrada nos últimos dez anos, para 9,4 QBTU em 2035. 

Gráfico 9-3: Geração de eletricidade por fonte renovável não 
hídrica (1990-2035; bilhões de kW/ano) 

 
Fonte: gráfico adaptado pelo autor, a partir da Figura 3de 

Usdoe, 2011a, p. 3. 
 

Gráfico 9-4: Projeção do consumo de biomassa para produção de 
energia nos EUA (1989-2035) 
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Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base em Usdoe, 2010. 

Obs.: As principais biomassas projetadas são madeira, etanol e biodiesel. 

4 QBTU: quatrilhões de unidades térmicas britânicas (british thermal unit – BTU). Um barril de 
petróleo equivale a 5,8 milhões de BTUs. 
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Essa tendência pode ser verificada nos seguidos avanços registrados nos 
últimos anos na produção de biomassa para fins energéticos dos diversos 
programas de etanol e biodiesel em desenvolvimento nos EUA, na União 
Europeia e também no Brasil, entre outros países. 

Também cabe destacar os esforços que estão sendo desenvolvidos nas 
pesquisas voltadas para a produção de combustíveis a partir da 
lignocelulose, notadamente o etanol e o biodiesel. No Gráfico 9-5 pode-se 
verificar a importância dessas pesquisas nas quais, segundo a US 
Environmental Protection Agency (EPA), a projeção para a quantidade de 
biocombustíveis obtida nos EUA em 2022 a partir da lignocelulose será 
igual à oferta obtida a partir dos processos convencionais.  

Gráfico 9-5: Necessidade de combustíveis renováveis para os EUA 
(2009-2022; bilhões de galões) 
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Fonte: EPA, 2010 e Sorda et al., 2011. 

As projeções citadas até aqui também sinalizam que os países da OCDE 
não possuem condições objetivas – nem mesmo no horizonte de longo 
prazo – que permitam suprir a demanda crescente por biomassa para fins 
energéticos, por meio da produção interna. Será necessário importar boa 
parte de suas necessidades, abrindo assim uma interessante janela de 
oportunidades para os países que dominam a tecnologia de produção 
agrícola em ambientes tropicais, como o Brasil. 

A complexidade e o volume de capital necessário para desenvolver a 
oferta de biomassa, sem comprometer a segurança alimentar, têm exigido 
estudos e implantação de políticas públicas diferenciadas, bem como 
programas de fomento e planejamento público para o setor de agroenergia 
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nos países da OCDE e no chamado Grupo Brics5, sinalizando assim para 
um cenário marcado por um possível longo e estável apoio do Estado para 
os investimentos nesse setor. 

As políticas atualmente em implantação também sinalizam para 
grandes investimentos na área da eficiência energética, que envolvem 
mudanças (1) em processos industriais, como nas indústrias do aço e do 
cimento – grandes consumidores de energia –; (2) nos processos de 
consumo como, por exemplo, novos materiais para a construção civil e 
motores mais eficientes para veículos; e (3) nas cadeias de logística e 
transporte como, por exemplo, a substituição dos combustíveis fósseis por 
alternativas agroenergéticas ou elétricas. 

Nesse cenário, pesquisas na área da nanotecnologia ganham 
importância crescente, pois prometem rupturas tecnológicas nos processos 
industriais, notadamente nas indústrias do aço e do cimento, com possíveis 
impactos significativos na eficiência energética das cadeias produtivas da 
construção civil e da indústria automobilística, entre outras. 

Também se deve considerar que a atual arquitetura de controle da oferta 
internacional de energia tem levado países como a Índia e a China a 
estabelecerem como prioridade estratégica a busca de fontes alternativas 
que minimizem os problemas na área da segurança energética, buscando 
garantias de longo prazo para o suprimento da energia necessária para a 
expansão competitiva de suas economias. 

O que se verifica é que a substituição das fontes de energia de origem 
fóssil por renováveis foi elevada à categoria de questão de Estado e tem 
sido colocada no centro das políticas de recuperação econômica da crise 
financeira de 2008. Nesse sentido, segundo o Banco Mundial, “o aumento 
do investimento no setor [das fontes renováveis] é visto como uma maneira 
de amortecer o impacto imediato da crise econômica no curto prazo, 
permitindo a abordagem das necessidades de desenvolvimento no longo 
prazo”. (WGB, 2009, p. 4-5). 

3. O CENÁRIO ENERGÉTICO BRASILEIRO 
Diante desse cenário internacional, o Brasil tem buscado potencializar as 

vantagens estratégicas de sua matriz energética. Quando se compara a 
matriz da OCDE com a brasileira, verifica-se que em 2008 as fontes 
renováveis representavam 7% do total da matriz dos países integrantes da 
Organização, com tendência a alcançar 18% em 2035. Já no Brasil, as fontes 
renováveis representavam 45% em 2008, com tendência a atingir 49% em 
2035 IEA (pp. 622 e 690). Essa diferença é resultado de políticas públicas 

5 Grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
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adotadas sistematicamente pelo Brasil nos últimos 100 anos, voltadas para 
superar a escassez de petróleo em seu território. O resultado desse esforço 
foi a criação de um importante sistema de geração e transmissão de energia 
hidrelétrica, que integra quase todo o território nacional, e uma invejável 
estrutura agroindustrial voltada para a produção, a distribuição e o 
consumo de etanol como combustível. 

Nesse campo, o Brasil avançou muito nos últimos anos com a 
elaboração, a implantação e a revisão de diversas políticas para energia, 
expressas no conteúdo de várias leis e planos públicos de desenvolvimento, 
como o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), 
lançado em 2004; o Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011, lançado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em conjunto com 
outros ministérios em 2005; o Plano Decenal de Expansão de Energia 2007-
2016; e o Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030), entre outros, todos 
promovidos pelo Ministério de Minas e Energia. Com base nesses e em 
outros estudos, o governo federal também lançou, em janeiro de 2007, o 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e, mais tarde, em março de 
2010, a sua segunda versão, denominada PAC II, com propostas de ações 
coordenadas para investimentos de curto prazo, identificados como 
prioritários para o período de 2011 a 2015. Atualmente, todos esses planos 
estão em fase final de revisão e adaptação para as diretrizes previstas pela 
Política Nacional sobre Mudanças do Clima, editado em dezembro de 2009. 
Cabe destacar que a análise desses documentos indica a clara opção do 
Estado brasileiro pela manutenção da atual participação das fontes 
renováveis na matriz energética, opção enfatizada no discurso de posse da 
Presidenta Dilma Rousseff, em janeiro de 2011 (BRASIL, 2011). 

Todas essas conquistas atingiram sua maturidade no momento em que 
era anunciada a descoberta de imensas reservas de petróleo na costa 
brasileira, nomeadas de “pré-sal”, a 300 km do grande mercado 
consumidor formado pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. Ao mesmo tempo em que o Brasil encontra seu momento de 
ruptura histórica com as limitações de sua estrutura econômica secular 
determinada pela escassez de energia, depara-se agora com o enorme 
desafio de manter e ampliar a participação econômica e social das 
importantes cadeias produtivas baseadas nas fontes renováveis. Desenha-se 
para o Brasil uma nova era, um momento histórico único, agora marcado 
pelas perspectivas da oferta abundante de energia em um contexto 
internacional em que os demais países preparam-se para enfrentar a 
crescente escassez energética. 

Ao mesmo tempo em que o mercado mundial de energia abre 
importantes janelas de oportunidades para o desenvolvimento de fontes 
renováveis de energia, a realidade brasileira parece indicar que o país 
caminha na direção da oferta abundante de petróleo e gás natural no 
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mercado interno. Essa diferença entre os dois mercados permite vislumbrar 
oportunidades de desenvolvimento em ambas as direções ao mesmo 
tempo, recomendando, porém, prudência com relação ao histórico de 
instabilidade do preço do petróleo no mercado internacional e com os 
possíveis impactos negativos da indústria do óleo e do gás sobre as cadeias 
produtivas formadas pelas fontes renováveis no Brasil. 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ESTADO DO PARANÁ 
O estado do Paraná compreende uma região especial no contexto 

brasileiro, pois possui terras férteis que garantem um lugar de destaque na 
produção agrícola brasileira e internacional. Além disso, seu território é um 
dos caminhos mais curtos entre o Oceano Atlântico, o Norte da Argentina e 
o Paraguai. Também é possível verificar no Gráfico 9-6 que, até 2010, o 
estado concentrava a maior capacidade instalada de geração de energia 
elétrica do Brasil, com 16.575 MW, considerando que Itaipu está 
geograficamente localizada no Paraná. 

Gráfico 9-6: Capacidade instalada de geração elétrica por estado 
no Brasil (em GW) 
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Fonte: Adaptado pelo autor com base  na Tabela 8.4 de EPE, 2010, 

p.136. 

O percentual de participação do estado do Paraná na economia 
brasileira encontra-se em situação de declínio, considerando que a região 
Centro-Oeste caminha a passos largos para tornar-se o maior produtor 
agrícola brasileiro, esperando apenas a conclusão das vias que facilitem o 
escoamento da produção, pelo Norte, via Pará e Maranhão; pelo Oeste, 
através de rodovias de ligação com o Oceano Pacífico; ou pela ampliação da 
infraestrutura logística que a conecta aos grandes centros consumidores da 
região Sudeste. 
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 A análise do Balanço Energético do Paraná, apresentada no Gráfico 9-7, 
demonstra que em 2008 as fontes renováveis ocupavam uma posição muito 
acima da média nacional, correspondendo a 53% da matriz energética do 
estado, contra 46% da matriz nacional e 7% da OCDE. 

Gráfico 9-7: Matrizes energéticas do Paraná, do Brasil e da OCDE 
(2008) 
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Fonte: gráfico elaborado pelo autor, com base em Brustolin, 2009, p. 
29 e IEA, 2011, p. 622 e 690. 

Com a expansão do setor de geração de energia elétrica nas regiões 
Norte e Centro-Oeste, em breve o Paraná perderá posição no mercado de 
energia elétrica brasileiro. Em contrapartida, o estado reúne as condições 
necessárias para manter-se entre os maiores produtores de energia a partir 
da biomassa.  

Nesse contexto, cabe ao poder público estadual resgatar sua capacidade 
de planejamento do desenvolvimento. Essa capacidade foi uma das 
principais marcas do estado nas décadas de 1960 e 1970, e foi fundamental 
para atrair e implantar os investimentos em projetos públicos e privados na 
região. 

 Por outro lado, a partir de 2003 o governo federal iniciou um vigoroso 
movimento de recuperação da capacidade de planejamento da União, 
resgatando-o em diversos órgãos estatais, entre eles o Ministério de Minas e 
Energia (MME), lançando planos de desenvolvimento para vários setores 
da economia, como, por exemplo, o PNE 2030 e o Plano Nacional de 
Logística e Transportes. Já o governo do estado do Paraná dava 
continuidade, no mesmo período, às políticas de paralisia e sucateamento 
do planejamento público. 
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Órgãos estatais estratégicos, que no passado foram protagonistas 
importantes na história econômica do estado, como a Secretaria do 
Planejamento e Coordenação Geral e o Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), permaneceram estagnados 
ou tímidos nas atividades de planejamento de longo prazo. 

Tal situação pode ser explicada, em grande parte, pelas dificuldades de 
recompor o orçamento do estado, imobilizado pela reforma tributária e 
pela dívida pública, negociadas e implantadas durante as presidências de 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), cujos reflexos ainda estão 
presentes nos dias atuais. 

Grande exportador de produtos agrícolas e energia, os incentivos fiscais 
concedidos por meio da Lei Complementar nº 87, de 13 de set. de 1996 (Lei 
Kandir), com a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) nas “I - operações [...] que destinem ao exterior 
mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados 
semielaborados; [...] III – operações interestaduais relativas à energia 
elétrica e petróleo [... e...] combustíveis” (Brasil, 1996), comprometem a 
capacidade de arrecadação do estado. 

A lei permanece em vigor, mesmo sabendo-se que a motivação para os 
incentivos à exportação – a geração de excedentes em dólares para 
pagamento da dívida externa – não é mais um problema crucial para o 
Brasil, desde a recuperação dos preços internacionais das commodities, a 
partir de 2006. Atualmente, o grande problema está justamente na definição 
dos grandes projetos de investimentos, haja vista a recuperação da 
capacidade de expansão econômica do Brasil via financiamento direto para 
novos projetos ou pela recuperação da capacidade de endividamento do 
país. 

Se hoje a agenda é dominada pela valorização sistemática da moeda 
brasileira e por uma possível desindustrialização causada pela “doença 
holandesa6”, está na hora de o Paraná acordar para o presente e agir para 
desenhar seu futuro. 

Um dos caminhos para recuperar a capacidade de investimento do 
Estado do Paraná é a ação política coordenada com outros estados para a 
recuperação do poder estadual de tributar as exportações, tanto para o 
exterior como, no caso da energia, para as demais unidades da federação. 
Por outro lado, as políticas públicas de desenvolvimento devem centrar 

6 Vários indícios apontam que o a “doença holandesa” ou “mal holandês” “já ocorre no Brasil 
com a exportação agrícola” (Bresser-Pereira apud Chade, 2011). Esse fenômeno só foi 
identificado “[...] nos anos 1960, na Holanda, quando seus economistas verificaram que a 
descoberta de gás natural e sua exportação estava apreciando a taxa de câmbio e ameaçavam 
destruir toda sua indústria”. (Bresser-Pereira, 2010, p. 121, 124). 
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esforços no fomento das cadeias produtivas que agregam valor às matérias-
primas e insumos produzidos no estado, buscando direcionar a pauta das 
exportações para produtos industrializados. 

Deve-se considerar que o Paraná possui grande potencial de 
crescimento econômico e social quando comparado com os demais estados 
brasileiros. Com uma infraestrutura social e econômica consolidada e de 
nível comparável ao de muitos países europeus, o estado possui oferta de 
mão de obra especializada e recursos naturais em grandes quantidade e 
qualidade. 

No contexto atual, o Paraná está diante de grandes oportunidades, seja 
como uma das principais rotas para o fornecimento de petróleo e seus 
derivados, gás natural e eletricidade para o Mercosul, seja por ser um 
grande produtor agrícola, podendo direcionar parte de sua produção de 
biomassa para atender à demanda energética dos mercados brasileiro e 
internacional. 

Entende-se que o governo estadual deve concentrar esforços no resgate 
da capacidade do planejamento público, reequipando as estruturas de 
secretarias como a do Planejamento e da Agricultura, Indústria e Comércio 
e de instituições como o Ipardes. Também é necessário integrar no 
planejamento do estado a empresa estatal de energia, a Copel, utilizando a 
organização como um dos principais protagonistas do projeto de 
desenvolvimento do estado. 

A empresa possui estrutura e recursos que poderão ser utilizados para 
promover o desenvolvimento da região. No passado, a empresa já 
desempenhou a função de ser um dos principais agentes do 
desenvolvimento, destacando que, desde a última crise do petróleo, em 
1979, o seu Estatuto Social prevê uma atuação de maneira bastante ampla 
no setor de energia, devendo: 

“[...]  a) pesquisar e estudar, dos pontos de vista técnico e econômico, 
quaisquer fontes de energia; b) pesquisar, estudar, planejar, construir 
e explorar a produção, a transformação, o transporte, o 
armazenamento, a distribuição e o comércio de energia, em qualquer 
de suas formas, principalmente a elétrica, de combustíveis e de 
matérias-primas [...]” (Copel, 2010a). 

Recomenda-se que, para atrair e manter os investimentos, será 
necessário manter a empresa estatal de energia competitiva, sendo 
fundamental que os subsídios e outras formas de fomento tenham como 
fonte o orçamento público, de forma que o estado possa garantir aos 
projetos retornos compatíveis com as expectativas do mercado. Para tanto, 
é importante aplicar, no planejamento, processos e técnicas de gestão 
tributária que permitam avaliar de forma integrada cada cenário futuro 
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derivado das propostas de fomento público para os investimentos e seus 
impactos sobre o orçamento público e o caixa do estado. 

Sob certo ponto de vista, o estado atual em que se encontram os órgãos 
públicos de planejamento permite transformar de maneira vigorosa e 
rápida suas estruturas, alinhando-as às exigências tecnológicas 
contemporâneas. O grande desafio é reestruturá-las, considerando as novas 
tecnologias de planejamento público. Certamente o início de tal 
empreendimento passa por programas de incentivo para desligamento 
voluntário e aposentadoria, bem como pelo lançamento de concursos 
públicos para buscar novos talentos de alto nível no cenário brasileiro. 

Deve-se lembrar que na segunda crise do petróleo, em 1979, o governo 
do Paraná criou instrumentos de planejamento e gestão para o setor de 
energia. O primeiro deles foi o Decreto Estadual 1.869, de janeiro de 1980, 
que instituiu o “[...] Conselho Estadual de Energia – CEE, com a finalidade 
de fixar normas, planos e programas relativos à utilização de energia”, com 
a finalidade de “[Artigo 3º] [...] propor estudos e aprovar o Plano 
Energético do Paraná”; o seu Artigo 5º determina que a “[...] Companhia 
Paranaense de Energia – Copel será o órgão responsável pela coordenação 
da execução dos Programas aprovados” e seu § 2º estipula que, “[para] 
atendimento das necessidades de pesquisa, a Copel poderá buscar o apoio 
junto a Universidades e demais entidades especializadas [...]” (Paraná, 
1980). 

Na sequência, foi editado o Decreto Estadual nº 2.931, de maio de 1984, 
que determina o seguinte: 

“Artigo 2° – [...] são finalidades do Conselho Estadual de Energia: I – 
estabelecer diretrizes relativas à produção, distribuição e uso de 
energia no Estado do Paraná; II – elaborar o Plano Estadual de 
Energia [...]”; 

Artigo 5º – A Companhia Paranaense de Energia – Copel, prestará ao 
Conselho Estadual de Energia o necessário suporte técnico-
administrativo [...]” (PARANÁ, 1984). 

Tais instrumentos foram esquecidos ao longo das últimas décadas, 
principalmente enquanto o preço do petróleo esteve abaixo de US$ 40 por 
barril. 

Com a mudança de cenário no início do século XXI, alguns primeiros e 
tímidos sinais de preocupação com a questão energética apareceram em 
2003, quando o governo do estado, procurando explorar oportunidade no 
setor de biodiesel, criou por meio do Decreto nº 2101, o Programa 
Paranaense de Bioenergia (PR-BIOENERGIA), com o objetivo de: “[...] gerir 
e fomentar ações de pesquisa, desenvolvimento, aplicações e uso de 
biomassa no território paranaense, bem como implantar no estado do 
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Paraná o biodiesel como um biocombustível adicional à matriz energética” 
(Paraná, 2003). O Programa demonstrou ser uma medida pontual e 
insuficiente, que não conseguiu criar resultados visíveis na região, apesar 
do empenho da máquina pública estadual. Na realidade, apesar da 
importância do setor de energia para a economia do estado, o Paraná ainda 
não possui um conjunto consolidado de políticas públicas voltadas para a 
segurança e o desenvolvimento energético da região. 

5. PROPOSTAS PARA O PARANÁ 
Considerando os cenários do mercado de energia internacional e 

nacional, os estudos realizados até o momento indicam haver importantes 
oportunidades para o desenvolvimento do Paraná, cujas propostas são 
apresentadas a seguir. 

5.1. A matriz energética do Paraná 
A análise da matriz energética do Paraná, apresentada no Gráfico 9-8, 

indica que 54% do consumo interno de energia é de origem renovável, o 
que também o coloca em uma posição bastante superior à média nacional, 
exportando 33% do excedente para outros estados. 

Gráfico 9-8: Matriz energética do Paraná (2008) 
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Fonte: gráfico elaborado pelo autor, a partir de Brustolin, 2009, p. 29. 

No Gráfico 9-9 pode-se verificar que, em 2008, a sociedade paranaense 
consumiu apenas 31% da energia elétrica de fonte hidráulica gerada no 
estado, destinando a maior parte, 69%, para exportação a outros estados; 
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enquanto isso, consumiu 74% dos derivados de petróleo produzido 
internamente, destinando o saldo de 26% para a exportação. 

Gráfico 9-9: Relação entre o consumo interno e as exportações de 
energia elétrica e derivados do petróleo no Paraná (2008) 
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Fonte: gráfico elaborado pelo autor com base em Brustolin, 2009, p. 
29. 

Considerando os ganhos de eficiência energética nos processos 
industriais e de transporte alcançados com a utilização de energia elétrica e 
o impacto ambiental causado pelo uso de energia de origem fóssil, 
recomenda-se o estudo e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas 
para a inversão da atual proporção de consumo energético, ou seja, para 
direcionar a maior quantidade possível da energia elétrica para o mercado 
interno e os derivados de petróleo para a exportação. 

Também é possível verificar no Gráfico 9-8 que praticamente toda a 
produção de biomassa e de derivados da cana foram destinados ao 
consumo interno. Considerando a importância e a densidade 
socioeconômica da atividade agroindustrial na região, recomenda-se 
também a implantação de políticas voltadas à ampliação da geração de 
energia a partir de biomassa, bem como a substituição de combustíveis 
fósseis por aqueles de origem agroindustrial e por energia elétrica, 
destinando o excedente fóssil para a exportação. 

Para atingir tais objetivos, recomenda-se promover estudos e 
implantação de projetos, atribuindo às secretarias de estado o papel de 
promotores e articuladores dos diversos agentes públicos e privados em 
torno dos empreendimentos; além disso, atribuindo à empresa estatal de 
energia o papel de agente executor e organizador dos empreendimentos. 
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5.2. Eficiência energética 
Recomenda-se estudos para ampliação da rede de transporte público de 

massa em todas as grandes cidades do Paraná, com foco na melhoria da 
qualidade dos serviços prestados, buscando conforto, facilidade e 
comodidade, com o objetivo oferecer alternativas para o transporte 
individual. 

5.3. Hidrelétricas 
A importância que as hidrelétricas têm para o Paraná e para o Brasil é 

exceção no mercado internacional de energia, o que exige políticas 
específicas para essa área, como segue: 

5.3.1. Eficiência na Geração 

Recomenda-se o desenho e a implantação de políticas de ciência e 
tecnologia voltadas para o fomento da pesquisa no campo da eficiência na 
geração hidroelétrica, buscando desenvolver melhorias técnicas e novos 
processos de aproveitamento do parque instalado. Estratégicas para o 
Paraná e o Brasil, tais pesquisas poderão antecipar a viabilidade técnica e 
econômica de boa parte dos projetos do acervo de hidrelétricas do Paraná e 
ampliar a capacidade de geração do estoque atual de usinas. Não é 
recomendável esperar as inovações importadas, pois esse tema não tem a 
mesma importância estratégica para os demais países. 

Os estudos poderão ser financiados com recursos do Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), necessitando apenas de decisão administrativa no âmbito da 
empresa estatal de energia. Os resultados dependerão de investimentos de 
longo prazo e exigem a formação e a ampliação de laboratórios e de mão de 
obra especializada. 

Sugere-se a constituição de um consórcio específico, envolvendo 
empresas públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, universidades e 
instituições de pesquisa, estaduais e federais, instaladas no Paraná, sob a 
coordenação do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), sendo os 
trabalhos de pesquisa desenvolvidos nos laboratórios e programas de pós-
graduação das instituições envolvidas. 

5.3.2. Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH 

Estudo e implantação de políticas de interiorização do desenvolvimento 
econômico do estado, utilizando projetos de PCHs como vetores para o 
desenvolvimento da região. Sugere-se que o Estado incentive a formação de 
consórcios envolvendo empresas públicas e privadas, cooperativas de 
produtores, prefeituras e consórcios de municípios, que apresentariam 
projeto de empreendimentos integrados de desenvolvimento da região, 
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abrangendo a industrialização de matérias-primas e recursos naturais 
locais, e que necessariamente envolvessem a demanda de um percentual 
mínimo da energia elétrica gerada pela PCH proposta. 

Os projetos seriam classificados conforme sua capacidade de gerar 
emprego e renda e de agregar valor à energia elétrica gerada pela PCH. 

Para tanto, será necessário criar um fundo de desenvolvimento 
específico a ser financiado por meio da captação de recursos de longo prazo 
no mercado nacional e internacional, constituindo linhas de financiamento 
especializadas a serem geridas pelo Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE). 

5.3.3. Grandes Centrais Hidrelétricas - UHE 

Considerando que as projeções para os cenários de referência indicam 
aumento contínuo do custo da energia no mercado internacional, 
recomenda-se atenção especial e estudos mais detalhados para uma 
possível valorização do potencial de implantação de novas grandes usinas 
hidrelétricas no Paraná, nos horizontes de médio e longo prazo. 

5.4. Agroenergia 
No campo da oferta, o estado reúne as condições necessárias para 

ampliar sua participação no mercado produtor de agroenergia, 
notadamente nas áreas de etanol, biodiesel e energia, a partir de efluentes e 
resíduos da atividade agrossilvopastoril. No caso do etanol, cabe observar 
que o ciclo da oferta de biomassa na produção do etanol é complementar ao 
da hidrogeração. 

Como grande produtor de biomassa, é fundamental para a economia 
paranaense o desenvolvimento e a implantação de políticas de fomento à 
agroindústria, voltadas para a agregação de valor para as matérias-primas 
produzidas na região. 

Cabe destacar que o sucesso das políticas para essa área depende da 
ação em parcerias entre estatais, grandes produtores rurais e a agricultura 
familiar. Tal estratégia permitirá aumentar a densidade socioeconômica do 
setor de energia e angariar amplo apoio político por meio do engajamento 
das mais diversas comunidades e correntes políticas do estado. 

Também será necessário aumentar e integrar as pesquisas que estão 
sendo realizadas no Paraná, na área de produção de biocombustíveis a 
partir da lignocelulose e de novos processos. Recomenda-se a formatação 
de um programa estadual de fomento e integração dessas pesquisas, 
buscando consolidar parcerias entre o Iapar, a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), universidades, cooperativas e empresas 
públicas e privadas. 
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5.4.1. Biodiesel 

 
Apesar de o Paraná ser um dos maiores produtores de grãos do Brasil, 

os agricultores e as cooperativas da região ainda esperam a definição e a 
implantação de políticas estaduais consistentes para o fomento da 
produção do biodiesel. 

Tais políticas precisam ter como centro o desenvolvimento das cadeias 
produtivas de carne, leite, ovos e derivados, todas grandes consumidoras 
de ração à base de grãos (soja e milho). Esses processos produtivos geram 
como subproduto o óleo (vegetal e / ou animal), que servirá de matéria-
prima para as fábricas de biodiesel. 

Sugere-se a criação do Programa Paranaense de Produção de Alimentos 
e Biodiesel que, sob a coordenação da Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento do Paraná (Seab), tenha por incumbência integrar e 
coordenar instituições públicas e privadas. O objetivo é de pesquisar, 
desenvolver e implantar políticas públicas integradas para o fomento da 
produção de alimentos e aproveitamento do óleo residual para a produção 
do biodiesel. 

Estabelecidas as políticas, a empresa estatal de energia promoveria a 
criação de consórcios envolvendo cooperativas e empresas que atuam nas 
cadeias produtivas agroindustriais para a implantação de unidades de 
produção integradas de alimentos e biodiesel.  

Para financiar o empreendimento, os consórcios promoveriam a 
articulação das diversas fontes de fomento e financiamento agrícola e 
industrial, oferecidas pelo Banco do Brasil e pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Investimentos nessa área fomentarão a agroindústria paranaense, 
induzindo o aumento da oferta de produtos industrializados em 
substituição à exportação de matérias-primas, bem como permitirão manter 
a matriz energética do estado como de baixo impacto no contexto do 
aquecimento global. Esse será um passo estratégico fundamental de 
preparação da sociedade paranaense para enfrentar os problemas 
sociopolíticos e econômicos que serão causados pelo possível aumento 
contínuo do custo do petróleo nos próximos anos. 

5.4.2. Resíduos agroindustriais 

Ao incentivar a cadeia produtiva de alimentos e do biodiesel será 
necessário desenvolver políticas integradas para mitigar os efeitos 
indesejáveis causados pela produção de resíduos e efluentes 
agroindustriais. Assim, será necessário desenvolver incentivos para a 
implantação de processos de tratamento dos efluentes, destinando os 
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resíduos para a produção de produtos e energia, entre eles o biogás. Com 
tais medidas, será possível evitar que uma boa parte desses resíduos acabe 
direcionada para córregos e rios da região, muitos dos quais desembocam 
nos reservatórios das hidrelétricas. 

Para esses projetos, sugere-se o desenvolvimento de planos integrados 
de gestão de resíduos da atividade agropecuária e a formação de consórcios 
de instituições estatais e privadas, com a incumbência de promover e 
articular ações, estudos, pesquisas e fontes de financiamento disponíveis 
para atividades de saneamento, preservação ambiental, produção 
agropecuária e captação de fundos setoriais, muitos dos quais foram 
criados para desenvolver a gestão dos reservatórios das hidrelétricas. 

5.4.3. Florestas energéticas 

Outra área de grande potencial é a da formação e exploração de florestas 
energéticas para a produção de energia elétrica, carvão vegetal, briquetes, 
óleos, entre outros. O Paraná possui tradição e infraestrutura consolidada 
nessa área, dispondo de terras, grandes empresas nacionais e estrangeiras 
que dominam o que existe de melhor em tecnologia dos setores de madeira, 
papel e celulose, um importante parque industrial de beneficiamento de 
celulose e madeira, mão de obra qualificada e instituições de ensino e 
pesquisa especializadas na área florestal. 

Para desenvolver essa área como fonte de energia, será necessário 
implantar políticas públicas voltadas especificamente para o fomento e a 
integração das infraestruturas pública e privada existentes; para a 
exploração de mais uma possibilidade na carteira de negócios do setor, 
minimizando os riscos das atividades com florestas, oferecendo segurança 
jurídica e com garantias de retorno positivo para os projetos. 

Para a implantação dos projetos, sugere-se que um dos caminhos seja a 
empresa estatal de energia formar e liderar consórcios com produtores de 
máquinas e equipamentos de geração térmica de energia elétrica, a partir 
de biomassa florestal, para implantar projetos de arrendamento operacional 
(leasing) nas empresas que operam atualmente nos setores de papel, 
celulose e madeira.  

Tais contratos teriam características especiais, incorporando a dinâmica 
da sazonalidade anual e plurianual do mercado de derivados da biomassa 
florestal. Nos casos de lease back, os arrendatários teriam por contrapartida 
a obrigação de investir o valor recebido na expansão dos seus negócios com 
florestas, no Paraná. 

Destaca-se que o formato de arrendamento operacional permitirá 
modernizar e aumentar a eficiência energética dos processos industriais de 
beneficiamento da biomassa florestal, atualmente instalados na região. 
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Para financiar os projetos, o consórcio articularia as diversas fontes de 
financiamento disponíveis em instituições como o BNDES, o Banco do 
Brasil, os fundos de pensão e demais instituições financeiras nacionais e 
internacionais, bem como emitiria debêntures com características ajustadas 
aos contratos de arrendamento. 

Esse arranjo produtivo e financeiro também poderá ser aplicado na 
implantação de centrais de geração de energia elétrica, a partir do bagaço 
de cana, financiado pelo sistema de arrendamento operacional para as 
usinas de açúcar e álcool. 

 

5.5. Substituição de combustível 
Na ponta da demanda, recomendam-se políticas de incentivos à 

progressiva substituição dos combustíveis fósseis, tanto aqueles utilizados 
no transporte público urbano das grandes cidades do estado, quanto no 
transporte de cargas, incentivando a troca por biodiesel, etanol ou 
eletricidade, considerando que a energia consumida seria produzida no 
Paraná. Tais substituições poderão ocorrer por meio dos seguintes projetos. 

5.5.1. Metrô na Região Metropolitana de Curitiba 

Implantação e ampliação do sistema de trem metropolitano (metrô) na 
Região Metropolitana de Curitiba (RMC), cuja demanda por energia 
elétrica poderia ser suprida por projetos de geração, a partir do tratamento 
do resíduo urbano da região, biomassa agroflorestal e PCHs. Para seu 
desenvolvimento, implantação e ampliação, sugere-se a criação de um 
consórcio formado por prefeituras da RMC, empresas privadas e 
investidores que, liderados pela empresa estatal de energia, teriam por 
função desenvolver e implantar projetos e articular o financiamento 
necessário para os investimentos. Recomenda-se que, ao término da 
implantação dos projetos, a empresa estatal de energia venda sua 
participação no metrô, mantendo apenas o controle das atividades que 
envolvem o suprimento e a geração de energia elétrica do projeto. 

5.5.2. Ônibus para transporte urbano de massa 

Substituição dos combustíveis utilizados no transporte público urbano 
para etanol, biodiesel e energia elétrica. Para tanto, será necessário 
promover estudos e pesquisas para desenvolver mecanismos técnicos, 
tributários, financeiros e tarifários que permitam viabilizar o custo da 
substituição. A análise deverá considerar os ganhos macroeconômicos por 
meio do incentivo à produção local das matérias-primas e dos 
biocombustíveis, bem como os ganhos em qualidade de vida nos centros 
urbanos do Paraná. 
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5.5.3. Estrada de ferro do Mercosul 

Transformação do transporte ferroviário do Paraná, de diesel para 
biodiesel e / ou eletricidade, bem como o desenvolvimento de estudos para 
reforma e ampliação da malha ferroviária para transporte de carga em alta 
velocidade, interligando o Mercosul ao porto de Paranaguá, através de Foz 
do Iguaçu.  O projeto seria desenvolvido por meio de parcerias, sob 
liderança da empresa estatal de energia, envolvendo a Estrada de Ferro 
Paraná Oeste S.A. (Ferroeste), cooperativas de produtores rurais e demais 
iniciativas públicas e privadas interessadas no transporte de cargas. 

5.6. Gás Natural 
Para o desenvolvimento das fontes renováveis de energia, recomenda-se 

o estudo e implantação de projetos para produção de fertilizantes e de 
reserva de energia (backup), tendo como fonte o gás natural a ser suprido 
pelos projetos descritos a seguir: 

5.6.1. Gás de xisto (SHALE GAS) 

 Desenvolvimento de estudos e pesquisas de viabilidade técnica e 
econômica para a exploração das reservas de gás de xisto localizadas no 
Paraná, tendo por ponto de partida os estudos publicados pelo Usdoe, em 
abril de 2011, demonstrado na Figura 9-1. 

Figura 9-1: Reserva potencial de gás de xisto no Paraná 

 
Fonte: Imagem composta pelo autor com base em Milani et al., 1998, Figura 1, 

p. 128; Mori et al., 2010, Figura 1 e Usdoe, 2011b, Figura IV-1, p. VI-1. 
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A intensa exploração nos EUA desse tipo de gás natural, classificado 
como não convencional e conhecido como shale gas, tem demonstrado que 
nos últimos anos as inovações técnicas tornaram economicamente viáveis 
certas reservas localizadas naquele país. Caso se confirme o mesmo no 
Paraná, será possível abastecer a maioria das cidades do interior do estado 
sem a necessidade de grandes gasodutos. 

5.6.2. Reservas de gás natural (GN) do pré-sal 

Localizada bem em frente à costa do Paraná, a uma distância de 
aproximadamente 400 km (ver Figura 9-2), as reservas do pré-sal oferecem 
excelentes oportunidades para o desenvolvimento do estado. Para tanto, 
recomendam-se estudos de viabilidade técnica e econômica para 
exploração da oferta de gás natural nos seguintes projetos. 

Figura 9-2: Localização das reservas do pré-sal em relação ao Litoral do Paraná 
 

 
Fonte: Petrobras, 2009. 

5.6.3. Gasoduto do Mercosul 

Propõem-se estudos para a construção de um gasoduto ligando 
Paranaguá a Assunção (Paraguai), passando por Curitiba, Ponta Grossa, 
Guarapuava, Cascavel e Foz do Iguaçu, destinado para o transporte do gás 
natural do pré-sal, com ramal ligando Guarapuava a Londrina e Maringá, 
no Norte do estado. Futuramente, outro ramal poderá fazer conexão com 
Uruguai e Chile através dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
conforme indicado na Figura 9-3. 

Para tanto, será necessário definir e implantar políticas específicas 
voltadas para o desenvolvimento da demanda necessária para viabilizar o 
empreendimento. Será preciso fomentar a instalação ao longo do gasoduto 
de indústrias de beneficiamento do gás natural, como, por exemplo, 
unidades de geração térmica de energia elétrica, conversão para GN das 
unidades de secagem de grãos e aquecimento de granjas, fábricas de 
fertilizantes, substituição de combustíveis de máquinas e equipamentos 
urbanos e agrícolas, unidades petroquímicas e sistemas de captura e 
processamento de CO2 para estocagem geológica. 

+/- 400 Km 
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Para desenvolvimento do projeto, recomenda-se a criação de consórcios 
que, sob a liderança da empresa estatal de energia, envolveriam as demais 
empresas interessadas em implantar projetos de beneficiamento do gás e 
investidores nacionais e internacionais. 

Figura 9-3: Traçado do gasoduto Pré-Sal-Assunção 

 
 

Obs.: Trajeto de aproximadamente 1.350 km. 
Fonte: imagem elaborada pelo autor utilizando mapa extraído de Google – Dados 

Cartográficos. 

5.6.4. Geração térmica a partir do gás natural 

Propõem-se estudos e desenvolvimento de projetos de geração de 
energia elétrica em plataformas marítimas a serem instaladas próximas aos 
campos de gás natural do pré-sal e do gás de xisto, com sistemas de captura 
do CO2 residual para estocagem geológica. Outra possibilidade seria a 
instalação da unidade geradora no continente, na região de Paranaguá. 

5.7. Arquitetura institucional dos projetos 
Recomenda-se que os projetos sejam desenvolvidos com ampla 

participação de agentes públicos e privados, incentivando a formação de 
consórcios que envolvam empresas, cooperativas e associações de 
produtores paranaenses, brasileiros e estrangeiros, de forma que os 
empreendimentos fomentem a integração da produção local com os 
mercados nacional e internacional. 

A organização dos empreendimentos poderá ser desenvolvida em duas 
grandes esferas: (1) as secretarias de estado teriam como função a 
articulação política e institucional demandada pelos projetos; (2) a empresa 
estatal de energia teria como funções realizar a estruturação empresarial e a 
execução dos empreendimentos. Pelo seu tamanho e estrutura interna, a 
empresa possui a tecnologia de gestão necessária para a articulação das 
parcerias especializadas nos diversos setores, bem como capacidade para o 
desenvolvimento da arquitetura financeira necessária. 
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A participação da empresa estatal poderá ser no sentido de promover os 
passos concretos de implantação dos empreendimentos, de agente 
catalisador e de organizador dos esforços. Concluída a implantação e 
garantida a continuidade dos empreendimentos, a empresa venderia sua 
participação nas atividades não aderentes ao setor energético, direcionando 
tais recursos para novas etapas ou novos projetos. 

Para financiar os projetos será necessário articular a captação de fundos 
públicos e privados, nacionais e internacionais, necessitando, para tanto, a 
constituição de vários tipos de arranjos institucionais para enquadramento 
nos processos eletivos das diversas fontes, notadamente aquelas voltadas 
para o financiamento público de projetos que se enquadram na Política 
Nacional sobre Mudanças Climáticas, nos fundos setoriais, BNDES e 
recursos para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. 

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O aumento na demanda de energia, causado pela incorporação das 

grandes populações da Ásia no modo de produção capitalista, desafia a 
sociedade contemporânea a buscar novas bases tecnológicas para a sua 
organização produtiva. O avanço da modernidade sobre essas regiões 
coloca em xeque o modelo de produção e consumo, sendo necessário 
desenvolver novas alternativas de processos de produção e consumo para 
atender a demanda de uma população mundial que ultrapassou a casa dos 
sete bilhões de seres humanos. 

O paradigma de consumo que estrutura o sistema de produção dos 
grandes centros econômicos tem-se mostrado inconsistente com a expansão 
capitalista, na medida em que está baseado em padrões energéticos de 
baixa eficiência. Como consequência direta desse quadro, as projeções para 
a oferta de energia da AIE, do Usdoe e da União Europeia apontam para o 
crescente esgotamento das reservas de petróleo de baixo custo e, diante 
disso, a comunidade internacional vem aumentando os investimentos em 
fontes alternativas de energia. Por outro lado, os efeitos do aumento do 
consumo de energia de origem fóssil sobre o meio ambiente, acenderam o 
sinal de alerta para a necessidade de direcionar os investimentos para 
fontes de energia que não venham agravar, ainda mais, o já delicado 
quadro de degradação ambiental no qual vivemos. 

Somado a esses problemas, deve-se considerar que o avanço do modo 
de produção capitalista sobre sociedades “tradicionais” é marcado por 
longos processos carregados de violência e tensão política, causados pelas 
transformações na organização social, ou seja, pela reconfiguração das 
estruturas da classe dominante e da divisão do trabalho. Tais 
transformações capitalistas em curso no Oriente Médio e no Norte da 
África, região que concentra grandes reservas de petróleo, dificilmente 
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serão contidas e, provavelmente, as estruturas de governança global criadas 
no período posterior à II Guerra Mundial não estão preparadas para 
enfrentar as crescentes tensões sociais e políticas geradas por esse processo. 
É certo que os países atualmente hegemônicos terão que buscar soluções 
alternativas para o financiamento público dos crescentes gastos militares e 
com segurança para garantir o controle dessas regiões. 

Nesse contexto, o Brasil desponta como um país que, a partir da 
descoberta das reservas do pré-sal, encontra um momento de ruptura 
histórica com o modelo de escassez de petróleo, podendo, no médio prazo, 
suprir internamente a demanda da energia necessária para o seu 
desenvolvimento no longo prazo. 

Com uma matriz energética condicionada ao longo dos últimos 100 anos 
pela escassez de petróleo, o país tornou-se grande produtor e consumidor 
de energia oriunda de fontes renováveis; nesse momento, toda a estrutura 
que sustenta essa matriz encontra-se sob pressão da futura oferta interna de 
petróleo e gás natural que serão extraídos do pré-sal, podendo, se nada for 
feito, ser desarticulada a cadeia produtiva das fontes renováveis, em 
detrimento da emergência da oferta abundante de energia fóssil. 

Por outro lado, a demanda internacional crescente de fontes renováveis 
presentes no planejamento dos grandes centros capitalistas, desenha-se 
como uma das saídas para a sobrevivência e a ampliação da cadeia 
produtiva agroenergética brasileira, permitindo amortecer o impacto 
desestruturante da indústria de petróleo e gás sobre as demais fontes. 

O Paraná encontra-se em uma posição bastante confortável nesse 
contexto, seja pela proximidade com os campos do pré-sal, seja pela sua 
localização estratégica para abastecer de petróleo e gás natural o Mercosul. 
Grande produtor de biomassa, o estado pode fomentar a ampliação da 
produção ao direcioná-la em grande parte para projetos de energia. 

Mas para que se realize esse potencial, é necessário que o estado retome 
sua capacidade de planejamento de longo prazo, reconstituindo instituições 
como a Secretaria de Planejamento e o Ipardes, entre outros, que se 
encontram, umas mais, outras menos, desarticuladas e em boa parte 
sucatadas, consequência do esvaziamento da capacidade de arrecadação do 
Estado. Tal situação, em grande parte, é resultado de políticas de incentivo 
às exportações de matérias-primas e a tributação da energia na ponta do 
consumo (Lei Kandir), que reduziram a capacidade de arrecadação do 
poder público estadual. 

Para a retomada do planejamento, recomenda-se para o horizonte de 
curto prazo, estudar e implantar uma reforma administrativa do aparelho 
do Estado, na área do planejamento público voltada para o 
desenvolvimento econômico e social. Tal reforma deverá buscar a 
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integração da empresa estatal de energia no planejamento e na implantação 
dos projetos de infraestrutura, nas áreas de energia e transporte. 

Como objetivo de médio prazo, recomenda-se direcionar os 
investimentos da empresa estatal de energia para projetos no Paraná, 
assumindo o papel de protagonista do desenvolvimento. Para tanto, será 
necessário construir mecanismos institucionais e legais que garantam taxas 
de retorno compatíveis com os investimentos necessários. 

No longo prazo, será fundamental desenvolver políticas de fomento 
para a instalação e a ampliação de cadeias produtivas agroindustriais, 
voltadas para a agregação de valor nas matérias-primas produzidas na 
região, buscando substituir o perfil exportador de commodities para 
produtos industrializados. 

Também serão necessárias ações políticas coordenadas com outros 
estados, voltadas para a recuperação do poder das unidades federativas de 
tributar as exportações, tanto para o exterior como, no caso da energia, para 
os demais estados da federação. 

Encomendadas pela empresa estatal de energia para estudar e propor 
políticas de desenvolvimento energético, as pesquisas promovidas no 
âmbito do projeto PPEnergia, até o momento, sugerem investimentos em 
alguns projetos estruturantes para o estado do Paraná. Destaca-se na ponta 
da oferta projetos de pesquisa e desenvolvimento dos processos de 
hidrogeração de energia elétrica, utilização de projetos de PCHs como 
vetores do desenvolvimento local; investimentos na agroenergia em setores 
como o biodiesel, biogás a partir de efluentes da atividade agropecuária, 
beneficiamento de biomassa florestal e investimentos na pesquisa para 
produção de biocombustíveis a partir da lignocelulose. 

Na ponta do consumo, recomendam-se estudos para a substituição de 
combustíveis fósseis por energia elétrica ou biomassa, no transporte urbano 
e no de carga. Finalmente, na área do gás natural e do petróleo, sugere-se o 
desenvolvimento de estudos para projetos de exploração das reservas de 
gás de xisto e das reservas do pré-sal. Propõe-se, então, projetos de geração 
térmica a gás, de fábricas de fertilizantes e sistemas de captura e estocagem 
do CO2 gerados por esses e outros projetos. 

Recomenda-se como estratégia, utilizar a empresa estatal de energia 
como protagonista nos projetos, promovendo parcerias com empresas 
públicas e privadas, cooperativas de grandes e pequenos produtores rurais. 

A questão energética pode ser utilizada como alavanca para o 
desenvolvimento do Paraná, permitindo abrir janelas para um horizonte 
um pouco mais independente de Brasília. A intenção é aproveitar as 
oportunidades criadas pelo pré-sal e pelas políticas de fomento para fontes 
renováveis de energia em implantação nos países integrantes da OCDE, 
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buscando transformar o potencial energético do estado em oportunidades 
de crescimento econômico e bem-estar social. 
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10  
10.I PLANO NACIONAL DE AGROENERGIA 2006-11: 

UMA ANÁLISE EX-POST 

Décio Luiz Gazzoni 

RESUMO 

O I Plano Nacional de Agroenergia (I PNAE) foi elaborado em 2006, com 
vigência estabelecida até 2011. Sua motivação foi estabelecer uma diretriz 
comum aos órgãos de governo envolvidos com agroenergia, objetivando 
impulsionar a produção de biocombustíveis e a geração de bioeletricidade. 
Além disso, o plano tinha por objetivo promover a transversalidade 
positiva entre os diversos órgãos do estado e setores da sociedade, 
promovendo a interiorização e a regionalização do desenvolvimento; a 
criação de empregos e a geração de renda; a ampliação da participação dos 
pequenos produtores; a redução das emissões de gases de efeito estufa no 
setor de energia e transportes; e o aproveitamento de oportunidades no 
âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Este capítulo apresenta 
uma análise dos resultados alcançados para os objetivos propostos, 
buscando identificar aqueles que foram atingidos parcial ou totalmente. No 
geral ocorreu aumento na participação da agroenergia na oferta total de 
energia, ao mesmo tempo em que aumentou a oferta de empregos, o 
número de empreendimentos geradores de renda e diminuiu as emissões 
de gases de efeito estufa. Com base na análise dos resultados, são 
formuladas algumas recomendações e propostas para a elaboração do II 
PNAE. 
 

Palavras-chave: Agroenergia; biomassa; políticas públicas; desenvolvi-
mento sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO 
Em 2006 foi elaborado o I Plano Nacional de Agroenergia (I PNAE), com 

vigência quinquenal (2006-2011), formatado como uma política pública 
macro-orientadora. O Plano estabeleceu diretrizes, objetivos e orientações 
que motivaram políticas públicas e ações de governo em suas diversas 
esferas e extratos, objetivando favorecer o crescimento e a consolidação da 
agroenergia no Brasil. 

O Plano fixou objetivos em torno de uma diretriz geral da seguinte 
ordem: 

“Estabelecer marco e rumo para as ações públicas e privadas de 
geração de conhecimento e de tecnologias que contribuam para a 
produção sustentável da agricultura de energia e para o uso racional 
dessa energia renovável. Tem por meta contribuir para tornar 
competitivo o agronegócio brasileiro e dar suporte a determinadas 
políticas públicas, como a inclusão social, a regionalização do 
desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental” (MAPA, 2006). 

Em relação aos objetivos estabelecidos pelo programa, os seguintes 
resultados alcançados merecem realce: 

Assegurar o aumento da participação de energias renováveis no Balanço 
Energético Nacional: 

Entre 2005 e 2009 a agroenergia saltou de 25% para 29% do balanço 
energético nacional (EPE, 2010).  

Contribuir para a interiorização e a regionalização do desenvolvimento, 
baseados na expansão da agricultura de energia e na agregação de valor nas cadeias 
produtivas a ela ligadas: 

Nos estados não tradicionais produtores de etanol, como Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, a produção de etanol cresceu 
72%, 89% e 104%, respectivamente, superiores aos 47% de 
crescimento registrados na produção nacional (UNICA, 2010). 

Criar oportunidades de expansão de emprego e de geração de renda no âmbito do 
agronegócio, ampliando a participação dos pequenos produtores: 

A cadeia produtiva de etanol gera 10,9 empregos por tonelada 
equivalente de petróleo (tep) produzida, enquanto o setor de 
petróleo e gás natural proporciona aproximadamente 0,47 
empregos por tep produzida no Brasil, calculados a partir dos 
dados da RAIS (MTE, 2011). 

Contribuir para o cumprimento do compromisso brasileiro no Protocolo de 
Quioto: 
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Em 2009 deixaram de ser emitidas 46,5 milhões de toneladas de 
CO2, sendo 93% devido ao uso do etanol e 7% devido ao biodiesel, 
valor correspondente a 34% das emissões totais de CO2 
inventariadas em 2005, para todo o setor energético (MCT, 2008). 

2. ANTECEDENTES 
No contexto internacional, o Brasil é considerado uma das mais 

importantes referências de sucesso na implantação de políticas públicas 
para substituição de fontes fósseis de energia na área de transportes, uma 
extensão da elevada proporção de hidroeletricidade na matriz energética. 
Esse fato situa o país no topo da escala mundial das matrizes energéticas de 
baixas emissões de carbono, entre os grandes consumidores globais de 
energia. 

O uso de etanol veicular no Brasil data de princípios do século XX, 
sendo o Decreto 19.717/31 (BRASIL, 1931) a primeira legislação que 
estabeleceu uma política pública setorial, impondo a adição obrigatória de, 
no mínimo, 5% de álcool anidro à gasolina.  

Em 1975 ocorreu o primeiro choque do petróleo, o que levou o Brasil a 
um default nas contas externas, pela excessiva concentração das 
importações no dueto petróleo-trigo e pela baixíssima relação entre 
comércio exterior e PIB do país, posto que o Brasil estava excessivamente 
voltado para o seu mercado doméstico. Entre as medidas para superar o 
problema, foi editado o Decreto 76.593/75 (BRASIL, 1975), que criou o 
Programa Nacional do Álcool (Proálcool). 

O segundo choque de petróleo reforçou a política pública em vigor e 
levou a indústria automobilística a concentrar a produção nos veículos 
movidos a etanol, de maior demanda à época, fazendo com que, em 
meados dos anos 1980, a quase totalidade da produção da indústria fosse 
de veículos a etanol. Com a estabilização das cotações internacionais do 
petróleo em baixos níveis, na segunda metade da década de 1980, as razões 
primordiais para a implantação do Proálcool desapareceram. O governo, 
premido por outras prioridades, às voltas com graves problemas 
administrativo-político pós-redemocratização do país, e enfrentando uma 
inflação que ultrapassou 3% ao dia, eliminou as principais vantagens do 
Proálcool. Com isso, houve desestímulo à venda de carros novos e o 
mercado de etanol se estabilizou em torno de 12 bilhões de litros anuais 
(MAPA, 2010).  

O Proálcool foi encerrado em 1990, com exceção da política mandatória 
de mistura do álcool anidro à gasolina, o que manteve a produção de etanol 
letárgica por largo período, ocorrendo uma progressiva substituição da 
venda de etanol hidratado dos veículos movidos exclusivamente a etanol, 
para o etanol anidro, usado na mistura com gasolina. 

 190 



10. I Plano Nacional de Agroenergia 2006-11... 
 
 

Em 2003, o interesse pelo etanol combustível ganhou um novo e 
espetacular impulso, com o surgimento da tecnologia conhecida como flex 
fuel. A introdução dessa tecnologia não foi suportada por qualquer política 
pública ou ação governamental prévia. 

No entanto, dois instrumentos legais merecem menção, pois auxiliaram 
a consolidar a aceitação da tecnologia flex fuel, apesar de não terem sido 
editadas com esse objetivo: a Lei 11.593/03 (SÃO PAULO, 2003), reduzindo 
a alíquota de ICMS do etanol hidratado no estado de São Paulo para 12%; e 
o Decreto 5.058/04 (BRASIL, 2004) equiparando os veículos flex fuel aos 
veículos movidos exclusivamente a etanol, para efeito de incidência de IPI. 

O surgimento da tecnologia flex fuel coincide com a demonstração dos 
fundamentos científicos de que as mudanças climáticas globais, que 
vinham sendo observadas há tempos, tinham como causa principal a 
emissão de gases de efeito estufa (GEE), em especial o gás carbônico (CO2). 
A sociedade também se conscientizou de que os principais emissores de 
GEE eram os combustíveis derivados de fontes fósseis (petróleo, carvão e 
gás), que compõem 80% da matriz energética mundial, o que potencializou 
a popularização dos veículos flex.  

Em 2005, o governo federal editou a Lei 11.097/05 (BRASIL, 2005), que 
criou o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), com 
um cronograma de implantação que iniciou com o uso autorizado de 
misturas B2 (2% de biodiesel no óleo diesel) entre 2005 e 2007, sendo 
obrigatória a mistura nesse nível entre 2008 e 2012, alçando-se a B5 a partir 
de 2013. O programa atingiu as metas com antecipação de três anos (B5 em 
2010), devido à resposta altamente positiva da cadeia produtiva de óleos 
vegetais (essencialmente soja) e gorduras animais (sebo bovino) e à rápida 
implantação de um parque industrial de transformação de óleo vegetal em 
biodiesel. 

2.1. O I Plano Nacional de Agroenergia (I PNAE) 
2.1.1.  Contexto e a elaboração do plano 

A crescente importância da agroenergia, mais especificamente na 
produção e uso de biocombustíveis, impunha a necessidade de uma 
política pública para organizar as ações governamentais e estabelecer 
prioridades de atuação para enfrentar os desafios que se tornavam visíveis 
com a expansão setorial. 

Para conferir um elemento de conexão entre os ministérios e outros 
órgãos governamentais, a Casa Civil da Presidência de República 
formalizou, em 2006, um Grupo de Trabalho (GT) com missão elaborar as 
referências básicas para o plano, cujo trabalho resultou no documento 
“Diretrizes de política de agroenergia 2006 - 2011” (MAPA, 2005). 
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2.2. O conteúdo 
2.2.1. Fundamentos e diretrizes 

O texto introdutório do I PNAE é muito elucidativo em relação às suas 
motivações e prioridades: 

“O Plano Nacional de Agroenergia visa organizar e desenvolver 
proposta de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de 
tecnologia para garantir sustentabilidade e competitividade às 
cadeias de agroenergia. Estabelece arranjos institucionais para 
estruturar a pesquisa, o consórcio de agroenergia e a criação da 
Unidade Embrapa Agroenergia. Indica ações de governo no mercado 
internacional de biocombustíveis [...]” (MAPA, 2006). 

Refere ainda que o plano visava a: 

“Estabelecer marco e rumo para as ações públicas e privadas de 
geração de conhecimento e de tecnologias que contribuam para a 
produção sustentável da agricultura de energia e para o uso racional 
dessa energia renovável. Tem por meta tornar competitivo o 
agronegócio brasileiro e dar suporte a determinadas políticas 
públicas, como a inclusão social, a regionalização do 
desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental” (MAPA, 2006). 

O alcance desse propósito geral foi desdobrado em diretivas 
particularizadas, atendendo aos anseios da sociedade e às demandas dos 
clientes. As principais metas do plano vincularam-se a questões 
tecnológicas, ambientais, mercadológicas e apontavam para outras políticas 
públicas. 

 

2.2.2. Objetivos 

O objetivo geral do plano era “Desenvolver e transferir conhecimento e 
tecnologias que contribuam para a produção sustentável da agricultura de energia e 
para o uso racional da energia renovável, visando à competitividade do agronegócio 
brasileiro e dar suporte às políticas públicas”. 

Coerente com as diretrizes e os objetivos, o plano alinhava uma 
proposta de agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), 
determinando a criação na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) de um Centro Nacional de Pesquisa, denominado Embrapa 
Agroenergia, integralmente dedicado à Agroenergia. Da forma como foi 
concebida, a Embrapa Agroenergia constitui-se em ponto focal e de 
referência para a formulação de parcerias e redes para o desenvolvimento 
de PD&I setorial, incluindo instituições públicas e privadas, nacionais, 
estrangeiras e internacionais. 
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Além do componente de pesquisa e inovação, o segundo aspecto que se 
ressalta no I PNAE foi o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do 
mercado internacional de produtos da agroenergia, salientando a 
conjugação de esforços para que o Brasil assumisse e se mantivesse entre os 
países líderes nesse mercado. Para atender a essa visão, o I PNAE priorizou 
diversas ações governamentais e atividades conjuntas com a iniciativa 
privada, tanto no âmbito doméstico quanto nos foros internacionais. 

3. AVALIAÇÃO DO I PNAE 

3.1. Análise do contexto do período de vigência 
A elaboração e a vigência do I PNAE coincidiram com um período 

extremamente rico e dinâmico do ponto de vista das transformações da 
sociedade global, em termos de percepção dos problemas ambientais, 
sociais e geopolíticos decorrentes da excessiva dependência do mundo em 
relação à energia de fontes fósseis. De forma premonitória, o plano 
incorporou uma visão de futuro absolutamente em linha com a conjuntura 
do seu período de vigência, destarte as profundas transformações do 
cenário que ocorreram no período. 

Sob o aspecto econômico, a inexorabilidade do declínio das reservas de 
petróleo de menores custos e o descompasso entre a crescente demanda de 
energia e a capacidade de oferta atual são poderosos indutores do 
crescimento do preço da energia, mantendo-a em patamares 
estruturalmente elevados.  

Examinando exclusivamente pelo ângulo das oportunidades para a 
agroenergia, a ascensão do preço do petróleo, quando o bioetanol possuía 
custo na usina de aproximadamente US$ 35 por barril, permitia prever um 
forte crescimento da produção e uso de biocombustíveis, exigindo a 
geração constante e a transferência de novas tecnologias para manter a 
competitividade e a sustentabilidade setorial. Na elaboração do I PNAE, 
este particular foi considerado, entendendo que o mercado doméstico 
demandaria etanol suficiente para manter a oferta no limite da capacidade 
de expansão. 

Do ponto de vista ambiental, a crescente conscientização dos impactos 
negativos das mudanças climáticas globais, em grande parte relacionadas a 
emissões de gases de efeito estufa, derivados da combustão de 
combustíveis fósseis, imprimiram um caráter impositivo à busca de 
alternativas renováveis e sustentáveis para compor a matriz energética 
mundial.  

Finalmente, sob o manto da geopolítica, cada vez mais se evidenciava a 
impossibilidade da convivência do mundo moderno com fontes de energia 
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excessivamente concentradas nas mãos de poucos países e corporações, 
afetando a paz, a soberania e as relações internacionais. 

Entretanto, mesmo considerando o protecionismo do mercado 
doméstico dos países ricos, e destarte a pressão internacional por mudanças 
rápidas na matriz energética mundial, o I PNAE incluiu uma visão mais 
ampla e correta, apresentando a agroenergia eficiente e ambientalmente 
aceitável, tal como é produzida no Brasil, como uma opção energética 
viável e capaz de atender a uma fração razoável da demanda global de 
energia. Por essa razão, se antevia a necessidade de gerar e transferir 
tecnologia na fronteira do conhecimento para manter a competitividade do 
negócio agroenergia, e que os sistemas de produção fossem integralmente 
sustentáveis, para posicionar-se adequadamente na arena do comércio 
internacional.  

Essa visão antecipou-se às barreiras sociais e ambientais interpostas 
pelos países desenvolvidos, lastreando-se em competitividade natural, livre 
de subsídios e protecionismos.  

3.2. Ações governamentais 
3.2.1. Ações de PD&I 

Durante a vigência do I PNAE, por sua influência direta ou indireta, 
podem ser citadas as seguintes ações governamentais que permitiram o 
cumprimento das metas traçadas: 

a. Zoneamentos agroecológicos de espécies oleaginosas, como a soja, a 
canola, o girassol, o dendê e a mamona. Entretanto, pela importância 
que possui no contexto da produção de agroenergia, e pelas 
expectativas internacionais em torno da eventual expansão da 
cultura para a Região Amazônica, o maior destaque cabe ao 
zoneamento da cana-de-açúcar que, além de definir as áreas viáveis 
para seu cultivo, em diversas regiões do país, exclui regiões 
ambientalmente sensíveis, como os biomas Amazônia e Pantanal. 

b. Formulação e execução de programas de melhoramento genético, os 
quais permitiram desenvolver novas variedades de soja, girassol, 
mamona e de cana-de-açúcar, com maior produtividade e maior 
adaptação às diferentes condições ecológicas regionais. 

c. Melhoramento dos sistemas de produção, com incorporação 
constante de novas tecnologias. Uma vez mais, de especial 
significado são os avanços observados na cultura da cana-de-açúcar, 
com destaque para o plantio mecanizado, a expansão do uso da 
agricultura de precisão e o incremento considerável na colheita 
mecanizada. 
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d. Melhoria dos processos industriais, com incorporação de novas 
tecnologias, sendo destaque o aproveitamento de resíduos e a 
modernização tecnológica das usinas de cana, que permite a 
exportação de valores crescentes de bioeletricidade excedente, 
produzidas nas usinas. 

e. O desenvolvimento de novos processos de obtenção de bioprodutos, 
especialmente os biodegradáveis, substituindo o petróleo por 
biomassa na indústria de química fina. O destaque é o 
desenvolvimento de microrganismos transgênicos que possibilitam a 
obtenção de novos biocombustíveis, que tornarão ainda mais robusta 
a cadeia que já conta com bioetanol e biodiesel. 

f. Estudos socioeconômicos e estratégicos em desenvolvimento de 
cenários, estratégia e geopolítica, e subsídios para políticas públicas 
na área energética e suas conexões com temas ambientais, 
econômicos, sociais e negociais. 

g. Desenvolvimento de estudos de competitividade em sistemas e 
custos de produção, nichos e oportunidades de mercado, logística de 
transporte e armazenagem, entraves ao desempenho das cadeias, 
barreiras não-tarifárias, atração de investimentos, estratégia e 
geopolítica. O destaque fica por conta dos estudos realizados com 
fluxo de carbono e de emissão de gases de efeito estufa, que estão 
subsidiando a posição brasileira junto aos grandes mercados 
mundiais.  

h. Balanços energéticos dos ciclos de vida das cadeias produtivas do 
agronegócio brasileiro, visando substituir fontes de carbono fóssil 
por fontes provenientes da agroenergia, reduzindo, 
progressivamente, a demanda energética dos sistemas de produção.  

3.2.2. Criação da Embrapa Agroenergia 

De conformidade com o que dispunha o I PNAE, em fevereiro de 2006 
foi criado um grupo de trabalho (GT) no âmbito da Embrapa, com 
supervisão direta do então Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, 
destinado a elaborar o projeto de criação da Embrapa Agroenergia. Após a 
aprovação pela direção da Embrapa e pelo Ministro da Agricultura, o 
Centro Nacional de Pesquisa de Agroenergia – CNPAE (Embrapa 
Agroenergia) foi publicamente anunciado durante as comemorações do 33º 
aniversário da Embrapa (26 abr. 2006) e formalmente aprovado pelo 
Conselho de Administração da Embrapa, em 24 de maio de 2006. 

O processo de implantação da Embrapa Agroenergia atingiu seu estágio 
final em novembro de 2010, com a inauguração de sede própria em Brasília 
- DF. Durante o interregno entre sua criação e a consolidação institucional, 
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foi montada a equipe científica, elaborados programas e projetos técnicos e 
formalizadas parcerias estratégicas. Atendendo as determinações 
organizacionais da Embrapa, em 2008 foi aprovado o I Plano Diretor da 
Embrapa Agroenergia (EMBRAPA, 2008). Nesse plano foi estabelecido 
como missão da Embrapa Agroenergia “viabilizar soluções tecnológicas 
inovadoras para o desenvolvimento sustentável e equitativo do negócio da 
agroenergia do Brasil, em benefício da sociedade”, e como visão institucional “ser 
um dos líderes nacionais na geração de conhecimento, tecnologia e inovação em 
agroenergia”. 

3.2.3. Cumprimento de objetivos estratégicos 

O I PNAE se propôs a “estabelecer marco e rumo para as ações públicas e 
privadas de geração de conhecimento e de tecnologias que contribuam para a 
produção sustentável da agricultura de energia e para o uso racional dessa energia 
renovável, tornando competitivo o agronegócio brasileiro e apoiando determinadas 
políticas públicas, como a inclusão social, a regionalização do desenvolvimento e a 
sustentabilidade ambiental”. Esse objetivo geral foi desdobrado em objetivos 
específicos, analisados a seguir, com vistas à avaliação de seu 
cumprimento. 

A. Assegurar o aumento da participação de energias renováveis no 
Balanço Energético Nacional.  

A energia da biomassa sempre foi relevante no Brasil e até 1964 a lenha 
era mais importante que o petróleo. Durante a vigência do I PNAE, a 
participação da energia de biomassa na oferta interna de energia primária 
cresceu de 25% para 29%, entre 2005 e 2009 (ver Tabela 10-1), atestando o 
cumprimento do objetivo proposto. 

Tabela 10-1: Oferta de bioenergia e energia primária total no Brasil  

Ano Lenha Cana-de-açúcar Todas as fontes Agroenergia 
Mtep % do total Mtep % do total Mtep % total 

2005 24 11 31 14 219 25 
2006 25 11 35 15 226 26 
2007 29 12 40 17 238 29 
2008 29 12 43 18 253 29 
2009 25 10 44 19 244 29 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base no Balanço Energético 
Nacional 2009 (EPE, 2010). 

A agroenergia representa atualmente a segunda fonte energética mais 
utilizada no Brasil, superada apenas pelo petróleo, e constitui desde 2007 a 
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mais importante fonte renovável de energia, superando a hidroeletricidade, 
que ocupou esse posto por décadas. 

Observe-se que esses valores não consideram as “outras fontes 
primárias”, classificação adotada no Balanço Energético Nacional (BEM) 
(EPE, 2010) para diversos outros recursos energéticos, em sua maior parte 
caracterizáveis como biomassa. Da mesma forma, esses valores não 
incluem a contribuição energética associada ao biodiesel, ainda não 
contabilizada no BEN. 

B. Contribuir para a interiorização e a regionalização do 
desenvolvimento, baseados na expansão da agricultura de energia e na 
agregação de valor nas cadeias produtivas a ela associadas. 

A produção de etanol tem se expandido no Centro-Oeste e em Minas 
Gerais. Considerando-se as médias das safras entre 2005 e 2008, observa-se 
que em Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais a produção de etanol 
cresceu entre 72,89% e 104%, bem acima dos 47% de crescimento observado 
na produção nacional e acima do crescimento da região canavieira 
tradicional de São Paulo (UNICA, 2011).   

A produção de biodiesel concentra-se nas regiões com maior 
disponibilidade de soja, a principal matéria-prima utilizada. Assim, 38% da 
capacidade instalada para a produção de biodiesel está localizada na região 
Centro-Oeste, que responde por mais de 41% da oferta de biodiesel (MME, 
DCR 2010). Pelo exposto, conclui-se que esse objetivo do I PNAE foi 
integralmente atingido. 

C. Criar oportunidades de expansão de emprego e de geração de renda 
no âmbito do agronegócio, ampliando a participação dos pequenos 
produtores. 

Segundo Macedo & Nogueira (2011), comparativamente à cadeia do 
petróleo, a produção de biocombustíveis é altamente demandadora de mão 
de obra. Conforme a Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério 
do Trabalho (RAIS), 1.283 mil trabalhadores estavam formalmente 
registrados no setor sucroalcooleiro no Brasil7. 

Assumindo que 36,5% desses trabalhadores estavam relacionados 
diretamente à produção de etanol, constata-se uma geração de 10,9 
empregos por tonelada equivalente de petróleo produzida, enquanto o 
setor de petróleo e gás natural proporciona aproximadamente 0,47 
empregos por tonelada de petróleo equivalente produzida no Brasil8, ou 

7 Com 37,5% dedicados à produção de cana-de-açúcar, 44,8% na produção de açúcar e 
17,7% na produção de etanol (MORAES et al., 2010). 

8 Considerando o total de empregados vinculados em dezembro de 2008 às atividades de 
extração e processamento de petróleo e gás natural, incluindo as atividades de suporte a 

197 

                                                                        

- continua - 



Energias renováveis: políticas públicas e planejamento energético 
 
 

seja, cerca de 23 vezes menos empregos por unidade de energia produzida. 
Estima-se que na safra 2008/2009, 37% da cana foi colhida mecanicamente, 
por 1.912 colhedeiras, com a colheita manual sendo executada por cerca de 
300 mil trabalhadores (CONAB, 2010). 

Com relação ao envolvimento de pequenos produtores, pode ser 
mencionado que 214 milhões de toneladas, mais de 37% da cana moída na 
safra 2008/2009, foram fornecidas por produtores independentes das 
usinas. Já 82% do biodiesel brasileiro é produzido em unidades detentoras 
do Selo Social, que adquirem matéria-prima de agricultores familiares, com 
um mínimo de 10 a 30% do total processado, dependendo da região, o que 
demonstra o cumprimento integral do objetivo proposto (CONAB, 2010). 

D. Contribuir para o cumprimento do compromisso brasileiro no 
Protocolo de Quioto. 

O uso do etanol combustível, entre 1970 e 2007, evitou a emissão de 800 
milhões de toneladas de CO2 na atmosfera (MCT, 2009). Com o consumo de 
bioetanol em 2009 (16,5 GL de etanol hidratado e 6,4 GL de etanol anidro), 
foram substituídos 17,4 bilhões de litros de gasolina, enquanto o biodiesel 
substituiu cerca de 1,5 bilhão de litros de diesel. Considerando os fatores de 
emissão dos combustíveis derivados de petróleo e os fatores de mitigação 
das emissões de GEE associados ao emprego de etanol apresentados; a 
Tabela 10-2 apresenta a contribuição desses biocombustíveis para a redução 
dessas emissões, segundo os cálculos de Macedo & Nogueira (2011). 

Concluindo, em 2009 deixaram de ser emitidas 46,5 milhões de 
toneladas de CO2, sendo 93% devido ao etanol e 7% devido ao biodiesel, 
valor correspondente a 34% das emissões totais de CO2 inventariadas em 
2005 para todo o setor energético. Desta forma, fica demonstrado que esse 
objetivo foi integralmente atingido. 

Tabela 10-2: Impacto dos biocombustíveis nas emissões de GEE 

Biocombustível/ 
combustível 

fóssil 

Fator de emissão 
do biocombustível 
(kg CO2 eq. / litro) 

Fator de emissão 
do combustível 

fóssil 
(kg CO2 eq. / litro). 

Mitigação 
das 

emissões 
de GEE 

Etanol / gasolina 0,422 2,90 85,5% 

Biodiesel / diesel 0,913 3,14 71,0% 

Fonte: Macedo & Nogueira, 2011. 

esses setores, 82.227 trabalhadores (MTE, 2010) e a oferta interna de 177,22 Mtep como 
petróleo e gás natural nesse ano. Observe-se que esse levantamento é bem próximo da 
estimativa apresentada pelo Dieese (2009). 
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E. Induzir a criação do mercado internacional de biocombustíveis, 
garantindo a liderança setorial do Brasil. 

O cumprimento desse objetivo depende menos dos esforços brasileiros 
(governamentais e privados) que da disposição dos países importadores em 
promover a abertura de seu mercado. Ao protecionismo recorrente do 
mercado doméstico, que é uma característica dos países ricos quando não 
dispõem de vantagens competitivas, acrescenta-se a crise financeira 
deflagrada em 2008, sob cujo efeito o mundo desenvolvido ainda se 
encontra.  

Com a alegação da necessidade de incentivar a produção interna, 
muitos países recorreram ao acirramento do protecionismo, o que é 
particularmente observável para o setor primário da economia. 
Recentemente, os Estados Unidos renovaram sua proteção ao etanol de 
milho (subsídio à cadeia produtiva, cotas e sobretaxas de importação) e ao 
biodiesel (estímulo fiscal de até US$ 1,00 por galão), devido à 
impossibilidade de competição direta com países mais competitivos, como 
é o caso do Brasil. Além do protecionismo, a queda de atividade econômica 
nos países ricos fez com que as importações se contraíssem, afetando 
diretamente as exportações brasileiras de etanol. 

Os resultados alcançados com as ações na área internacional incluem: 

a. Reconhecimento, pela agência ambiental da Califórnia (California Air 
Resources Board, CARB), em abril de 2009, que o uso do etanol de 
cana-de-açúcar permite reduzir de forma expressiva as emissões de 
carbono, sendo um dos poucos biocombustíveis que atendem as 
disposições da Norma de Combustível de Baixo Carbono (Low 
Carbon Fuel Standard, LCFS) (CNI, 2012). 

b. Classificação do etanol brasileiro, pela agência nacional de proteção 
ambiental dos EUA (Environmental Protection Agency), como 
“biocombustível avançado”, por sua capacidade de reduzir em 
mais de 60% as emissões de carbono comparativamente à gasolina 
(CNI, 2012). 

c. Redução das tarifas de importação da China para o etanol brasileiro 
de 30% para 5%, em 2009 (UNICA, 2009). 

d. Aprovação, em 2010, pela associação das montadoras japonesas 
(Japan Automobile Manufacturers Association - JAMA) do uso de 
misturas de gasolina com até 10% de etanol, assegurada a 
manutenção dos níveis de desempenho e emissão. Até então, essa 
associação não recomendava o uso de misturas com mais de 3% de 
etanol nos veículos japoneses (WEBIOENERGIAS, 2010). 
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Desta forma, esse objetivo pode ser considerado como parcialmente 
atingido, ou seja, o governo e a iniciativa privada brasileira envidaram 
ações e esforços continuados para promover a criação de um mercado 
internacional de biocombustíveis, sendo seus esforços minados pelo 
excesso de protecionismo dos países mais desenvolvidos e pela contração 
momentânea do mercado. 

F. Otimizar o aproveitamento de áreas resultantes da ação humana 
sobre a vegetação natural (áreas antropizadas), maximizando a 
sustentabilidade dos sistemas produtivos, desestimulando a expansão 
injustificada da fronteira agrícola e o avanço rumo a sistemas sensíveis 
ou protegidos. 

O zoneamento agroecológico para a cana-de-açúcar e para o dendezeiro 
(palma africana), as principais culturas consideradas para a produção de 
etanol e biodiesel em bases sustentáveis no longo prazo, tratam 
especificamente do tema de ocupação de áreas antropizadas. O Decreto 
6.961/09 (BRASIL, 2009a) que estabeleceu o Zoneamento Agroecológico da 
cana-de-açúcar detalha as áreas aptas para a cultura da cana e proibiu o seu 
cultivo em biomas e áreas sensíveis (Amazônia, Pantanal e Bacia do Alto 
Paraguai), e a expansão do cultivo sobre qualquer tipo de vegetação nativa. 

Tendo em vista que o zoneamento agroecológico de uma cultura 
condiciona outras políticas agrícolas, especialmente crédito, aquisições e 
seguro agrícola, considera-se que esse objetivo do I PNAE foi totalmente 
atingido. Como exemplo podem ser citados o Programa de Agricultura de 
Baixo Carbono (Programa ABC), que financia sistemas agrícolas com 
menor emissão de GEE e o Programa de Palma de Óleo, que incentiva o 
plantio desta oleaginosa (dendê) para aumento da oferta de óleo vegetal, 
inclusive para o programa de biodiesel. 

G. Desenvolver soluções que integrem a geração de agroenergia à 
eliminação de perigos sanitários ao agronegócio. 

O atendimento desse objetivo se insere, parcialmente, no contexto do 
desenvolvimento tecnológico para as culturas energéticas, posto que as 
soluções para eliminação de perigos sanitários lastreiam-se em tecnologias 
adequadas e em políticas públicas setoriais. A obtenção de novas 
variedades tolerantes a pragas, a definição de novos sistemas de produção 
condizentes com a superação de riscos sanitários e o envolvimento da 
Secretaria de Defesa Agropecuária nas cadeias agroenergéticas garantiram 
o cumprimento desse objetivo. 

Como indicador auxiliar, destaca-se não ter havido qualquer alteração 
do status sanitário de culturas agroenergéticas, ao longo da vigência do I 
PNAE, exceção feita à introdução de uma praga exótica no país (a ferrugem 
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laranja da cana), que se deveu a outros motivos que alheios à expansão da 
produção de biocombustíveis. 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS E AGROENERGIA 
A implantação do I PNAE pode ser considerada a política pública 

primordial, porém de caráter orientador e estratégico. Outras políticas 
públicas correlatas foram implementadas, voltadas para a consecução dos 
objetivos e metas estabelecidas.  Durante o período de vigência do plano 
cumpre destacar os seguintes atos legais relativos às cadeias de 
biocombustíveis: 

a. Decreto 5060/2004 (BRASIL, 2004a), reduzindo a zero a 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) 
sobre etanol e definindo para a gasolina o valor de R$ 0,28/L. 

b. Conjunto de regras e instruções do BNDES permitindo juros 
mais baixos no financiamento de equipamentos específicos para 
geração de energia elétrica excedente nas unidades de 
processamento de cana, assegurada uma eficiência mais 
elevada. 

c. Resolução Conama 382/2006 (BRASIL, 2006), que estabelece 
limites de emissões de material particulado (MP) e óxidos de 
nitrogênio (NOx) para caldeiras a biomassa novas. 

d. Lei Federal 11.727/2008 (BRASIL, 2008) e Decreto 6.573/2008 
(BRASIL, 2008a) altera o regime de tributação PIS e Cofins do 
etanol e simplificando as operações. 

e. Resolução SMA 88/2008 (Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo), (SÃO PAULO, 2008). Institui o 
Zoneamento Agroambiental Paulista. 

f. Lei Federal 11.945/2009 (BRASIL, 2009b) equipara empresas de 
comercialização a produtores para efeito de pagamento do PIS e 
Cofins.  

g. Decreto 6.961/2009 (BRASIL, 2009a), que estabelece o 
Zoneamento Agroecológico Nacional da Cana. 

h. Instrução Normativa 52/2009 (BRASIL, 2009), do Ministério de 
Agricultura e Produção Agropecuária; e Resolução ANP 
43/2009 (ANP, 2009): regulamentando a empresa de 
comercialização de etanol e o agente operador de bolsa de 
mercadorias e futuros. 

i. Resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) 3708/2009; 
3863 / 2010 e 3874 / 2010 (BCB 2009; BCB 2010; 2010a); Circular 
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BNDES 38 / 2009 e 41 / 2009 (BNDES, 2009; 2009a); com linha 
de crédito para financiamento da estocagem de etanol. 

j. Resolução Camex 21/2010 (BRASIL, 2010), da Câmara de 
Comércio Exterior, de 23 de abril de 2010, reduzindo a alíquota 
de importação de etanol para zero. 

 

Em relação ao apoio à produção de bioeletricidade, por cogeração nas 
usinas de cana-de-açúcar, destacam-se as seguintes medidas: 

a. O Ministério de Minas e Energia (MME) determinou que as 
linhas de interconexão entre os cogeradores e as linhas do 
sistema de transmissão devem ser consideradas parte da rede 
básica de transmissão de energia elétrica, com os investimentos 
necessários sob responsabilidade dos agentes do Sistema de 
Transmissão e não mais por conta do gerador de bioeletrici-
dade, como vinha ocorrendo. 

b. O MME também orientou para que os procedimentos e custos 
de conexão à rede básica para os produtores de bioeletricidade 
sejam os mesmos das centrais hidrelétricas. 

c. Aceleração dos procedimentos de licenciamento ambiental das 
plantas produtoras de eletricidade nas usinas sucroalcooleiras 
que já estejam cogerando. 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
O I PNAE representou um esforço governamental para conferir unidade 

às ações do governo federal no terreno da agroenergia, com o claro objetivo 
de conferir competitividade e sustentabilidade às suas cadeias produtivas, 
alinhavando diretrizes que apontaram para as suas necessidades 
estratégicas mais prementes. A presente análise ex-post demonstra que seus 
objetivos foram quase integralmente atingidos, em especial aqueles 
vinculados à temática tecnológica, com especial referencia à criação da 
Embrapa Agroenergia e ao incremento ponderável do esforço de PD&I 
observado no período. O único objetivo que se considera apenas 
parcialmente atendido, refere-se à criação de um mercado internacional de 
produtos da agroenergia, em que, apesar dos intensos esforços do governo 
e da iniciativa privada, resultados significativos não foram obtidos, em 
grande parte devido à conjugação de fatores como o excesso de 
protecionismo dos países desenvolvidos e a crise financeira mundial que 
contraiu o mercado de energia. 

À luz desta análise, propõe-se que o próximo plano, o II PNAE: 
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• Seja uma continuidade de alguns aspectos positivos da primeira 
edição, mormente o esforço tecnológico para manter o Brasil na 
fronteira do conhecimento e do domínio tecnológico em caráter 
global; 

• Multiplique os esforços para avançar na formação e consolidação de 
um mercado internacional de agroenergia, para auxiliar no 
cumprimento das metas estabelecidas pelos diferentes países para 
substituição de fontes fósseis de energia; 

• Estabeleça diretrizes ainda mais ambiciosas no balanço energético 
nacional para substituição de fontes de energia fóssil por energia 
renovável, especialmente no tocante aos segmentos de transporte e 
de geração de bioeletricidade; 

• Elabore estudos estratégicos para identificar com clareza as 
oportunidades e ameaças que o setor enfrentará nos próximos anos, 
permitindo a elaboração de políticas públicas consentâneas com os 
cenários identificados. 
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11.POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INCLUSÃO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR NO PROGRAMA 
NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DE 

BIODIESEL 

Maria de Fátima dos Santos Ribeiro & Adriana de S. Martins 

RESUMO 

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) foi 
concebido com o objetivo de aumentar a participação de biocombustíveis 
renováveis na matriz energética nacional, aliado ao desenvolvimento 
econômico e social. Por meio de uma revisão dos estudos realizados junto a 
empreendimentos de biodiesel no Brasil, este capítulo apresenta uma 
síntese de alguns condicionantes da atratividade e viabilidade da produção 
de biodiesel como instrumento de desenvolvimento socioeconômico com 
inclusão social, compreendendo a necessidade de agregação de valor 
através da valorização dos coprodutos resultantes da extração do óleo. Por 
fim, são apontadas algumas sugestões de políticas públicas que 
possibilitam que o PNPB possa alcançar os objetivos propostos. 
 

Palavras-chave: agroenergia; biocombustíveis; oleaginosas. 
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1. INTRODUÇÃO 
A instabilidade dos preços do petróleo, a redução da oferta e das 

reservas, questões de ordem geopolítica associadas à exploração do 
petróleo, bem como a preocupação com as mudanças climáticas, têm 
levado os governos a promoverem a diversificação da matriz energética 
como alternativa ao uso dos combustíveis de origem fóssil (SACHS, 2005). 
Em 13 de janeiro de 2005 foi publicada, no Brasil, a Lei nº 11.097, que 
regulamenta a introdução do biodiesel na matriz energética nacional, a qual 
prevê que, a partir de novembro de 2006, o combustível comercializado 
para uso em motores diesel deve conter 2% de biodiesel na mistura, com 
aumentos progressivos dessa proporção. 

Os objetivos do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 
(PNPB) vão além do suprimento de biocombustíveis e das preocupações de 
ordem ambiental. O PNPB dispõe de mecanismos que estimulam a 
participação da agricultura familiar, como o Selo Combustível Social, e as 
linhas de crédito específicas do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf). Estes programas estimulam os produtores de 
biodiesel a adquirir parte da matéria-prima dos agricultores familiares. 
Com essas medidas, o governo federal procura dar um rumo diferente ao 
que ocorreu com o Proálcool, que teve como resultado a concentração da 
produção em um pequeno número de grandes usinas. 

Tais mecanismos, apesar de necessários, podem não ser suficientes para 
garantir a participação da agricultura familiar. Como em qualquer cadeia 
produtiva, a viabilidade da produção e a atratividade econômica de uma 
atividade agrícola estão condicionadas a fatores de ordem institucional, 
técnica, econômica e organizacional, sendo que esses fatores apresentam 
uma grande variabilidade regional. Se, por um lado, as metas de produção 
do PNPB já foram alcançadas, e até mesmo ultrapassadas, por outro lado os 
resultados também indicam que os objetivos de inclusão social e a 
diversificação das matérias-primas, de forma a se reduzir a dependência 
sobre a cultura da soja, não têm sido atingidos e representam os principais 
desafios (FLEXOR, 2010).  

2. O PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DE BIODIESEL 
O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) é um 

programa interministerial do governo federal, que objetiva a 
implementação de forma sustentável, tanto técnica, como economicamente, 
da produção e uso do biodiesel, com enfoque na inclusão social e no 
desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda. Lançado em 
dezembro de 2004, tem como principais diretrizes a implantação de um 
programa sustentável, promovendo inclusão social, garantia de preços 
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competitivos, qualidade e suprimento e produção de biodiesel, a partir de 
diferentes espécies oleaginosas e em diversas regiões.  

O primeiro instrumento de política pública, criado a partir do PNPB, foi 
a formação de um mercado compulsório, por meio da Lei nº 11.097, de 13 
de janeiro de 2005. A lei determina metas progressivas de adição de 
biodiesel ao diesel, iniciando com a adição obrigatória de 2% a partir de 
janeiro de 2008 e 5% a partir de 2013. 

 Em função do sucesso do programa no tocante à oferta do 
biocombustível, as metas de 2013 foram antecipadas para 2010. Segundo 
estimativas do Ministério da Agricultura e Pecuária, está prevista a 
produção de 20 bilhões de litros em 2020 e 60 bilhões de litros em 2030 
(BUANAIN & BATALHA, 2007). 

Além da criação de um mercado compulsório, outros mecanismos foram 
implementados pelo governo federal para tornar o ambiente institucional 
favorável à produção desse biocombustível. Destacam-se (1) o acesso a 
fontes de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) para investimentos em todas as fases da 
produção de biodiesel; (2) os incentivos do governo para o 
desenvolvimento de pesquisas para o emprego de matérias-primas 
alternativas; (3) a garantia de compra da produção de biodiesel por parte 
da Petrobras (BUANAIN & BATALHA, 2007); e (4) o Selo Combustível 
Social, constituído por um conjunto de medidas específicas que visam 
estimular a inclusão da agricultura familiar na cadeia de biodiesel. 
Estabelece-se, assim, um novo mercado para as plantas oleaginosas no 
Brasil, e uma nova oportunidade para os agricultores familiares. 

Estudos realizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da 
Integração Nacional e Ministério das Cidades mostram que, a cada 1% de 
participação da agricultura familiar no mercado de biodiesel do país, 
baseado no uso do B5 (adição de 5% de biodiesel ao óleo diesel), seria 
possível gerar cerca de 45 mil empregos no campo, a um custo médio de 
cerca de R$ 4.900,00 por emprego. Cada R$ 1,00 aplicado na agricultura 
familiar gera R$ 2,13 adicionais na renda bruta anual, o que significa que a 
renda familiar dobraria com a participação no mercado do biodiesel 
(BUANAIN & BATALHA, 2007). 

Para estimular a inclusão da agricultura familiar na cadeia de biodiesel, 
o governo federal lançou o Selo Combustível Social, constituído por um 
conjunto de medidas específicas. O enquadramento social de projetos ou 
empresas produtoras de biodiesel no Selo Combustível Social, permite 
acesso a melhores condições de financiamento junto ao BNDES e outras 
instituições financeiras. Além disso, dá direito à concorrência em leilões de 
compra de biodiesel e à desoneração de alguns tributos.  
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Duas condições regem a concessão do Selo Combustível Social às 
empresas produtoras de biodiesel. O Selo é concedido aos produtores de 
biodiesel que compram matéria-prima da agricultura familiar com 
percentual mínimo de 30% das regiões Nordeste, Sudeste e Sul; e 10% das 
regiões Norte e Centro-Oeste. Nos contratos negociados devem constar, 
pelo menos, o prazo contratual, valor de compra e critérios de reajuste do 
preço contratado, condições de entrega da matéria-prima, salvaguardas de 
cada parte, identificação e concordância de uma representação dos 
agricultores que participaram das negociações e o fornecimento de 
assistência aos agricultores familiares. 

Verifica-se, dessa forma, avanços em relação aos contratos que empresas 
integradoras de pequenos animais mantêm com os agricultores, no Sul do 
País. No caso do biodiesel, os contratos são públicos, monitorados 
socialmente, regulamentados pelo governo e sujeitos a negociações que não 
se limitam à empresa e aos agricultores (ABRAMOVAY & MAGALHÃES, 
2007).  

No que se refere às matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel, 
o PNPB estimula a diversificação, de forma a minimizar o risco da 
dependência exclusiva sobre a cultura da soja, já que esta concorre com o 
óleo comestível – o que traz insegurança em sua oferta para a produção de 
combustíveis – e cuja formação de preços depende dos valores do farelo, 
cujo mercado é totalmente independente daquele no qual se formam os 
preços do biodiesel (ABRAMOVAY & MAGALHÃES, 2007). 

Segundo Vianna et al. (2010), o primeiro grande desafio do PNPB é a 
implementação de uma produção sustentável de matérias-primas. Assim, 
deve ser considerado o potencial dessas culturas como vetor de inclusão 
social, preservação do capital ambiental, produtividade e segurança de 
abastecimento. Formato esse que deve considera o arranjo consorciado com 
a produção de alimentos e com escala e regularidade de produção que 
possa atender a demanda pelo biocombustível.  

A grande diversidade agroclimática brasileira favorece o cultivo de 
diversas espécies de oleaginosas, o que constitui num dos muitos 
diferenciais para a produção nacional de biodiesel e possibilita o 
aproveitamento das potencialidades regionais. Além de espécies já 
cultivadas, como a soja, o amendoim, o girassol, a mamona e o dendê, é 
possível produzir biodiesel a partir de alternativas como o pinhão manso, o 
nabo forrageiro, o pequi, o buriti, a macaúba e outras. 

Entretanto, embora algumas plantas nativas apresentem bons resultados 
em laboratórios, como o pequi, o buriti e a macaúba, sua produção é 
extrativista e não há plantios comerciais que permitam avaliar com precisão 
as suas potencialidades, o que demanda pesquisas com foco nos ciclos 
botânico e agronômico dessas espécies (EMBRAPA, 2006).  
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Os principais instrumentos de estímulo à diversificação são os 
investimentos em pesquisa e a isenção fiscal. A desoneração total ou parcial 
dos tributos federais incidentes sobre o biodiesel (PIS / Pasep e Cofins) é de 
31% para mamona e palma, produzidos pelo agronegócio nas regiões 
Norte, Nordeste ou semiárido; 68% de redução para agricultura familiar em 
qualquer região do país e com qualquer oleaginosa; e 100% de redução para 
mamona ou palma produzida pela agricultura familiar nas regiões Norte, 
Nordeste ou semiárido (GARCIA & ROMEIRO, 2010). 

2.1. Alguns resultados do PNPB 
Do ponto de vista do volume de biodiesel produzido, é inquestionável o 

sucesso do PNPB. Em cinco anos, o programa conseguiu induzir a 
formação de um parque industrial capaz de atender a uma demanda de 
cerca de dois bilhões e meio de litros de biodiesel (FLEXOR, 2010). Além 
disso, obteve inegável sucesso na criação de uma infraestrutura industrial 
para a produção de biodiesel no semiárido (VIANNA et al., 2010). 

O PNPB não apenas conseguiu atender à demanda antecipada do B5, 
como alcançou uma capacidade produtiva bem superior à demanda atual. 
Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia, divulgado recentemente 
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), se o índice de adição de 
biodiesel permanecer em 5%, a capacidade produtiva atual será suficiente 
para garantir uma oferta segura do combustível até 2019 (FLEXOR, 2010). 

Contudo, os resultados publicados nos boletins da ANP não apresentam 
evidências de que outras metas, como a diversificação de matérias-primas e 
a inclusão da agricultura familiar estejam ocorrendo. No primeiro caso, 
esses boletins têm indicado o predomínio da cultura da soja, variando entre 
75% a 83% das matérias-primas totais, utilizadas entre 2008 e 2010. 

As utilizações do sebo bovino, cujo total varia de 10 a 18%, e do óleo de 
algodão, que oscila entre 3% a 6%, indicam que a produção de biodiesel 
está baseada nas matérias-primas cujas cadeias produtivas já estão 
consolidadas. Esses dados evidenciam que os incentivos governamentais 
para a produção de mamona e palma não foram suficientes para alavancar 
a produção de matérias-primas alternativas à soja. 

O Gráfico 11-1 apresenta a contribuição de cada região no total de 
biodiesel comercializado entre 2008 e julho de 2010, indicando que as 
regiões Centro-Oeste e Sul são as que mais têm contribuído no total de 
biodiesel comercializado no País. Nessas regiões concentra-se a produção 
de soja, principal matéria-prima empregada para a produção do 
biocombustível. 

Por outro lado, a região Nordeste tem apresentado uma modesta 
contribuição no total comercializado. Essas informações sugerem que não 
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está ocorrendo a inclusão social na cadeia de biocombustíveis, visto que a 
cultura da mamona – principal oleaginosa promovida para uso pela 
agricultura familiar no semiárido nordestino – não está sendo empregada. 
Conforme Vianna et al. (2010), a participação do agricultor familiar na 
produção da matéria-prima para essas usinas tem sido insignificante, muito 
aquém do que se esperava. 

Gráfico 11-1: Participação de cada região no total de biodiesel comercializado 
nos leilões da Agência Nacional de Petróleo, durante o período 2008-2010. 
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Fonte: ANP, 2010. 

Estudos de caso realizados em várias regiões do país mostram que a 
matéria-prima, quando proveniente da agricultura familiar, foi oriunda 
daqueles agricultores que já estavam estruturados e inseridos na cadeia de 
produção de soja, ou seja, não ocorreu de fato a inclusão social. Ferreira 
(2008) realizou um estudo junto a 93 agricultores familiares, distribuídos 
em 33 municípios do estado de Goiás e vinculados a três projetos de 
produção de biodiesel. 

As principais atividades que compunham a renda desses agricultores 
eram a soja, o milho, os animais e o leite. Esse grupo era constituído por 
produtores mais estruturados, que possuíam maiores áreas, e por 
produtores assentados da reforma agrária, os quais detinham áreas 
menores. 

No primeiro grupo, que constituiu 65% dos contratos, a oleaginosa 
cultivada foi a soja, ocupando áreas que variavam entre 20 a 100 ha, 
enquanto no segundo grupo, composto por 33% dos contratos, foi cultivada 
a mamona, ocupando áreas entre 0,5 a 5 ha. No caso dos produtores de 
soja, a integração à usina de biodiesel representou garantia de assistência 
técnica, aumento na renda, aumento na área de soja com redução na área 
com milho e, em menor grau, redução na produção de leite e animais, 
indicando uma tendência à especialização na cultura da soja. 
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Entretanto, deve-se considerar que outros fatores, como a alta nos 
preços da soja antes e após o estudo, também interferiram nas diferenças de 
renda antes e após os contratos com as empresas de biodiesel. Para o grupo 
que cultivou a mamona, não ocorreu aumento da renda, sendo que estes se 
mostraram insatisfeitos, principalmente por não haver assistência técnica 
para essa cultura. Deve-se destacar que o cultivo dessa oleaginosa não é 
tradicional no estado e que, até pouco tempo, ela não havia sido incluída no 
zoneamento para a região. 

• Muitos agricultores familiares não tem acesso à terra, o que dificulta 
a concessão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e, 
consequentemente, a participação no PNPB. Nesse caso, ainda, 
existem conflitos de interesse entre os agricultores familiares e os 
proprietários, pois estes últimos podem não permitir o cultivo da 
mamona, por necessitar de pastagens para o gado e pelo fato da 
planta ser tóxica para o gado (SINISCALCHI, 2010). 

• Falta de infraestrutura e capacitação dos agentes de assistência 
técnica e extensão rural, sobretudo governamental (SINISCALCHI, 
2010; NEGRET, 2008, RAMBO & COSTA, 2010). 

• Problemas de acessibilidade até as propriedades rurais para coleta da 
produção, devido às más condições das estradas (NEGRET, 2008, 
VIANNA et al., 2010; SINISCALCHI, 2010). 

• Existência de mercados alternativos ao óleo de mamona. As 
inúmeras aplicações conferem a esse óleo um grande valor 
comercial no mercado internacional. Em meados de 2008, o óleo de 
soja estava cotado a R$ 2.200,00 e o preço de uma tonelada de óleo 
de mamona chegou a atingir R$ 5.000,00. No início de 2009, esse 
cenário de bons preços persistiu e levou a mamona a desaparecer 
completamente dos leilões de biodiesel (VIANNA et al., 2010). Além 
disso, conforme constatou Siniscalchi (2010), a indústria 
ricinoquímica paga no ato da compra, o que faz com que os 
agricultores prefiram comercializar a produção com estas empresas, 
mesmo no caso de firmarem contratos com as indústrias de 
biodiesel. 

• Organização dos agricultores para a negociação dos contratos e 
comercialização da produção: apesar das regras do Selo 
Combustível Social, Ferreira (2008) constatou que 78% dos contratos 
foram negociados de forma individualizada e 19% por meio de 
cooperativas e sindicatos. Da mesma forma, Rambo & Costa (2010) 
verificaram, em experiência de produção de biodiesel no Rio 
Grande do Norte, a predominância da forma individual de 
organização e comercialização da produção. 
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3. AGREGAÇÃO DE VALOR ÀS MATÉRIAS-PRIMAS: UMA VISÃO 
SISTÊMICA DA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

Sachs (2005) coloca os biocombustíveis dentro de uma visão mais ampla, 
que vai muito mais além da abertura de um mercado para uma commodity. 
Referindo-se à “civilização moderna de biomassa”, na qual se produz não 
só alimentos para o homem, mas também forragem para os animais, 
materiais de construção, adubos verdes, biocombustíveis, matérias-primas 
industriais (fibras, plásticos, etc.), fármacos e cosméticos, o autor coloca que 
essa nova oportunidade que gera os biocombustíveis é também um 
momento oportuno para repensar o desenvolvimento rural, e não apenas 
atender à demanda para os automóveis. O problema central, portanto, é 
como se insere essa perspectiva dentro da visão mais integrada de 
desenvolvimento rural.  

A extração de óleo das plantas oleaginosas gera coprodutos (tortas ou 
farelos) que podem ser utilizados na alimentação animal, como fertilizantes 
e no controle fitossanitário. O processo de transesterificação, por sua vez, 
gera a glicerina, a qual possui diversos usos industriais. Mais recentemente, 
várias pesquisas têm constatado a utilidade do glicerol como fonte 
energética para alimentação animal.  

A agregação de valor às matérias-primas produz uma série de benefícios 
aos agricultores familiares, na medida em que gera empregos e promove o 
aumento da renda, pois os coprodutos podem ser comercializados pelos 
próprios agricultores ou utilizados na alimentação do rebanho, 
contribuindo para a redução dos custos da produção animal. 

Pereira (2010) analisou a viabilidade econômico-financeira de um 
empreendimento de produção de biodiesel, no sudoeste do Paraná, e 
constatou que a viabilidade está condicionada à implantação em parceria 
com uma cooperativa que possua uma fábrica de ração e uma unidade 
esmagadora, destinando o produto para o uso por seus cooperados na 
alimentação dos animais. Nesse contexto, a fábrica de ração mostrou-se 
decisiva para viabilizar o projeto, sendo que o biodiesel contribuiria com 
apenas 16% do faturamento total. 

No norte de Minas Gerais, Santos et al. (2007) avaliaram dois arranjos de 
unidades de extração de óleo, cada um com capacidade total de 
processamento de 135 toneladas por dia. A eficiência de extração era de 
40% de óleo sobre o peso da mamona, o que implica em uma produção 
total de 54 mil litros de óleo por dia, cujos resultados são apresentados na 
Tabela 11-1. 

Dois modelos foram avaliados: uma unidade centralizada e um modelo 
descentralizado, constituído por seis unidades descentralizadas, com 
capacidades individuais de 22,5 toneladas por dia de matéria-prima. Os 
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resultados obtidos mostraram um melhor desempenho do Modelo 1 quanto 
ao custo de produção do óleo, ao investimento total, ao ponto de equilíbrio, 
à taxa interna de retorno e ao valor presente líquido. O Modelo 2 implicou 
em um maior número de empregos diretos gerados e um menor raio de 
captação da matéria-prima. 

Tabela 11-1: Indicadores gerados para os dois modelos de arranjos de unidades de 
extração de óleo 

Indicador Forma de arranjo 
Centralizado Descentralizado 

Empregos gerados 102 182 
Raio de captação de matéria-prima (km) 150 61 
Custo de produção do óleo (R$/litro) 1,47 1,55 
Investimento total (R$) 8.021.323,18 13.451.955 
Ponto de equilíbrio (%) 31,22 46,74 
Taxa interna de retorno (%) 38,49 12,22 
T.R.C. (anos). 2,58 6,01 
Valor presente líquido (R$) 10.616.264,45 133.515,87 

Fonte: Santos et al., 2007. 

Segundo os autores, este último favorece ainda mais a inclusão da 
agricultura familiar, e uma melhor organização do sistema de gestão 
devido à menor quantidade de matéria-prima processada diariamente por 
unidade. 

3.1. Uso das tortas como fertilizantes 
As tortas, que possuem componentes tóxicos ou fatores antinutricionais 

de remoção economicamente inviável para uso na alimentação animal, 
podem ser aproveitadas como fertilizantes. 

Tabela 11-2: Teores de nutrientes nas tortas de mamona 
pinhão manso e nabo forrageiro. 

Nutriente Mamona Pinhão manso Nabo forrageiro 
Nitrogênio (g.kg-1) 29,00 33,89 58,89 
Fósforo (g.kg-1) 5,78 7,61 31,66 
Potássio (g.kg-1) 6,00 13,00 15,00 
Cálcio (g.kg-1) 44,90 5,92 4,54 
Magnésio (g.kg-1) 20,40 5,10 3,07 
Cobre (mg.kg-1) 17,20 26,31 6,40 
Zinco (mg.kg-1) 71,10 47,42 58,10 
Manganês (mg.kg-1) 306,00 69,40 31,40 
Boro (mg.kg-1) 12,90 22,51 12,10 

Fonte: Carvalho & Costa, 2009. 
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Carvalho e Costa (2009) determinaram os teores de macro e 
micronutrientes em tortas de oleaginosas (Tabela 11-2). O nitrogênio é o 
nutriente presente em maiores quantidades. O nabo forrageiro destaca-se 
pelos maiores teores de nitrogênio e fósforo, enquanto a mamona por 
apresentar os maiores teores de cálcio, magnésio e manganês. O pinhão 
manso, por sua vez, apresentou os maiores teores de cobre. No mesmo 
trabalho, os autores compararam a eficiência das tortas em relação à 
aplicação de ureia. 

Quando comparado ao tratamento que recebeu ureia no solo argiloso, as 
tortas de mamona, nabo forrageiro e pinhão manso apresentaram eficiência 
média de 46%, 57% e 53%, respectivamente. Em solo arenoso essa eficiência 
foi de 80%, 86% e 89%, respectivamente. 

3.2. Uso dos coprodutos na alimentação animal 
Nos sistemas de produção animal, a alimentação pode representar cerca 

de 40% a 70% dos custos e constitui um dos fatores determinantes para se 
obter êxito, exercendo grande influência sob o aspecto produtivo e 
econômico. Desta forma, a busca por alimentos de qualidade, 
economicamente viáveis e que atendam aos requerimentos nutricionais dos 
animais, vem sendo cada vez mais o alvo de produtores e pesquisadores da 
área. 

As tortas são coprodutos originários da extração do óleo de sementes de 
oleaginosas pelo método de prensagem industrial ou artesanal para 
produção de biodiesel. Apresentam alto valor nutritivo, constituindo uma 
excelente fonte energética e protéica na alimentação animal, podendo 
agregar valor ao sistema. Sua composição química varia em função da 
semente de oleaginosa, cultivo e do processo de extração do óleo (Tabela 
11-3). 

Tabela 11-3: Composição química (%MS) de tortas, farelos e sementes de 
oleaginosas 

Item MS PB EE FDN 
Semente de girassol 94,1 15,9 42,8 53,7 
Farelo de girassol 92,2 37,2 1,9 30,3 
Torta de girassol 91,4 30,0 15,2 35,3 
Torta de algodão 91,2 27,8 8,26 30,2 

Torta de nabo 90,1 39,7 15,8 - 
Torta de linho 88,7 33,9 16,3 40,8 

MS = matéria-seca; PB = proteína bruta; EE = extrato etéreo; FDN = fibra em 
detergente neutro. 
Fonte: Laboratório de Nutrição Animal do Instituto Agronômico do Paraná – Iapar, 

2009. 
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A utilização do processo de prensagem mecânica na extração do óleo 
gera um produto (torta) com maior teor de óleo. Já o processo de extração 
com o uso de solventes (hexano) é mais eficiente, gerando o farelo com 
aproximadamente 1,5% de óleo (OLIVEIRA, 2003). Por outro lado, o 
processo de extração mecânica é de fácil aplicação e custo relativamente 
baixo, se comparado aos processos de extração química ou mista (SANTOS 
et al., 2007). 

A menor eficiência de extração do óleo pelo método de prensagem 
resulta em um produto com maior valor energético, potencialmente útil 
para uso em rações de animais, sendo uma opção econômica para as 
pequenas propriedades. De acordo com Aguiar (2001), além de conter 
maior teor de óleo que o farelo, a torta é rica em proteínas, cálcio e fósforo 
e, se não for descascada antes da prensagem, poderá conter alto teor de 
fibra. Essa é uma característica interessante para animais de alto consumo, 
como vacas em lactação, pois ajuda a prevenir distúrbios metabólicos. 

Atualmente existe uma preocupação crescente com a qualidade da 
alimentação por parte dos consumidores, tanto sob o ponto de vista 
nutricional como para a melhoria da saúde. Dependendo da espécie 
oleaginosa, a torta pode conter alto teor de ácidos graxos poli-insaturados, 
entre eles o linoléico (ômega 6) e linolênico (ômega 3) que possuem 
propriedades nutracêuticas. A torta de girassol, por exemplo, possui 60% 
de ácido linoleico na fração lipídica, o qual apresenta propriedades 
benéficas à saúde (SAN JUAN e VILLAMIDE, 2000). O fornecimento desse 
coproduto na ração dos animais pode alterar a composição da gordura da 
carcaça, podendo torná-la mais saudável. Para animais ruminantes, 
entretanto, a modificação na composição da gordura da carne e do leite é 
mais complexa. 

Nesses animais, os ácidos graxos presentes no alimento sofrem o 
processo de bio-hidrogenação que ocorre no rúmen, tornando a gordura 
mais saturada. Porém, nesse processo são formados alguns compostos 
intermediários, entre eles o ácido rumênico (cis-9 trans-11 18:2), também 
chamado de ácido linoleico conjugado (CLA) que se destaca como potente 
inibidor da arteriosclerose e possui propriedades anticarcinogênicas, 
trazendo benefícios à saúde. 

Desta forma, grandes esforços estão sendo realizados para aumentar o 
teor de CLA na gordura dos animais. A alimentação constitui uma forma 
eficaz, especialmente quando se fornece altas quantidades de volumosos ou 
rações com alto teor de ácido linoleico, em combinação com outros óleos 
(PALMQUIST & MATTOS, 2006), ou mesmo pela alta relação ômega 
3/ômega 6 (VARELA et al., 2004), ambos presentes nas tortas de 
oleaginosas. Entretanto, a presença desse tipo de gordura no leite e na 
carne bovina é pequena.  
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Considerando o foco do PNPB na agricultura familiar, é importante 
destacar que cerca de 80% dos produtores de leite e mais da metade da 
produção de leite no Brasil é de origem familiar. Sendo assim, o leite pode 
ser considerado um dos produtos mais importantes para a agricultura 
familiar brasileira, pois além da atividade estar presente em mais de 1,8 
milhões de propriedades rurais, gera rendas mensais para os agricultores, 
contribuindo com a gestão do capital na propriedade (DEFANTE, 2011 
apud PERACI, 2007). 

Com o crescente aumento da demanda por óleos vegetais como matéria-
prima para a produção de biodiesel, o uso das tortas de oleaginosas na 
alimentação de vacas leiteiras representa uma fonte alternativa de alimento 
na propriedade. Entre as categorias do rebanho leiteiro, a vaca em lactação 
é aquela que apresenta maior grau de exigência, requerendo dietas com 
altos níveis nutricionais. As vacas atingem o pico de produção de leite por 
volta de quatro semanas após o parto, porém, o consumo de alimentos não 
atinge o auge até a 7ª ou 8ª semana (AMORIM, 2009). Sendo assim, ocorre o 
balanço energético negativo (BEN) quando o animal terá que mobilizar 
reservas corporais para sustentar a produção de leite até que o consumo se 
estabilize. O BEN pode causar desordens produtivas e reprodutivas no 
rebanho. Desta forma, o início da lactação corresponde ao período de maior 
estresse metabólico, pois há aumento crescente da produção de leite e ao 
mesmo tempo baixo consumo pelo animal. A torta de girassol contém 
teores de proteína e energia que podem suprir parcialmente os nutrientes 
na alimentação de vacas em lactação. A inclusão da torta na alimentação de 
vacas leiteiras, nesta fase, proporciona o fornecimento de grande 
quantidade de energia, minimizando os efeitos do BEN. É importante 
destacar que o teor de óleo da torta pode ter grande variação e, para 
bovinos, principalmente vacas leiteiras, o nível de óleo da ração não deve 
ultrapassar 5% a 7%, pois acima desses valores pode haver redução na 
produção e no teor de gordura do leite. 

Santos et al. (2009) estudaram o efeito da inclusão de níveis de torta de 
girassol na alimentação de vacas leiteiras e verificaram que ela pode ser 
incluída na proporção de 36% na dieta, sem causar alterações na produção 
e na composição do leite. Avaliando o desempenho de vacas mestiças 
Holandês-Zebu suplementadas com rações de diferentes níveis de torta de 
girassol na alimentação, Lançanova et al. (2010) observaram aumento no 
teor de gordura e sólidos totais do leite com a inclusão de 72% de torta de 
girassol, porém, com diminuição na produção de leite. 

A produção de biocombustíveis gera outros produtos que podem ser 
utilizados na alimentação animal. O glicerol, conhecido também como 1, 2, 
3 propanotriol ou glicerina, constitui o principal produto gerado na 
produção de biodiesel, correspondendo a aproximadamente 10% do 
volume total de biodiesel produzido (DASARI et al., 2005). Esse produto é 

219 



Energias renováveis: políticas públicas e planejamento energético 
 
 

resultante da transesterificação de triglicerídeos com álcool (metanol ou 
etanol) e pode apresentar impurezas como água, catalisador, impurezas 
provenientes dos reagentes, ésteres, ácidos graxos, etanol ou metanol e óleo 
residual, que lhe conferem um baixo custo (OOI et al., 2004). É um líquido 
viscoso de sabor adocicado, incolor, com alta solubilidade em água e ampla 
aplicação na indústria química, farmacêutica, alimentícia e de cosméticos 
(ARRUDA et al., 2007). 

Com a obrigatoriedade da inclusão do biodiesel no diesel de petróleo, 
sua produção e, consequentemente a produção de glicerina, aumentarão 
substancialmente. Essa nova demanda de produção de glicerina é bastante 
superior à quantidade empregada atualmente nas principais aplicações 
comerciais citadas, havendo a necessidade da criação de novas utilizações 
para esse produto. Nesse sentido, seu uso como ingrediente na alimentação 
animal desponta como importante alternativa. 

O glicerol é encontrado naturalmente na dieta de animais ruminantes, 
como componente estrutural dos triglicerídeos e fosfolipídios, presentes 
principalmente nas sementes de oleaginosas e nas plantas forrageiras, 
respectivamente. Esses lipídios, ao serem hidrolisados no rúmen por ação 
das lipases microbianas, produzem ácidos graxos e glicerol. Experimentos 
têm sido realizados para avaliar o potencial do glicerol como agente 
preventivo de distúrbios metabólicos, associados ao período de transição 
de vacas leiteiras (DEFRAIN et al., 2004, CHUNG et al., 2007). Nesses 
trabalhos, os resultados obtidos com vacas durante os períodos de pós-
parto são positivos e sugerem o glicerol como mais um ingrediente 
energético nas dietas para vacas em lactação. 

A substituição do milho pelo glicerol constitui uma estratégia para a 
formulação de dietas para bovinos quando o milho não tem preço 
favorável, além de tornar disponível esse grão de cereal, bastante utilizado 
na alimentação humana. Essa possibilidade de substituição apresenta 
grande relevância econômica, visto que a oferta de milho, principal 
ingrediente energético utilizado na alimentação animal, poderá diminuir 
em consequência do seu direcionamento para a produção de etanol, em 
alguns países. Donkin et al. (2009), avaliando diferentes níveis de glicerol 
refinado (0, 5, 10 e 15%), em substituição ao milho grão em dietas para 
vacas leiteiras, verificaram que o glicerol pode ser utilizado como 
substituto, sem causar efeitos negativos sobre a ingestão de matéria seca 
(MS), produção e composição do leite, substituindo até 15% da MS da dieta 
total. 

O uso do glicerol na alimentação de ovinos também tem mostrado 
resultados favoráveis. Lage et al. (2010) verificaram melhora na conversão 
alimentar de cordeiros em confinamento e redução do custo do ganho de 
carcaça, com a adição de 6% de glicerina bruta na dieta. 
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Por outro lado, dois aspectos devem ser levados em consideração 
quanto à segurança no uso do glicerol na alimentação animal: o primeiro 
refere-se ao seu uso quando a fabricação do biodiesel é proveniente de 
fontes de origem animal, como o sebo. Neste caso, a glicerina bruta pode 
conter impurezas como ácidos graxos oriundos destas fontes. De acordo 
com a IN 41 de 2004, o uso de produtos de origem animal na alimentação 
de ruminantes foi proibido pelo MAPA, uma vez que estes podem causar 
doenças como o Botulismo e a Encefalopatia Espongiforme Bovina, 
popularmente conhecida como doença da “Vaca Louca”. Estas doenças 
constituem um risco à sanidade do rebanho. 

O segundo aspecto refere-se ao uso do glicerol quando o biodiesel é 
produzido a partir da rota metílica. Neste caso, dependendo de sua 
concentração na glicerina bruta, o metanol pode causar intoxicação nos 
animais, como cegueira, alterações motoras, depressão do sistema nervoso 
central, acidose metabólica, entre outros (Lammers et al. 2008). Desta forma, 
a quantificação do resíduo de metanol no glicerol constitui um fator 
importante quando se avalia o valor desse produto na alimentação animal. 

4. RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
São inegáveis os avanços do Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel, no que se refere aos objetivos de inclusão social e aos 
mecanismos de estímulo à participação da agricultura familiar. Entretanto, 
esses mecanismos por si só não garantem viabilidade e atratividade, uma 
vez que estas estão condicionadas a fatores de ordem técnica, econômica, 
institucional e organizacional, os quais apresentam uma grande 
variabilidade regional. Na região Nordeste, por exemplo, são bem 
conhecidas as dificuldades dos órgãos de pesquisa e assistência técnica e 
extensão rural. Vários órgãos estaduais têm passado por um verdadeiro 
processo de desmantelamento, o que impossibilita um trabalho consistente 
de pesquisa a médio e longo prazo, bem como o contínuo assessoramento 
aos agricultores. 

Nesse caso, é importante não apenas o fortalecimento dos órgãos 
governamentais, mas também o envolvimento das organizações dos 
agricultores e de outras não-governamentais, nas trocas de experiências e, 
sobretudo, na gestão da produção. Restrições no acesso à terra e a 
necessidade de uma estrutura logística que possibilite a distribuição dos 
insumos no tempo em que estes são necessários, bem como à coleta da 
produção, são questões colocadas por vários autores citados no presente 
artigo. Esses são aspectos que compõem o ambiente institucional e 
organizacional da cadeia produtiva e que necessitam de intervenções 
governamentais no curto prazo, sem os quais não se pode pensar no 
fornecimento de matéria-prima com o volume e a regularidade 
demandados por um programa desse porte. 
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Negret (2008) cita uma pesquisa recentemente concluída pelo Instituto 
de Permacultura da Bahia, realizada em municípios do semiárido do 
estado, principal região produtora de mamona do país, na qual foram 
priorizadas as seguintes políticas públicas para alavancar a produção de 
mamona: um mecanismo financeiro para a estabilização dos preços; a 
capacitação e assistência dos produtores para melhorar o processo 
produtivo e o balanço energético; a organização coletiva ou associada para 
a produção e comercialização, buscando evitar os atravessadores; a 
melhoria da qualidade das sementes da mamona e a sua efetiva 
distribuição entre os agricultores; a construção de postos de compra e 
depósitos, que podem estar localizados nas sedes das entidades 
associativas; e a construção de usinas regionais para o esmagamento da 
mamona e a agregação de valor para a geração de emprego. 

Mesmo que essas condições sejam atendidas, ainda resta a questão da 
atratividade econômica da produção, na qual insere-se a agregação de valor 
como forma de aumento da renda e viabilidade econômica de 
empreendimentos de produção de biodiesel. A quase totalidade das 
experiências de produção de biodiesel, citadas na literatura, mostra a 
agricultura familiar como produtora e fornecedora de matéria-prima para a 
indústria de biodiesel, ou seja, não está ocorrendo agregação de valor. Por 
outro lado, conforme demonstrado por Pereira (2010), a viabilidade de 
empreendimentos de produção de biodiesel está condicionada à produção 
associada a uma unidade esmagadora e uma fábrica de ração. 

Nesse sentido, o autor aponta que as políticas públicas devem focar a 
produção agroindustrial de alimentos e destinar o óleo residual para a 
produção de energia, com desoneração fiscal federal e estadual de toda a 
cadeia produtiva envolvida. Como exemplo, os empreendimentos de baixa 
capacidade produtiva, ancorados em cooperativas formadas e controladas 
majoritariamente por agricultores familiares e que destinam o biodiesel 
produzido para o consumo dos próprios cooperados. Para projetos de 
grande escala, o autor sugere a criação de desonerações seletivas para a 
produção de determinados alimentos, instalados em regiões consideradas 
socialmente críticas e voltados ao abastecimento de regiões selecionadas do 
mercado interno. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
São inegáveis os avanços do PNPB como um programa que tem o 

desenvolvimento socioeconômico com inclusão social em sua concepção. 
Entretanto, os estudos citados no presente artigo mostram que os mesmos 
fatores de ordem institucional, técnica, econômica e organizacional, 
necessários ao desenvolvimento de qualquer cadeia produtiva, têm 
dificultado também o cumprimento das metas de inclusão social previstas 
no PNPB. 
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A agregação de valor mostra-se como elemento-chave para conferir 
atratividade à produção de biodiesel. Da mesma forma que o óleo e os 
coprodutos, sobretudo as tortas, agregam valor ao sistema, pois além de 
constituírem uma fonte alternativa de alimento aos animais, com alto valor 
nutritivo, reduzem os custos com alimentação. Dessa forma, o foco das 
políticas públicas para a produção de biodiesel deve ser colocado no 
fortalecimento das cadeias agroindustriais de produção de proteína animal, 
nas quais a agricultura familiar tem grande participação. 
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12  
12.A NECESSIDADE DO PLANEJAMENTO 

ENERGÉTICO INTEGRADO DO SISTEMA 
ELÉTRICO 

Guilherme de Azevedo Dantas 

RESUMO 

Este capítulo analisa as indissociáveis relações do setor de energia com as 
esferas social, econômica e ambiental. O objetivo é mostrar que a promoção 
do desenvolvimento sustentável requer uma configuração do setor 
energético, distinta daquela que vem prevalecendo desde a Revolução 
Industrial, no século XVIII, e que permitiu o progresso dos países que hoje 
são ditos desenvolvidos. A partir dessa constatação, verifica-se a 
necessidade do planejamento energético, especialmente do setor elétrico, 
ocorrer de forma integrada e não apenas focado no lado da oferta de 
energia. O planejamento energético integrado aplicado ao setor elétrico 
aponta grandes potencialidades a serem exploradas. Entretanto, existe uma 
resistência inerente e justificável por parte das empresas do setor, que 
enxergam esse tipo de política como um redutor dos seus mercados, uma 
vez que a lógica da indústria de energia elétrica é vender unidades dessa 
energia e não o serviço. Portanto, torna-se necessária uma mudança da 
lógica empresarial do setor elétrico. 
 

Palavras-chave: Planejamento energético; energia elétrica; setor elétrico. 
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1. INTRODUÇÃO 
O mundo contemporâneo está diante da necessidade de promover o 

crescimento econômico, porque a maior parte da população ainda vive em 
condições socioeconômicas precárias. Ao mesmo tempo, a trajetória 
econômica mundial dos últimos 250 anos, caracterizada pelo 
desenvolvimento de um restrito número de países, contabiliza graves 
problemas ambientais derivados da atividade econômica. Nesse contexto, 
são necessárias políticas que promovam o crescimento social e econômico, 
combatam as mazelas sociais, e minimizem o impacto ambiental 
decorrente, de forma a não comprometer as condições de vida das gerações 
futuras.  

A discussão de desenvolvimento sustentável está diretamente associada 
ao setor energético porque energia é um insumo essencial para o 
desenvolvimento socioeconômico. Em paralelo, o sistema energético tem 
como fonte de recursos primários a natureza, cuja exploração provoca 
graves impactos ambientais. Nesse sentido, a adoção de práticas 
sustentáveis no setor de energia é condição basilar para combater os 
problemas sociais e econômicos das gerações atuais, sem comprometer a 
qualidade de vida das gerações futuras. 

O desafio do setor de energia fica explicitado ao se verificar as 
expressivas taxas de expansão da oferta de energia, estimadas até 2030, com 
o intuito de se atender ao crescimento da demanda no mesmo período, 
sobretudo nos países em vias de desenvolvimento, concomitantemente a 
mitigação das alterações climáticas que acaba por impor restrições 
relevantes aos novos investimentos de geração de energia. 

A expansão da oferta de energia em bases sustentáveis é comumente 
associada a uma maior participação de fontes renováveis de energia na 
matriz energética. Apesar de entender-se como correta, essa abordagem é 
restrita a um planejamento energético limitado ao escopo da oferta. 
Quando se observa a questão sob uma ótica integrada, que também 
contemple o lado da demanda, percebe-se que a sustentabilidade do setor 
energético é algo muito mais amplo que a mera utilização de fontes 
renováveis de energia. Assim, os ganhos de eficiência energética são um 
dos mais relevantes recursos energéticos disponíveis. 

É importante enfatizar que a noção mais relevante de eficiência 
energética é aquela que não se restringe à cadeia produtiva, sendo 
relevante também o nível de eficiência no consumo de energia final. Além 
disso, em uma visão mais ampla de planejamento integrado, que 
transcenda o âmbito da política energética, é possível examinar até mesmo 
os setores econômicos a serem priorizados no desenvolvimento com o 
intuito de se priorizar setores com processos produtivos menos intensivos 
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no consumo de energia. Desta forma, é possível promover um 
desenvolvimento que tenha menores demandas energéticas. 

Ao sair da esfera do setor energético como um todo e observar 
especificamente o setor elétrico, o raciocínio do parágrafo anterior pode ser 
replicado. Além disso, o setor elétrico tem uma necessidade ainda maior de 
ser pensado de forma integrada porque os níveis per capita de consumo de 
energia elétrica, nos países em vias de desenvolvimento, ainda são 
relativamente menores que os níveis de energia quando comparado com os 
consumos dos países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, por ser a forma de 
energia mais “nobre”, a demanda de energia elétrica tende a taxas maiores 
que a de crescimento da demanda por energia.  

Este texto visa apresentar as indissociáveis relações do setor de energia 
com as esferas social, econômica e ambiental. O objetivo é mostrar que a 
promoção do desenvolvimento sustentável requer uma configuração do 
setor energético, distinta daquela que vem prevalecendo desde a Revolução 
Industrial, no século XVIII, e que permitiu o progresso dos países que hoje 
são ditos desenvolvidos. 

A partir dessa constatação, verifica-se a necessidade do planejamento 
energético, especialmente do setor elétrico, ocorrer de forma integrada e 
não apenas focado no lado da oferta de energia. 

O texto se divide em três partes. Inicialmente, analisa-se as relações 
entre energia, meio ambiente e desenvolvimento. A segunda parte do 
artigo possui, como foco analítico, a necessidade de atender as demandas 
energéticas de forma sustentável e os mecanismos existentes para isso. Por 
fim, a última seção examina o setor elétrico e ressalta a importância de sua 
expansão sob os preceitos do planejamento energético integrado. 

2. ENERGIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. 
Energia é um insumo essencial para o desenvolvimento das atividades 

socioeconômicas do mundo contemporâneo. Contudo, é um bem que não 
tem função em si próprio. Logo, de imediato se nota a complexidade 
inerente ao setor energético que se fundamenta na transversalidade que o 
sistema energético possui em relação às esferas social, econômica e 
ambiental. 

Conforme ilustrado pela Figura 12-1, existe uma inequívoca relação 
entre energia e desenvolvimento socioeconômico. Nesse sentido, o combate 
à pobreza mundial requer maiores níveis de consumo de energia nos países 
em vias de desenvolvimento. Segundo Goldemberg et al. (1988), existe uma 
grande necessidade de se erradicar a pobreza. 

Os autores afirmam que essa erradicação exige que os países em vias de 
desenvolvimento aumentem sua produtividade agrícola e a distribuição de 
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alimentos, implementem redes de esgoto e distribuição de água potável 
adequados, permitam o acesso à educação básica e serviços de saúde, além 
de proporcionarem confortos básicos e desenvolverem o setor industrial. 
Todas essas atividades exigem um relevante consumo de energia. 

Figura 12-1: Transversalidade da energia 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Johansson e Goldemberg (2002) enunciam que o acesso a formas 
modernas e eficientes de energia é um importante indicador das condições 
de vida de uma população. Segundo os autores, aproximadamente 2 
bilhões de pessoas ainda não possuem acesso à energia elétrica nem a 
combustíveis modernos como, por exemplo, o gás liquefeito de petróleo. 

Essas pessoas utilizam lenha, resíduos agrícolas e animais para cozinhar 
e produzir energia térmica, em processos de reduzida eficiência energética. 
Como consequência, existem impactos sociais e ambientais nocivos porque 
crianças e mulheres gastam um considerável tempo coletando insumos 
energéticos e a combustão dos mesmos em condições precárias ocasiona 
problemas de saúde. Como ilustração, a Tabela 12-1 a seguir, apresenta 
uma comparação dos consumos per capita de energia e de energia elétrica, 
no ano de 2008. 
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Tabela 12-1: Consumos médios de energia e de energia elétrica em 2008 

Descrição Consumo energético per 
capita 

(em tep por habitante) 

Consumo de energia elétrica per 
capita 

(em kWh por habitante) 
Mundo 1,83 2782 
OECD 4,56 8486 

América 
Latina 

1,24 1956 

África 0,67 571 

Fonte: IEA, 2010. 

Os dados da Tabela 12-1 indicam a existência de uma imensa demanda 
energética reprimida nos países em vias de desenvolvimento. Logo, o 
desenvolvimento socioeconômico desses países ocasionará um expressivo 
aumento da demanda energética mundial. Cabe frisar que não está se 
falando em equiparar a demanda energética dessas nações aos níveis 
verificados em países da OECD, e sim igualar suas demandas aos atuais 
valores médios mundiais. Desta forma, será possível transformar a energia 
num importante instrumento de combate à miséria, permitindo o acesso 
mínimo da população a serviços básicos para  uma melhor qualidade vida. 

É importante ressaltar que a Tabela 12-1 se refere a valores per capita e, 
como os países em vias de desenvolvimento são justamente aqueles que 
concentram a maior parte da população mundial, o desenvolvimento 
socioeconômico dessas nações ocasionará um exponencial aumento da 
demanda energética mundial em valores absolutos. 

Gráfico 12-1: Evolução da demanda mundial de energia entre 1980 e 2030(1) 
 

 
Obs.: (1) Valores estimados a partir de 2009. A curva WEO 2008 se refere ao 

mesmo estudo em sua versão do ano anterior. 
Fonte: IEA, 2009. 
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O gráfico aponta um crescimento superior a 40% da demanda mundial 
por energia primária nos próximos 20 anos. Esse crescimento é 
essencialmente oriundo do aumento da demanda energética dos países em 
vias de desenvolvimento. 

O Gráfico 12-1 apresenta a evolução da demanda por recursos 
energéticos primários em um cenário de referência, ou seja, a demanda por 
energia se comporta baseada estritamente em variáveis econômicas, sem 
considerar as ambientais e políticas de promoção de determinadas 
tecnologias. 

Diante de um aumento tão expressivo da demanda energética, faz-se 
necessária a expansão da oferta de forma adequada, com o intuito de 
garantir a segurança do suprimento, objetivo clássico da economia da 
energia.  

Porém, não basta apenas ofertar. São necessários preços competitivos, 
de maneira que a sociedade possa pagar e a oferta não comprometa a 
competitividade da economia. Essa ressalva é importante porque são 
possíveis níveis maiores de segurança do suprimento a custos crescentes da 
oferta. Entretanto, a questão central é garantir um nível de segurança 
compatível com a competitividade dessa oferta. Esse é o primeiro desafio 
imposto aos formuladores de política energética. 

Em paralelo, existe uma estreita relação entre energia e meio ambiente, 
pois as fontes primárias de energia se encontram na natureza, e a cadeia 
produtiva e o consumo de energia despejam poluição sobre o meio 
ambiente, ocasionando outros tipos de impactos ambientais negativos. A 
Tabela 12-2 apresenta os impactos ambientais para algumas rotas 
tecnológicas de geração de eletricidade. 

Nesse sentido, também se faz necessário considerar os impactos 
ambientais oriundos da expansão da oferta de energia, minimizando-os. 
Contudo, essa redução de impactos ambientais tende a aumentar o custo da 
energia, sobretudo em um primeiro momento. Posteriormente, o aumento 
da escala de produção e o amadurecimento tecnológico podem tornar rotas 
tecnológicas mais sustentáveis e competitivas, por meio da exploração de 
economias de escala e de aprendizado. 

O exposto mostra que uma política energética bem delineada possui três 
objetivos estratégicos bem definidos: 

• Segurança do suprimento; 

• Competitividade da oferta; 

• Sustentabilidade ambiental. 
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Tabela 12-2: Impactos socioambientais da geração de energia elétrica 
Fontes Impactos Socioambientais 

Termoeletricidade 

Emissão de gases do efeito estufa (GEE). 
Emissão de material particulado. 
Emissão de SOx. 
Emissão de NOx. 

Hidroeletricidade 

Alagamento para construção de barragens. 
Alteração nos regimes dos rios a jusante. 
Assoreamento a montante da barragem. 
Barreiras à migração dos peixes. 
Proliferação de algas. 
Perda de patrimônio histórico, arqueológico e 
turístico. 
Remoção de populações locais. 

Bioeletricidade 

Perda de biodiversidade. 
Poluição atmosférica. 
Mortandade de peixes. 
Contaminação de aquíferos freáticos. 

Energia eólica 
Poluição sonora. 
Poluição estética. 
Morte de pássaros. 

Energia solar Acúmulo de resíduos tóxicos no ambiente. 

Pequenas hidroelétricas Interferência na fauna e flora locais. 
Conflitos com o turismo. 

Energia nuclear 
Risco de acidentes. 
Incertezas no gerenciamento dos resíduos. 
Perigo da proliferação de armas atômicas. 

Fonte: Goldemberg & Lucon, 2007. 

O atendimento desses objetivos é extremamente complexo, pois são 
conflitantes e os instrumentos disponíveis para promover um deles tende a 
ter impacto negativo sobre o outro. Por exemplo, o aumento do número de 
navios petroleiros é uma política consistente com o aumento da segurança 
do suprimento, entretanto, aumenta o custo da oferta e potencializa os 
riscos de desastres ambientais. 

Por sua vez, uma política de incentivo à concorrência pode fazer com 
que as empresas adotem políticas agressivas de corte de custos, 
comprometendo a segurança do suprimento e aumentando os impactos 
ambientais do setor energético. Em contrapartida, a promoção de fontes 
renováveis de energia no setor elétrico, é uma política condizente com o 
objetivo da sustentabilidade ambiental, mas que impacta os custos da oferta 
e, dependendo da forma que ocorre a inserção dessas fontes, pode resultar 
em redução da segurança do suprimento, por se tratar essencialmente de 
gerações intermitentes, baseadas em recursos de fluxo. 
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A relevância relativa desses objetivos estratégicos costuma ser variável 
no tempo e no espaço. Ao se fazer uma análise retrospectiva, verifica-se 
uma grande importância concedida ao objetivo de segurança do 
suprimento, na década de 1970, em meio aos choques de petróleo. Já na 
década de 1980, ocorreu uma grande preocupação com questões ambientais 
em meio à chuva ácida, acidente da usina nuclear de Chernobyl e ao 
desastre do petroleiro Exxon Valdez. 

Mais recentemente, na década de 1990, notou-se uma grande ênfase na 
competitividade da oferta em meio às reformas econômicas liberalizantes. 
No entanto, o que se verifica, no início do século XXI, é a necessidade de 
expandir a oferta de energia, de forma a atender o crescimento da demanda 
a preços competitivos, concomitantemente à mitigação das alterações 
climáticas9. Esse é um desafio de grandes dimensões, pois é preciso 
combater a pobreza e, em paralelo, o aquecimento global. Os impactos 
sociais, econômicos e ambientais são de magnitude global, colocam em 
risco os recursos naturais, o equilíbrio da biosfera e, no limite, a 
sobrevivência da civilização como a conhecemos. 

 Segundo os estudos publicados pelo Painel Intergovernamental sobre a 
Mudança do Clima (IPCC), é possível afirmar com 95% de certeza10 que a 
intensificação do aquecimento global11, a partir da Revolução Industrial, 
ocorre em função de ações antropogênicas, que desequilibraram o ciclo do 
carbono ao tornar relevante o processo de combustão. 

Esses mesmos estudos identificam o setor energético como responsável 
por 2/3 das emissões antrópicas de GEE, e recomendam que o combate às 
alterações climáticas exige a adoção, nesse setor, de tecnologias 
comprometidas com a redução da intensidade das emissões de carbono 
(IPCC, 2007). 

Em síntese, é necessário expandir a oferta mundial de energia sujeita às 
restrições impostas pela necessidade de mitigar as alterações climáticas. O 
equacionamento desse desafio passa pela adoção de políticas de eficiência 
energética, tanto ao longo da cadeia produtiva, como no uso final. 

9 Sem a necessidade de mitigar as alterações climáticas, a questão energética não 
seria tão relevante no século XXI, pois as reservas disponíveis de insumos fósseis 
seriam suficientes para atender com sobras a demanda ao longo deste século. 
10 Os “[...] seguintes termos foram usados para indicar a probabilidade avaliada, com base na 
opinião de especialistas, de uma conseqüência ou resultado: praticamente certo > 99% de 
probabilidade de ocorrer, extremamente provável > 95%, muito provável > 90%, 
provável > 66%[...]” (IPCC, 2007, p. 5). 
11 O aquecimento global é um fenômeno natural que garante a vida na Terra. Em 
sua ausência, a Terra seria 30o C mais fria e inadequada à vida humana. O 
problema é a intensificação do aquecimento global ocasionada pela ação antrópica. 
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Para se formatar tal tipo de política é preciso ter uma visão integrada do 
setor de energia. Neste âmbito, emerge o conceito de planejamento 
energético integrado, que consiste em analisar e planejar o sistema 
energético, contemplando o gerenciamento da demanda. A discussão desse 
conceito é o objetivo da próxima seção deste artigo. 

 

3. PLANEJAMENTO ENERGÉTICO INTEGRADO 
A visão tradicional do sistema energético associa o planejamento do 

setor à expansão da oferta. Contudo, essa visão ignora que as atividades 
socioeconômicas não demandam energia propriamente dita e sim serviços 
energéticos, ou seja, há necessidade de trabalho, locomoção, energia 
térmica, aquecimento, refrigeração e iluminação. 

Historicamente, a demanda de energia é considerada um dado para o 
planejamento, e a estimativa da evolução do consumo de energia é 
realizada a partir do nível de renda da economia, em análise com base em 
relações econométricas. 

Desta forma, a variação no nível de renda impacta o nível de consumo 
de energia e essa relação é explicitada pela elasticidade renda em relação ao 
consumo de energia. No âmbito desta análise, a elasticidade renda dos 
países, em vias de desenvolvimento, tende a ser superior a 1, devido à 
expressiva demanda reprimida que essas nações ainda possuem, ou seja, o 
aumento de 1% da renda representa um incremento superior a 1% no 
consumo de energia. 

Entretanto, esse tipo de metodologia de projeção da demanda por 
energia é falha, pois considera uma relação estática entre o nível de renda e 
o consumo de energia. Caso esta suposição seja plausível no curto prazo, 
não será aplicada em horizontes temporais maiores, pois no longo prazo é 
preciso considerar mudanças no padrão tecnológico de consumo de 
energia, modificação nas estruturas econômicas dos países e resposta da 
demanda a variações acentuadas no preço da energia12. 

Nesse sentido, emergiu o conceito de intensidade energética definido 
como a razão entre o consumo de energia e a renda, ou seja, qual o 
consumo de energia necessário para gerar uma unidade de renda. Porém, o 
indicador de intensidade energética é incapaz, por si só, de indicar o nível 
de eficiência energética de uma determinada economia, devido ao seu nível 
de agregação. Isso fica explícito ao observar a fórmula a seguir: 

12 Esse último efeito pode ocorrer mesmo no curto prazo. Logo, a relação estática 
entre crescimento econômico e consumo de energia não pode ser considerada como 
um axioma nem mesmo no curto prazo.   
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A equação mostra que o consumo de energia é determinado pelo 
produto entre a intensidade energética de uma economia, sua renda per 
capita e sua população. Os dois últimos termos da equação representam o 
nível de renda dessa economia. Contudo, o primeiro, que nada mais é do 
que a intensidade energética da economia em análise, é fruto da conjugação 
de dois efeitos distintos: a eficiência energética das tecnologias adotadas e a 
participação relativa dos diferentes setores na composição dessa economia. 
Desta forma, esse indicador não permite que se faça análises conclusivas, se 
um determinado valor de intensidade energética advém da utilização de 
tecnologias mais ou menos eficientes, ou de uma maior ou menor 
participação de setores menos intensivos em energia, na estrutura 
econômica.  

Conforme Pinto et al. (2007), a demanda de energia é função do nível de 
atividade econômica, da composição da economia e da intensidade 
energética dessa economia. Desta forma, a alteração no consumo de energia 
é função de variações em um ou mais desses três vetores. A partir de 
metodologias de decomposição dos determinantes do consumo de energia, 
é possível distinguir os efeitos intensidade, propriamente dito, do efeito 
estrutura. Como ilustração, um caso em que um determinado país A utilize 
tecnologias mais eficientes em todos os setores econômicos, em comparação 
com um país B, mas mesmo assim apresente uma intensidade energética 
maior, passa a ser consistente ao se verificar que o país A possui uma maior 
participação de setores intensivos em energia na sua estrutura econômica. 

Portanto, a partir da identificação dos determinantes da demanda de 
energia, passa a ser plausível adotar políticas energéticas que também 
contemplem a demanda. Como consequência, emerge o conceito de 
planejamento energético integrado, que se diferencia do planejamento 
energético convencional por contemplar políticas pelo lado da demanda e 
inserir variáveis sociais e ambientais na análise do planejamento. 

O primeiro ponto a ser discutido no âmbito do planejamento energético 
integrado transcende o setor energético, pois se refere à estrutura 
econômica. Explica-se: a adoção de políticas industriais que priorizem 
setores econômicos com processos produtivos menos intensivos em energia 
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e, que produzam bens de maior valor agregado, permite desenvolvimento 
socioeconômico com menores necessidades energéticas. 

O desenvolvimento de um país é um processo que normalmente inicia 
com uma fase de industrialização, com investimentos na indústria pesada. 
Posteriormente, é possível ocorrer o desenvolvimento de indústrias de 
maior valor agregado e, por fim, ocorre um processo de desindustrialização 
relativa, no qual o setor de serviços ganha importância. Essa, em linhas 
gerais, foi a trajetória de desenvolvimento dos países que hoje são 
denominados desenvolvidos. Em termos de consumo de energia, essa 
trajetória resulta em um aumento da intensidade energética nos estágios 
iniciais de desenvolvimento até o momento em que essa intensidade 
energética se estabiliza. A partir de então, começa a decrescer, devido a 
uma maior participação na economia de setores com maior valor agregado. 

O que deve ser examinada é a possibilidade dos países em vias de 
desenvolvimento não precisarem ter uma trajetória de desenvolvimento 
semelhante à percorrida pelos países desenvolvidos. Para tal objetivo, seria 
necessária a adoção de estratégias de desenvolvimento que foquem setores 
de maior valor agregado e menos intensivos no consumo de energia. Esse 
tipo de estratégia é conhecido como leapfrogging, onde é possível que a 
renda per capita aumente com um menor crescimento da intensidade 
energética. 

No entanto, se estratégias leapfrogging, ao nível da estrutura econômica, 
são consistentes para o desenvolvimento de países em específico, esse tipo 
de trajetória não poderia ser aplicada ao conjunto de todos os países em 
vias de desenvolvimento, pois essa estratégia é fundamentada em uma 
nova organização internacional do trabalho. Essa nova organização é 
necessária porque a prioridade em setores de maior valor agregado não 
elimina a demanda por bens primários mais intensivos em energia. Logo, 
as indústrias básicas acabam sendo transferidas para outros países e foi 
essa transferência e consequente nova organização internacional do 
trabalho, que permitiu aos países desenvolvidos reduzirem suas 
respectivas intensidades energéticas de suas economias. 

Portanto, tornam-se necessárias medidas específicas ao setor energético. 
Johansson e Goldemberg (2002) afirmam que existem recursos físicos e 
disponibilidade tecnológica para que o setor energético tenha uma 
trajetória compatível com a promoção do desenvolvimento sustentável. 
Porém, a disseminação em larga escala dessas rotas alternativas requer a 
elaboração de políticas de incentivos às mesmas. Segundo os autores, 
políticas de aumento do nível de eficiência são estratégias vitais para que se 
tenha um sistema energético sustentável. No âmbito do planejamento 
energético integrado, políticas de eficiência energética englobam tanto 
medidas ao longo da cadeia produtiva, como no consumo final de energia, 
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visando atender a demanda por um serviço energético com uma menor 
quantidade de energia primária. Essas medidas estão normalmente 
associadas à adoção de rotas tecnológicas mais eficientes, entretanto, 
também podem contemplar mudanças nos padrões sociais como, por 
exemplo, uma maior utilização de transporte público.  

É importante desmistificar a falácia segundo a qual políticas de 
promoção de eficiência energética são incompatíveis com os países em vias 
desenvolvimento. Mesmo nesses países existe espaço para promoção de 
eficiência energética por meio de soluções técnicas que possibilitem o 
atendimento da demanda por serviços energéticos, com uma menor 
quantidade de insumos. Deve-se ter especial atenção com valores de 
consumos médios em países em via de desenvolvimento, pois são nações 
com tamanho grau de desigualdade que, mesmo os valores médios sendo 
baixos, existe uma elite com um consumo energético no mesmo nível dos 
países desenvolvidos. No contexto desses países, esse segmento torna-se 
uma importante área para políticas de eficiência energética. 

Entretanto, é preciso enfatizar que a melhoria dos níveis de eficiência 
energética não são suficientes para atender as necessidades dos países em 
vias de desenvolvimento. Nesse sentido, continuarão sendo necessários 
expressivos investimentos na expansão da oferta de energia. Isto é 
inteiramente compatível com a visão de um planejamento energético 
integrado, porque esse tipo de planejamento não ignora as necessidades de 
expansão da oferta. O que o planejamento integrado faz é incorporar o lado 
da demanda na análise, colocando as políticas de eficiência energética como 
mais uma alternativa de se atender a demanda por serviços energéticos. 
Essas medidas de eficiência energética devem ser adotadas sempre que se 
apresentarem com um custo inferior à expansão da oferta de energia. 

4. PLANEJAMENTO INTEGRADO APLICADO AO SETOR ELÉTRICO 
Dentre as diversas esferas do setor energético, o setor elétrico requer 

especial atenção por ser a eletricidade considerada a forma mais “nobre” de 
energia, pois permite maior capacidade de realização do trabalho. Nesse 
sentido, a busca pela sustentabilidade passa por uma maior utilização dessa 
energia em detrimento das demais, o que permite alcançar nível superiores 
de eficiência nos processos produtivos.  

Além das características típicas do setor energético, a energia elétrica 
possui características específicas que tornam sua indústria peculiar. Em 
primeiro lugar, é preciso enfatizar que energia elétrica é um fluxo de 
energia não estocável. Logo, é preciso o equilíbrio instantâneo entre oferta e 
demanda, e isso exige uma ampla coordenação de toda a cadeia produtiva. 
Concomitantemente, a indústria de energia elétrica se caracteriza pela 
presença de sunk costs e de monopólios naturais o que a torna uma 
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indústria de rede. Portanto, nota-se o caráter capital intensivo dessa 
indústria e a necessidade de alocação adequada dos recursos. Nesse 
sentido, o conceito de planejamento energético integrado se torna ainda 
mais relevante quando aplicado à indústria de energia elétrica. 

Desta forma, a presença de políticas de gerenciamento da demanda em 
detrimento à pura e simples expansão da geração de energia elétrica,  
mostra-se consistente, pois esse tipo de política, ao atender a demanda com 
uma menor quantidade de energia, reforça a segurança do sistema, ao 
mesmo tempo em que minimiza os impactos ambientais. Além disso, em 
muitas situações é uma opção mais econômica do que investimentos na 
expansão do sistema. 

É importante frisar que políticas de gerenciamento da demanda por 
energia elétrica não se resumem à promoção de eficiência energética. Esse 
tipo de política também engloba objetivos do tipo tornar mais comportada 
a curva de carga, com o intuito de reduzir investimentos em capacidade 
instalada e nas redes de transmissão e de distribuição.  Entretanto, uma 
importante dificuldade em implementar políticas de gerenciamento de 
demanda, sobretudo as que visam aumentar o nível de eficiência energética 
no uso final de energia elétrica, decorre do modelo de remuneração das 
empresas que operam no setor de energia elétrica vigente no Brasil, que as 
coloca em posição antagônica às medidas que venham reduzir o consumo 
de energia elétrica. 

O modelo em vigor remunera as empresas do setor pela comercialização 
da energia elétrica e não pelo o atendimento de serviços propiciados pela 
energia, como, por exemplo, a iluminação. Ou seja, o faturamento de uma 
distribuidora de energia advém da quantidade de unidades de energia 
elétrica comercializadas e não dos serviços prestados. Portanto, a eficácia 
de políticas de eficiência energética necessita de mudanças na estrutura de 
remuneração do modelo em vigor, de forma que a racionalização do uso da 
energia seja incorporada à lógica econômica das empresas que operam no 
setor. 

A implementação de políticas de eficiência energética no setor elétrico 
apresenta algumas dificuldades adicionais que também contribuem para 
relegar esse tipo de política a um segundo plano. Dentre esses entraves, 
destacam-se as seguintes questões: 

• O caráter disperso desse tipo de política eleva os custos de transação; 

• A expansão da oferta é um dado, enquanto ganhos de eficiência 
energética são estimativas; 

• O custo da oferta se distingue do custo da demanda porque grandes 
empresas têm acesso a financiamentos em condições mais 
favoráveis. 

 240 



12. A necessidade do planejamento energético integrado... 
 
 

Desta forma, é importante examinar o custo dessas medidas para a 
sociedade. Enquanto algumas possuem custo inferior à expansão da oferta, 
ou até mesmo custos negativos para serem implementadas, outras precisam 
ter sua economicidade analisada com cuidado, já que exigem consideráveis 
investimentos iniciais, em contraste com os custos evitados que ocorrerão 
ao longo do tempo. Nesse sentido, a taxa de desconto adotada na análise 
constitui variável fundamental sobre a viabilidade econômica do 
investimento. Como essa taxa tende a ser consideravelmente maior para 
agentes individuais, sobretudo residenciais, em relação à taxa de desconto 
social, justificam-se linhas de crédito subsidiadas para investimentos em 
tecnologias eficientes, quando estas se apresentarem como a melhor opção 
de alocação de recursos. 

Portanto, dadas as características nas quais o mercado de energia 
elétrica se organizou e a própria estrutura e peculiaridades da indústria de 
energia elétrica, a promoção de eficiência energética não ocorre a partir de 
variáveis de mercado. Torna-se necessária a elaboração de políticas e 
normas públicas, como, por exemplo, as seguintes medidas: 

• Definição de padrões de eficiência e etiquetagem de aparelhos 
elétricos; 

• Esquemas financeiros inovadores; 

• Acordos voluntários; 

• Centros de informação energética local; 

• Pacotes de medidas (auditorias e esquemas de financiamento); 

• Tributação diferenciada de acordo com o nível de eficiência do 
produto. 

O enfoque analítico deste texto é o exame do planejamento energético 
integrado aplicado ao setor elétrico. Entretanto, é importante perceber que 
está se falando de um setor elétrico que necessariamente precisa estar 
inserido no contexto do planejamento do setor energético como um todo, 
porque esse enfoque de planejamento analisa o setor energético de forma 
integrada, sobretudo devido à crescente possibilidade de substituição entre 
os diferentes energéticos. Um exemplo clássico é a relação entre gás natural 
e energia elétrica, pois ao mesmo tempo em que o gás natural pode ser um 
insumo para a geração eletricidade, pode haver disputa entre essas fontes, 
no atendimento de uma determinada demanda energética final. Ao 
examinar o setor energético de forma completa, o planejamento energético 
integrado busca corrigir falhas das escolhas ótimas setoriais que, em 
conjunto, não garantem o ótimo do sistema energético. 

Essa visão integrada do setor energético cria oportunidades de negócios 
para as empresas de energia elétrica, pois sendo a fonte mais “nobre”, a 
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energia elétrica tende a aumentar sua participação relativa na matriz 
energética, pois é a mais condizente com a adoção de práticas eficientes. 
Um exemplo dessas possibilidades é o desenvolvimento e disseminação de 
veículos elétricos que pode inserir as empresas de energia elétrica no nicho 
de mercado representado pelo abastecimento da frota de veículos. O 
aproveitamento dessas oportunidades de forma eficaz, passa por uma 
mudança de negócios das firmas de energia elétrica, em direção a se 
tornarem empresas que atendam a demanda por serviços energéticos, 
independendo da quantidade de energia comercializada. 

Por fim, cabe destacar que, apesar do foco analítico desta seção ter sido 
políticas de gerenciamento da demanda, o planejamento energético 
integrado tem como base o equilíbrio entre oferta e demanda, observando 
ambas as variáveis. Logo, ao elaborar um planejamento deste tipo também 
é preciso uma detalhada análise da oferta e suas possibilidades de 
expansão. Nesse sentido, dada a necessidade de expandir a oferta de 
energia elétrica nos países em vias de desenvolvimento, a utilização de 
fontes fósseis de geração e de fontes alternativas, como a energia eólica e a 
energia solar, precisam ser examinadas. Como o planejamento energético 
integrado também considera variáveis ambientais e sociais, fontes com 
menor impacto ambiental podem se apresentar competitivas e, juntamente 
com os ganhos de eficiência energética, contribuírem para uma expansão 
sustentável do setor elétrico. 

5. CONCLUSÃO 
O desenvolvimento socioeconômico dos últimos 250 anos esteve 

baseado no uso, em larga escala, de combustíveis fósseis. Esse 
desenvolvimento ocasionou graves impactos ambientais, dentre os quais a 
alteração climática é o mais relevante, e esteve restrito a um reduzido 
número de países. Logo, é necessário promover o desenvolvimento de 
países pobres, ao mesmo tempo em que se minimize os impactos 
ambientais. Dada a essencialidade do consumo de energia para esse 
desenvolvimento, e os impactos ambientais oriundos da produção e 
consumo de energia, a sustentabilidade do setor energético se torna uma 
variável central na busca pelo desenvolvimento sustentável, no século XXI. 

Em linhas gerais, o setor energético está diante do desafio de expandir 
sua oferta a taxas expressivas, para que possa atender o crescimento da 
demanda, impulsionada pelo crescimento exponencial projetado para o 
consumo de energia nos países em vias de desenvolvimento, sujeito às 
restrições impostas pela necessidade de mitigar as alterações climáticas. 
Com o intuito de compatibilizar esses objetivos conflitantes, é preciso 
adotar políticas de promoção de eficiência energética e aumento das fontes 
renováveis de energia na matriz energética. 

 242 



12. A necessidade do planejamento energético integrado... 
 
 

Essa mudança de paradigma no setor energético requer o prévio 
reconhecimento sobre a demanda existente por serviços energéticos e não 
por energia propriamente dita. A partir dessa constatação, o planejamento 
energético convencional, que considera a demanda como um dado e tem a 
oferta como foco analítico, torna-se obsoleto. Neste âmbito, emerge o 
conceito de planejamento energético integrado, que enuncia que o 
planejamento também precisa contemplar a análise da demanda.  

O planejamento energético integrado aplicado ao setor elétrico aponta 
grandes potencialidades a serem exploradas. Entretanto, existe uma 
resistência inerente e justificável por parte das empresas do setor, pois as 
mesmas enxergam esse tipo de política como um redutor dos seus 
mercados, porque a lógica da indústria de energia elétrica é vender 
unidades de energia e não o serviço. Portanto, torna-se necessário que o 
estado promova mudanças no modelo de remuneração atualmente em 
vigor, de forma que a racionalização do uso da energia seja incorporada à 
lógica econômica das empresas que operam no setor. 
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13  
13.O PAPEL DO BRASIL NO PROCESSO DE 

INTEGRAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO DA 
AMÉRICA DO SUL 

Nivalde José de Castro 

RESUMO 

A energia elétrica é um insumo estratégico para o desenvolvimento dos 
países. Trata-se de um setor de infraestrutura que oferece e determina 
condições básicas para o crescimento econômico e qualidade social. Os 
países da América do Sul, quase na sua totalidade enfrentam, com exceção 
do Brasil e da Colômbia, sérios problemas de suprimento energético e 
tarifas com valores crescentes. Isso ocorre, na maioria, por conta das 
reformas liberais dos anos 1990 que, ao retirar a participação do Estado 
como investidor e planejador, impôs uma lógica privada para um setor que, 
em última instância produz um “bem público”. A crise latente e endêmica 
do setor elétrico na América Latina pode ser superada a partir de um 
processo de integração energética regional. Nesse processo, o Brasil, por 
conta das suas dimensões continental, econômica e demográfica, bem como 
pela experiência do atual modelo de parceria estratégica público-privado, 
pode contribuir como fator catalisador da integração e da solução do 
desequilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica. 
 

Palavras-chave: Integração energética; internacionalização do setor elétrico; 
economia da energia elétrica. 
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1. INTRODUÇÃO 
O governo brasileiro vem dando prioridade às relações econômicas e 

políticas com os países da América do Sul. O fortalecimento e ampliação do 
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a criação recente da União de Nações 
Sul-Americanas (Unasul) são uma prova dessa tendência, conforme 
assinalado por Simões (2008). 

Essa estratégia tem múltiplos objetivos, sendo o mais relevante o de 
contribuir para um maior crescimento econômico e desenvolvimento social 
equilibrado e sustentável na região. Para o Brasil interessa, acima de tudo, 
países da América do Sul mais desenvolvidos e com melhores condições 
socioeconômicas, pois esse status quo social garantirá estabilidade política e 
relações econômicas mais dinâmicas e intensas.  

O complexo processo para se atingir esse objetivo mais amplo pode ser 
chamado, genericamente, de Integração Produtiva. Ao se abrir e detalhar 
esse conceito-meta, merece destaque a integração de um importante setor 
de infraestrutura que é a área energética. Esse destaque deve-se à 
experiência já acumulada pelo Brasil e às vantagens e ganhos que ela 
determina para os países envolvidos. Este trabalho pretende analisar, de 
forma ainda que sucinta, a integração energética, com foco no setor elétrico, 
destacando a evolução recente, as principais externalidades intrapaíses e as 
perspectivas desse processo, com destaque para o papel catalisador do 
Brasil. 

2. EXPERIÊNCIA ACUMULADA 
O Brasil tem na região dois grandes projetos de integração energética: 

Itaipu e o Gasoduto Bolívia–Brasil. Na avaliação do Gesel / UFRJ, baseada 
em estudos já realizados (CASTRO & CAVALIERI, 2006; CASTRO, 
PACHECO & GUEDES, 2006; CASTRO, 2006) essas duas ações de 
integração energética demonstram, de forma clara e objetiva, o quanto 
foram e são importantes e benéficas para os países envolvidos. 13  

No caso da Central Hidroelétrica de Itaipu, os benefícios para a 
sociedade paraguaia só não foram maiores no passado, em função da pouca 
representatividade do partido Colorado, que deteve o poder político no 
Paraguai até 2007. A mudança advinda com a vitória eleitoral do então 
oposicionista Fernando Lugo fez com que o novo governo pleiteasse 
alterações no Tratado firmado com o Brasil, em 1973, no intuito de obter 
maiores benefícios econômicos. Desde o início das operações, em 1979, a 

13 Sobre essa perspectiva de integração baseada na igualdade de princípios e busca 
de desenvolvimento econômico mais harmônico ver Bresser-Pereira (2010). 
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energia elétrica de Itaipu passou a deter uma importância econômica 
crescente no deck das concessionárias de distribuição, em função do custo 
da energia comprada e, para o setor elétrico como um todo, a participação 
dessa energia no consumo nacional.  

O gasoduto Bolívia-Brasil, fruto da assinatura do acordo comercial 
bilateral GSA (Gas Supply Agreement), em 1996, permitiu acelerar o processo 
de diversificação da matriz energética e elétrica brasileira a partir da oferta 
de um volume expressivo de gás natural a preços competitivos, em função 
da modalidade e duração do contrato. Com o resultado das eleições 
presidenciais de 2005, na Bolívia, e a assunção ao poder de um autêntico 
representante dos estratos indígenas originários, uma política de 
nacionalização dos ativos da área energética foi implementada em 1º de 
maio de 2006 naquele país, abrindo um canal complexo de negociações com 
a Petrobras, que foi superada graças aos parâmetros políticos que orientam 
a integração produtiva do Brasil. 

No entanto, em ambos os casos, os eventuais problemas vinculados às 
negociações econômicas não impediram, em nenhum momento, o 
suprimento de energia elétrica e gás natural para o mercado nacional. As 
negociações em relação ao preço de exportação desses insumos energéticos 
para o Brasil ocorreram e ocorrem dentro dos marcos legais estabelecidos 
pelos respectivos Tratados. Ao mesmo tempo, e esta é outra questão 
importante, o relacionamento econômico desses países com o Brasil – 
medido, por exemplo, pela composição e valor da balança comercial – foi 
ampliado e intensificado.  

Em síntese e com base nesses dois exemplos, a integração energética 
permitiu intensificação das relações produtivas e ganhos econômicos para 
os países envolvidos. Trata-se, assim, de um processo de ganha-ganha, bem 
diferente do relacionamento da época colonial com Espanha e Portugal ou 
dos contratos realizados por esses países com grupos ingleses e americanos 
nos séculos XIX e XX, respectivamente. 

3. PERSPECTIVAS DA INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA 
Mirando o futuro, as perspectivas de ampliação do processo de 

integração energética estão assentadas, de forma genérica, em quatro 
premissas basilares. 

Em primeiro lugar, o crescimento da demanda de energia elétrica se 
dará a taxas elevadas, em função da determinação dos países da América 
do Sul em “forçar” o aumento do PIB e desenvolver políticas sociais mais 
inclusivas e abrangentes, com base no objetivo genérico de crescimento 
econômico com distribuição de renda.  
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Em segundo lugar, os países da região têm um grande potencial de 
recursos energéticos que podem ser explorados, garantindo assim que o 
aumento da oferta da capacidade instalada pode se dar com base nos 
próprios recursos nacionais.  

Em terceiro lugar, há um forte potencial de complementaridade entre os 
países da região, tanto pelo lado da oferta de recursos energéticos, quanto 
pelo lado da demanda de energia elétrica. Nesse aspecto positivo da 
integração, deve-se destacar o papel potencial do Brasil como agente 
catalisador do processo. Esse papel deve-se às dimensões continentais, 
demográficas, econômicas e do próprio setor elétrico do Brasil. Um 
exemplo bem didático desse papel encontra-se na comparação entre o nível 
de consumo (carga) de energia elétrica do Brasil, em relação aos outros 
países. 

Essa diferença é de tal magnitude, como se pode observar na Tabela 
13-1, que o mercado pode contratar volumes de energia elétrica marginais 
para o Brasil, mas em quantidade substancial para os outros países, 
tornando possível assim, a construção de centrais hidroelétricas que não 
teriam viabilidade econômica para serem construídas14. 

Tabela 13-1: Capacidade instalada de geração elétrica na América do Sul por tipo 
de fonte: 2006 (em MW) 

Países Hidroeletricidade Térmica Outros Nuclear Total
ARGENTINA 9.852                  17.288         27            1.018       28.185         
BOLÍVIA 485                     918              -          -          1.403           
BRASIL 72.013                20.935         237          2.007       95.192         
CHILE 4.900                  8.636           2              -          13.538         
COLÔMBIA 8.552                  4.262           504          -          13.319         
EQUADOR 1.801                  2.196           0              -          3.998           
GUIANA 1                         308              -          -          308              
PARAGUAI 8.110                  6                  -          -          8.116           
PERU 3.214                  3.443           1              -          6.658           
URUGUAI 1.538                  690              -          -          2.228           
VENEZUELA 14.597                7.618           -          -          22.215         
TOTAL AMÉRICA DO SUL (MW) 125.063              66.300         771          3.025       195.159       

FONTE: OLADE, 2006.

Capacidade Instalada de Geração Elétrica na América do Sul por Tipo de Fonte: 2006 (em MW)

 

Há ainda outra premissa que justifica e reforça o processo de integração 
no setor elétrico. Os países da América do Sul nos anos 1990, na sua quase 
totalidade, promoveram profundas reformas do setor elétrico, em função 

14 Um exemplo da sinergia da integração derivada da diferença de carga entre os 
países pode ser encontrado na relação entre Brasil e Peru. Sem a integração 
energética, o aproveitamento hidroelétrico de Inambari, estimado em 2.000 MW não 
poderia ser construído, dado que a capacidade instalada do sistema elétrico do Peru 
é inferior a 5.000 MW. 
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da falência do modelo assentado no investimento público. Numa primeira 
fase, a da privatização dos ativos públicos, o processo avançou 
rapidamente e permitiu mudanças importantes como a desverticalização, a 
entrada de novos players no mercado, etc. Contudo, o processo de reforma 
trouxe como resultado comum a todos os países, com poucas e raras 
exceções, a perda por parte do aparelho de Estado da capacidade de 
formulação e execução de políticas energéticas e de planejamento de um 
setor de infraestrutura estratégico. Esta, resultante da Reforma dos anos 
1990, viria a trazer sérias consequências sobre o desenvolvimento do setor 
elétrico. 

Os problemas surgiram e se agravaram quando da necessidade de se 
ampliar a capacidade instalada, ou seja, aumentar a oferta (capacidade 
instalada) para atender a demanda de energia elétrica. Entre outros, dois 
aspectos negativos resultaram da perda de consistência da política e 
planejamento energético por parte do Estado. 

O primeiro refere-se à ampliação da capacidade instalada dos últimos 20 
anos. Ela se deu, principalmente, por meio da construção de centrais 
térmicas determinando tarifas finais mais elevadas e aumento expressivo 
da participação de energia não renovável e poluidora nas matrizes elétricas. 
Esse movimento reflete, por princípio, a lógica de investimento de grupos 
privados que priorizam menores volumes de investimento de capital e 
menor necessidade de construção de linhas de transmissão. 

O alto custo variável do combustível associado às termoelétricas é 
repassado diretamente para os consumidores. Em alguns países, como 
Bolívia e Peru, o impacto tarifário é minimizado através de preços 
subsidiados para o gás natural. Desta forma, os agentes do setor elétrico 
passam a tomar decisões de investimento ineficientes, já que recebem sinais 
econômicos distorcidos. Como resultado final, verifica-se um duplo 
movimento que impactou a matriz elétrica: tarifas maiores e avanço da 
participação das fontes não renováveis e poluidoras. 

O segundo aspecto negativo – derivado da perda da capacidade de 
planejamento da matriz elétrica – é que a maioria dos países passou a 
enfrentar sérios e crescentes desequilíbrios entre oferta e demanda de 
energia elétrica. Essa situação passou a configurar uma dinâmica de crise 
energética endêmica, latente e persistente, como se pode verificar em vários 
países, cujo melhor exemplo é a Argentina: todo inverno tem crise de 
energia. Esse status de crise passou a impor racionamento seletivo e / ou 
restrição ao consumo. 

4. A FUNÇÃO CATALISADORA E INTEGRADORA DO BRASIL 
O Brasil teve uma trajetória distinta em relação à crise endêmica do 

sistema elétrico. Dadas as dimensões do setor elétrico brasileiro e a 
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necessidade de aumento da oferta de energia nova em torno de 6 GW ao 
ano, a crise no Brasil não foi endêmica15. 

Ela se fez presente de forma abrupta e radical em 2001, impondo um 
racionamento compulsório e não seletivo de 20% sobre todo o consumo 
nacional. Frente a essa situação crítica, que impactou de forma muito 
negativa o crescimento do PIB, o Brasil foi obrigado a estruturar um novo 
modelo para o setor elétrico, entre 2003 e 2004, que, em linhas gerais, 
buscou: 

a) Recuperar a capacidade do Estado em formular e executar política 
energética; 

b)  A retomada da responsabilidade do Estado no planejamento 
setorial indicativo, por meio da criação da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) em 2004; 

c) Estímulo ao investimento privado mediante regras claras; 

d) O retorno do investimento público, via Eletrobras e empresas 
estaduais, por meio de parcerias com agentes privados; 

e) Leilões de energia pelo menor preço com contratos de compra de 
energia elétrica de longo prazo (15 e 30 anos) para o mercado cativo 
(distribuidoras) e; 

f) Estruturação de novo e consistente padrão de financiamento graças 
à atuação criativa e eficiente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), capaz de garantir 
parcela substancial dos recursos em moeda nacional para todos os 
empreendimentos. (BORGES & CASTRO, 2007). 

Desta forma, o Brasil vem conseguindo atingir os objetivos estruturais 
do novo Modelo: expansão da capacidade instalada (priorizando a 
hidroeletricidade) e modicidade tarifária, mediante a realização de leilões 
por unidades produtivas na geração e transmissão. 

Graças aos resultados obtidos com a reestruturação do setor elétrico 
brasileiro, a partir de 2003, o Brasil detém hoje um modelo sólido, 
consistente e dinâmico que tem permitido o equilíbrio entre oferta e 
demanda de energia elétrica, baseado em investimentos privados 
complementados por investimentos públicos. Esse formato de estruturação 
do setor elétrico foi denominado pelo Gesel como Modelo de Parceria 
Estratégica Público–Privado (BUENO & CASTRO, 2006; CASTRO & 
FERNANDES, 2007). Essa posição de deter modelo equilibrado e eficiente 

15 Estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) estimam que o Brasil 
necessitará ampliar sua capacidade instalada em 3.333 MW médios por ano entre 
2010 a 2019. 
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qualifica ainda mais o papel de agente catalisador do processo de 
integração energética do Brasil com outros países da América do Sul. 

A partir de 2008, a Eletrobras foi autorizada a atuar no exterior 
(CASTRO & GOMES, 2008) constituindo-se gradativamente no principal 
instrumento de execução da política energética do Ministério das Minas e 
Energia (MME) do governo brasileiro. Desta forma, criam-se os elementos 
de um duplo e convergente movimento: a integração energética do Brasil e 
a internacionalização da Eletrobras. 

Nesse sentido, pode-se considerar que são as bases sólidas do Setor 
Elétrico Brasileiro (SEB), associadas com as externalidades e sinergias 
determinadas pela integração do setor elétrico, que vêm possibilitando uma 
ação mais concreta e direta por parte do MME e da Eletrobras, com o apoio 
do Ministério das Relações Exteriores (MRE). 

Exemplo dessa nova etapa do processo de evolução do SEB, em direção 
à integração energética, verifica-se com o Peru. Esse país vizinho detém um 
grande potencial hidroelétrico, mas como sua carga não alcança os 5 GW e 
a maioria do potencial hidroelétrico encontra-se na banda oriental da região 
da Amazônia, o Peru não teria condições de viabilidade econômica para 
explorar seus recursos hidroelétricos e, desta forma, diminuir as tarifas e o 
uso do gás natural (subsidiado) na sua matriz elétrica. 

Desde 2009, a Eletrobras, em consonância com as orientações setoriais 
do MME e apoio do MRE, iniciou gestões com o governo do Peru. Os 
resultados das negociações foram sistematizados através de um tratado 
bilateral que pudesse definir uma política de longo prazo para construção 
de centrais hidroelétricas. A base desse tratado está vinculada a dois 
princípios: atendimento prioritário do seu mercado interno e o excedente 
de energia elétrica ser exportada para o SEB.  

Como resultado dessa nova estratégia, o Tratado de Integração foi 
assinado em maio de 2010, envolvendo, a princípio, a possibilidade de 
construção de centrais elétricas em território peruano, totalizando cerca de 
7 GW. 

Na avaliação do Grupo de Estudos do Setor Elétrico (Gesel), da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a assinatura desse tratado 
representa um marco para o processo de integração energética na América 
Latina. Ele servirá de base para alavancar novos parceiros de integração 
elétrica com o Brasil.  

Essa nova tendência foi constatada no I Seminário de Integração 
Energética Bolívia-Brasil, realizado em 26 e 27 de julho, no Rio de Janeiro, 
pelo Gesel. Na ocasião, as principais autoridades do setor elétrico boliviano 
manifestaram forte interesse em firmar uma parceria de longo prazo entre a 
estatal Empresa Nacional de Eletricidad (Ende) e a Eletrobras para 
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construir hidroelétricas com o objetivo de atender à projetada expansão do 
mercado interno boliviano e destinar o excedente de energia elétrica para 
exportação ao Brasil. 

5. CONCLUSÃO 
Nestes termos, e a título de conclusão, a integração energética é um 

processo em curso, que tenderá a ter seu ritmo acelerado, dada a 
necessidade de superação da crise endêmica de energia que a maioria dos 
países da América do Sul enfrenta.  

Nesse processo, destaca-se o papel estratégico e catalisador que o Brasil 
irá exercer, em função da escala do seu sistema elétrico e, acima de tudo, 
por deter um modelo consistente e dinâmico, com bases institucionais e 
econômicas muito sólidas e um padrão de financiamento eficiente. São as 
bases estruturais do SEB e a atuação da Eletrobras como instrumento de 
política pró-integração, que irão determinar, orientar e acelerar o processo 
de integração energético, na América Latina. 
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14  
14.PRINCÍPIOS JURÍDICOS APLICADOS AO 

TÉRMINO DAS CONCESSÕES DE HIDRELÉTRICAS 

Milton Francisco dos Santos Junior 

RESUMO 

Este capítulo aborda brevemente o contexto histórico, político e 
socioeconômico brasileiro em que foram outorgadas as concessões de 
usinas hidrelétricas, que têm prazo previsto para terminar em 2015. Analisa 
o instituto da concessão aplicado às atividades de exploração de usinas 
hidrelétricas de acordo com a legislação brasileira em vigor. Discute 
questões relacionadas à utilização de bens públicos, à prestação de serviços 
públicos e à titularidade do poder, com foco nos ensinamentos 
prelecionados na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 
O estudo se mostra relevante face à imposição constitucional da matéria e 
da solução para a questão, que deve se dar, necessariamente, em sintonia 
com  os princípios jurídicos aplicados ao instituto da concessão. 
 

Palavras-chave: Constituição; Princípios; Energia Elétrica; Hidrelétricas; 
Concessão de Serviço Público; Concessão de Uso de Bem Público. 
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1. INTRODUÇÃO 
No ano de 2015, no Brasil, terminarão os prazos de vigência de várias 

concessões de usinas hidrelétricas atualmente em operação e que suprem 
grande parte da demanda nacional por energia elétrica.  

A energia elétrica gerada por essas usinas hidrelétricas representa, 
segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
aproximadamente 20% (vinte por cento) do total da eletricidade produzida 
atualmente no Brasil. 

A base do suprimento da matriz de energia elétrica nacional são as 
grandes usinas hidrelétricas, que, em sua maioria, tiveram suas concessões 
outorgadas nas décadas de 1960, 1970 e 1980. 

Destaca-se, desde já, que, por razões históricas e conjunturais, em 
sintonia com a ordem constitucional vigente à época, a maioria das 
outorgas dessas concessões não foi realizada através de processo licitatório. 

O fato é que, atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, não há 
previsão de disciplina a ser aplicada às referidas concessões com o advento 
contratual do término dos seus prazos, pois o Brasil nunca teve que 
enfrentar essa questão, sobretudo sob a vigência de um regime democrático 
e republicano. 

O que se tem de certeza sobre o assunto é que: 

• O problema deve ser enfrentado e disciplinado; 

• A solução para o problema deve ser alcançada anteriormente a 2015; 

• A solução deve ser disciplinada legalmente (constitucional e infra-
constitucionalmente) para que se garanta a segurança jurídica 
necessária à exploração das atividades econômicas abrangidas pelo 
instituto da concessão. 

No entanto, atualmente, longe se vê o consenso a respeito do tema e de 
sua solução entre os doutrinadores, juristas, legisladores e os diversos 
grupos interessados e afetados pela questão. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO E SOCIOECONÔMICO 
A Constituição de 1988 (BRASIL, 2012) criou um novo Estado. Esse 

Estado é decorrente da evolução histórica de seu povo, de seus costumes, 
de seus anseios e de seus legítimos interesses. 

A principal transformação ocorrida entre o regime anteriormente 
vigente nos limites geográficos do Brasil e o novo regime instituído através 
da promulgação da nova Carta Magna, foi a concepção de um Estado em 
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que os seus governantes são escolhidos através de um processo 
democrático e voto universal. 

A concepção de um novo Estado, através de uma nova ordem geral 
promulgada, não significa que houve mudanças bruscas no 
comportamento do povo, mas sim que foi legitimada a sua vontade, que já 
se manifestava através de seus costumes e comportamentos, e que era 
diferente do que se tinha instituído nos instrumentos legais da época. A 
instauração de um regime democrático foi nada mais do que a 
normatização da vontade popular brasileira. O que se tem é que o Estado 
brasileiro criado por essa Constituição é um Estado recente. É uma 
democracia recente. É uma República recente. Essas afirmações são 
possíveis, pois se sabe que após a promulgação da nova Carta, a coisa 
pública passou a ser tratada de forma diferente.. 

A República, como forma de governo, tem sua sustentação na ideia de 
que os governantes estão no poder apenas para gerir a coisa pública. 
Estatui que o poder é legitimamente do povo, que os bens da União 
pertencem ao povo, que os bens do Estado são coisas públicas, que os 
governantes são colocados no poder para exercerem mandatos finitos, e 
que o poder que lhes é entregue, através desses mandatos, continua a 
pertencer legitimamente ao povo. O titular desse poder é o povo, os 
governantes apenas têm o mandato para exercê-lo durante certo período de 
tempo e nos limites estabelecidos pela Carta. Sendo assim, a utilização dos 
bens da União não pode se dar por meio de livre disposição dos 
governantes, de acordo com a vontade pessoal de quem está exercendo o 
poder momentaneamente. Deve ser sempre observado o interesse público. 
A coisa pública deve ser gerida de acordo com os interesses públicos, que 
devem sempre prevalecer sobre o interesse particular. Tais interesses 
constam expressa ou implicitamente na Constituição, são permanentes e 
têm poderes superiores aos poderes temporários dos governantes. 

Dentre os diversos poderes que são exercidos pela Administração 
Pública, há que se destacar o Poder Concedente, que é a capacidade de 
transferir a terceiros a prestação de certos serviços públicos e mesmo a 
exploração de determinados bens públicos. O exercício desse Poder pode 
ocorrer por meio de alguns institutos jurídicos. Dentre eles, cita-se, 
especialmente, o instituto jurídico da outorga de concessão. 

É através de concessão que a Administração Pública pode outorgar o 
direito de prestação de serviços públicos, mediante o uso de bens públicos. 

A Administração Pública pode exercer seu Poder Concedente e pode 
outorgar, através da concessão, direitos sobre os potenciais de energia 
hidráulica, por exemplo, que são bens da União, legitimamente 
pertencentes à toda a população brasileira. 
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Os conceitos dos institutos jurídicos da concessão de uso de bem público 
e da concessão da prestação de serviço público também são recentes nesse 
novo Estado brasileiro. Isto, em que pese o instituto das concessões já 
existir, sob outra configuração, no Estado pré-1988. O que se tem de recente 
é a forma como esse instituto é tratado pela nova Carta. 

Esse novo Estado brasileiro foi precedido de um Estado Ditatorial, que 
concebeu um regime de concessões completamente diferente do instituto 
que hoje é aplicado. O instituto empregado à época preteria o capital 
privado em favor do estatal. Vivia-se uma filosofia diferenciada da atual, 
no trato da coisa pública.  

Antes da publicação da Constituição de 1988, o conhecimento científico 
dos institutos da concessão e da licitação, dentre outros, era visto sob outra 
ótica. Não se trata de ter ocorrido uma evolução ou melhoria nesses 
conceitos, mas sim uma mudança nos seus fundamentos, notadamente na 
operacionalização do instituto da concessão de serviço público. 

Esse instituto jurídico modificou-se muito nos últimos anos, 
principalmente com o amadurecimento das agências reguladoras e com o 
conhecimento adquirido com as experiências do passado, no Brasil, e em 
outros países que também se utilizam desse instituto. 

Além da forma como são outorgadas as novas concessões para 
prestação do serviço público de geração de energia elétrica no Brasil, os 
demais mecanismos existentes no atual modelo do setor, como a forma de 
estruturação dos concessionários de geração de eletricidade (concessionário 
de serviço público, produtores independentes e autoprodutores), os leilões 
de energia velha, os leilões de energia nova, o Ambiente de Contratação 
Regulada e o Ambiente de Contratação Livre de energia elétrica, refletem o 
aprendizado adquirido pela experiência brasileira no trato das concessões e 
no trato da coisa pública. 

3. PODER E ENERGIA 
A abordagem sobre o tema das concessões de usinas hidrelétricas nos 

remete a uma reflexão sobre o poder e sobre a titularidade de seu exercício. 

À primeira vista, a afirmação acima pode parecer descabida. Mas, se 
pensarmos que as usinas hidrelétricas se utilizam de um bem público (os 
potenciais hidráulicos), que, em uma República, pertencem a todas as 
pessoas que a habitam e que, uma vez organizadas, essas pessoas são as 
legítimas detentoras do poder existente e, por conseguinte, são as legítimas 
detentoras do poder de decisão sobre a destinação de tais bens, tal 
afirmação começa a fazer sentido. 

Isto, somado ao fato de que a geração da energia elétrica, neste tipo de 
empreendimento, presta-se à disponibilização de um serviço público que 
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visa à dignidade da pessoa humana, de interesse de toda coletividade, 
grupo esse praticamente coincidente com o conjunto de pessoas que são as 
legítimas proprietárias dos bens públicos explorados, entenda-se que 
possuem todos os poderes sobre os bens públicos em usufruto, a ideia 
contida na afirmação acima faz, então, todo o sentido. 

O papel que a energia cumpre perante a sociedade está intimamente 
relacionado ao papel que o poder cumpre, ou que deveria cumprir, qual 
seja, o papel de proporcionar soberania e dignidade humana. Isso porque é 
através da energia que são colocadas à disposição do público em geral 
diversas utilidades e facilidades, que tendem a proporcionar melhores 
condições de vida para usuários desse recurso, gerando, por consequência, 
dignidade às pessoas humanas, sendo por meio desse poder que o Estado 
consegue conservar-se de forma soberana e pacífica com relação à sua 
ordem interna. 

Cabe destacar, desde logo, que os legítimos detentores de direitos sobre 
os bens públicos explorados nas usinas hidrelétricas do Brasil são também 
os destinatários e aqueles que se beneficiam, ou melhor, que deveriam 
poder se beneficiar das utilidades obtidas pela eletricidade gerada nesses 
empreendimentos, como usuários desse serviço público. 

No entanto, os legítimos proprietários dos bens públicos explorados nas 
usinas hidrelétricas não são os atores políticos que detêm a autonomia e o 
poder para deliberar em nível legislativo, administrativo e jurisdicional 
sobre a melhor destinação a ser dada a tais bens. 

Nesse sentido, defende-se, com veemência, que aqueles que detêm 
autoridade para decidir sobre a destinação e utilização dos bens públicos 
explorados, o Estado-poder (agentes políticos), devam observar, 
necessariamente, a vontade daqueles que são os legítimos proprietários de 
tais bens públicos, o Estado-sociedade (povo brasileiro). Essa intenção está 
consagrada nos princípios e nas garantias e direitos fundamentais 
constantes da Constituição e, de forma simplificada, chamada 
legitimamente de interesse público. 

4. CONSTITUIÇÃO, SOBERANIA, ESTADO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

De uma forma simplificada podemos conceituar Estado como uma 
pessoa jurídica de direito público, concebida através de uma Constituição e 
organizada através de um ordenamento jurídico, formada por uma 
sociedade que vive num determinado território e que se subordina a uma 
autoridade soberana. 

A Constituição, em qualquer Estado, é essencial não apenas pelo fato de 
o próprio Estado ter sido criado através dela, mas porque o conteúdo 

 258 



14. Princípios jurídicos aplicados ao término das concessões... 
 
 

esculpido na Carta se reveste de fundamental importância para a 
organização e perenização do Estado como tal. 

A Constituição é o diploma que concebe um Estado. Ela é necessária 
para disciplinar as relações de poder, a diferenciação e a separação dos 
poderes, além de arrolar os valores fundamentais e as garantias e direitos 
individuais das pessoas que formam o Estado como tal.  

Entende-se que uma Constituição tenha que existir e disciplinar o 
exercício do poder, para se garantir que o poder emanado da coletividade 
seja utilizado em prol da mesma coletividade que o dá origem. É na 
Constituição que devem estar arrolados os princípios e valores 
fundamentais da sociedade, além de estarem disciplinados também como 
devem se dar as relações de poder dentro do Estado. 

A defesa da dignidade da pessoa humana e da felicidade dos legítimos 
detentores do poder estatal (o povo) é imperativa sob o enfoque 
constitucional. Nesse sentido, cabe estudar a constitucionalidade da 
atuação daqueles que manuseiam o poder estatal no Brasil, para se verificar 
se o fazem com foco no interesse público da coletividade. 

Há que considerar que o poder de um Estado deve ser exercido por 
meio do bom senso, a partir do estabelecimento de um ordenamento 
jurídico lógico e racional, no sentido de alcançar equilíbrio entre os diversos 
interesses públicos envolvidos na atuação estatal e na busca de uma 
perenização da pacificação social. 

A soberania, o poder e a paz social estão intimamente relacionados. 

A soberania, englobando a ideia de domínio sobre os bens públicos 
localizados no território nacional, está no fato de que um Estado deve 
exercer poderes sobre todas as coisas que se encontram em seu território. 

A propriedade da União sobre os potenciais de energia hidráulica é 
pressuposto básico do conceito de soberania nacional. A indisponibilidade 
de tais bens decorre da lógica em torno do conceito de soberania. 

Deve-se lembrar que o poder, e a própria soberania estatal, depende de 
organização, e que quanto maior o consenso em torno dessa organização, 
maior será o poder por ela criado. Entenda-se, quanto maior o consenso em 
torno do conteúdo de uma Constituição, maior será o poder do Estado por 
ela criado. Para muitos especialistas, é exatamente por isso que os Estados 
democráticos e republicanos tendem a ser mais estáveis e pacíficos que os 
Estados que adotam outros regimes e formas de governo. 

A Constituição, em um Estado de Direito, consubstancia-se em uma 
forma de limitação da autoridade daqueles que estão no poder (Estado-
poder, em suas três vertentes: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário), 
perante aqueles que sofrem a atuação do poder (Estado-sociedade), o que o 
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faz, principalmente, através do Princípio da Separação dos Poderes. Mas, 
mesmo considerando-se a noção de Estado de Direito e, mais recentemente, 
a ideia de Estado Democrático de Direito no Brasil, modernamente, o 
Estado adquire uma nova função. 

Nas palavras de Carlos Ari Sundfeld (2006, p.55), “o Estado deixa seu 
papel não intervencionista para assumir nova postura: a de agente do 
desenvolvimento e de justiça social”. 

Desta feita, hodiernamente, a prestação de serviços públicos à 
coletividade, diretamente pelo Estado, ou através de seus prepostos, é 
essencial para se atingir o fim primeiro, o motivo primordial de existência 
do próprio Estado como organização do poder, que é a defesa do interesse 
público e a obtenção do bem comum e da dignidade humana. As normas 
jurídicas principiológicas ligadas à satisfação das necessidades sociais, 
nesse sentido, tomam uma relevante importância. 

Pelo exposto, parece ficar claro que o término das concessões das usinas 
hidrelétricas, por se tratar, basicamente, de um conflito entre os interesses 
públicos (dos usuários do serviço público – consumidores de energia, do 
povo brasileiro – proprietários dos bens públicos explorados, do Poder 
Público – possuidor do direito de exercício dos poderes políticos, etc.) e 
outros interesses envolvidos (dos atuais concessionárias e de eventuais 
novos concessionários, de grupos econômicos ligados ao Poder Legislativo 
e / ou Executivo, dentre outros), deve ser disciplinado com base no 
conceito e nos ensinamentos do Direito Público, em especial com os seus 
princípios norteadores esculpidos na Constituição. 

5. A PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL 
Pela lógica legalmente instituída constitucional e 

infraconstitucionalmente no Brasil, as concessões de usinas hidrelétricas, 
após serem fruídas pelos seus respectivos concessionários pelo prazo 
original previsto no contrato e, adicionalmente, pelo prazo legalmente 
previsto de uma prorrogação (para aquelas que possuem essa 
prerrogativa), deverão ter suas outorgas extintas e passar por um processo 
de reversão de ativos em prol da União. Em seguida, deverá haver a 
assunção, pela União, da prestação desses serviços públicos ou passar por 
processo licitatório para definição de um novo concessionário, que terá o 
direito de continuar a prestação do serviço público mediante a exploração 
do potencial hidráulico e demais ativos inerentes à concessão.  

Isto, em obediência à Constituição Federal, mais especificamente pelo 
estabelecido em seus artigos nº 20, 21, inciso XII, alínea “d” e 175 e demais 
normas infraconstitucionais. No entanto, tanto o processo de reversão dos 
ativos em prol da União quanto a realização do processo licitatório para a 
escolha de novo concessionário, não estão claramente disciplinados na 
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legislação infraconstitucional, que também não prevê alternativa para a 
questão como se cogita, por exemplo, de renovação dos instrumentos de 
outorga para o mesmo concessionário que atualmente utiliza o bem público 
e que explora a prestação do serviço público, para o fazê-lo por mais um 
período de tempo. 

Em resumo, não há, atualmente, no Brasil, regulamentação a ser 
aplicada às concessões de usinas hidrelétricas, após o advento do termo 
contratual, com o término do seu prazo de vigência e sua consequente 
extinção. 

6. AS OPÇÕES QUE SE COGITAM PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA 
Atualmente, legisladores, doutrinadores e especialistas do setor elétrico 

discutem a elaboração de leis que venham regulamentar e permitir a 
renovação das concessões para os seus atuais concessionários por mais um 
período de fruição, tendo em vista os interesses públicos envolvidos e o 
sopesamento de princípios constitucionais em aparente colisão; mas 
também discutem a respeito de leis que venham disciplinar a reversão dos 
ativos inerentes a tais concessões e a realização de processos licitatórios 
para definição de novos concessionários. Ambos os casos, além de outros 
que se cogitam, necessitam de elaboração de legislação e de 
regulamentação que os oficialize. Para algumas soluções, inclusive se 
discute sobre a necessidade de proceder com emendas constitucionais. 

É primordial que as normas que venham oficializar a opção adotada 
pelo Poder Público, seja ela qual for, seja validada pelo Supremo Tribunal 
Federal e tida como constitucional para que se assegure a estabilidade e a 
continuidade da prestação dos serviços públicos e do uso dos bens públicos 
atrelados às concessões. 

É necessário destacar que a solução para essa questão deve se basear no 
princípio fundamental que rege as atividades da administração pública e 
que norteia também o instituto da concessão, qual seja, o princípio da 
prevalência do interesse público. 

7. PRECEDENTES, LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, IGUALDADE E 
SEGURANÇA JURÍDICA 

Precedentes não vinculam as decisões do Poder Concedente. Não 
existem normas determinando que o Poder Concedente deva seguir suas 
decisões passadas de maneira vinculante. No entanto, as decisões do Poder 
Público em geral, em todas as suas esferas, submetem-se à lei (princípio da 
legalidade). A Constituição Federal, por sua vez, dispõe sobre o princípio 
da isonomia, que significa que a lei deve ser aplicada igualmente a todos os 
entes, indivíduos e organizações. 
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A Administração Pública não deve tomar decisões arbitrariamente, 
porque a ordem jurídica dispõe que ela deve justificar todas suas decisões 
(princípio da motivação). 

Portanto, o que o governo federal decidir sobre o destino das 
concessões, findo o prazo contratual, será, ou pelo menos deverá ser 
aplicado a todas as concessões de geração de hidroeletricidade, 
independentemente do ano de outorga ou da figura do concessionário 
impactado. Acredita-se poder haver um tratamento diferenciado para 
variados tipos de concessões. Assim, por exemplo, concessões de serviço 
público podem ter disciplina diferente das concessões de uso do bem 
público. As concessões de usinas hidrelétricas podem ter disciplina 
diferente das concessões de rodovias. 

As concessões para o serviço público de distribuição de energia elétrica 
podem (e devem) ter tratamento diferenciado em relação às concessões de 
geração de eletricidade. As concessões de geração de eletricidade através de 
hidrelétricas podem ter disciplina diversa daquela aplicada à termelétricas 
à combustível nuclear, e assim por diante. Devem ser diferenciados os 
diversos tipos de concessões, de acordo com as especificidades de cada 
uma delas. 

No entanto, acredita-se que as concessões de mesmo tipo têm, 
necessariamente, que ter a mesma disciplina legal para que se garanta a 
segurança jurídica do instituto da concessão e dos serviços de eletricidade 
de uma forma geral (princípio da segurança jurídica). 

8. PRINCÍPIOS APLICADOS ÀS CONCESSÕES DE USINAS 
HIDRELÉTRICAS 

Na doutrina clássica encontra-se, com facilidade, um consenso em torno 
da ideia de que as normas jurídicas se diferenciam apenas em regras e 
princípios.  

As regras são normas jurídicas que consagram uma solução 
determinada. Os princípios, por sua vez, são normas abstratas e de 
observância obrigatória em qualquer caso concreto, porque apresentam 
valores jurídicos. 

Os princípios, como normas abstratas e absolutas, de aplicabilidade 
obrigatória, trazem em seu bojo os valores consensados e aceitos pela 
coletividade organizada que os deu origem. 

8.1. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio 

fundamental previsto na Constituição, no artigo 1º, inciso III (BRASIL, 
2012). 
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Esse princípio apresenta relação direta com as concessões de usinas 
hidrelétricas, pelo fato das atividades inerentes à eletricidade se 
consubstanciarem na prestação de um serviço público, de interesse de toda 
a coletividade. 

Nesse diapasão, Marçal Justen Filho (2003, pg. 30) afirma que “sempre 
que uma certa necessidade humana for qualificável como manifestação 
direta e imediata da dignidade inerente ao ser humano, sua satisfação 
tenderá a produzir um serviço público”.  

Lembre-se que, além da eletricidade proporcionar melhores condições 
para que os seus usuários tenham uma vida digna, a prestação de serviços 
públicos de educação, saúde e segurança, dentre outros, também passa pela 
necessidade de o Estado produzir e disponibilizar energia de maneira 
universal e módica, principalmente na forma de eletricidade, que possui 
maior flexibilidade para utilização final.  

Tem-se, desta forma, que, modernamente, para poder dar condições de 
dignidade a seu povo, o Estado precisa disponibilizar energia elétrica em 
seu território, de forma módica, contínua e universal. 

8.2. Princípio da Democracia Republicana 
O princípio da democracia republicana, também previsto na 

Constituição, está diretamente vinculado ao conceito de República e de 
Democracia. 

Esse princípio apresenta relação direta com as concessões de usinas 
hidrelétricas pelo fato de a prestação dos serviços públicos de geração de 
eletricidade só ser possível através da utilização de potenciais hidráulicos, 
que são caracterizados constitucionalmente como bens públicos. Entenda-
se como coisa pública (res publicae), coisa do povo, sobre a qual os agentes 
políticos democraticamente escolhidos têm o poder de decisão. 

8.3. Princípio da Supremacia do Interesse Público 
O princípio da supremacia do interesse público é inerente à vida em 

sociedade, que é um apanágio dos seres humanos. 

O conflito existente entre os interesses particulares e públicos é 
claramente identificado na maioria dos serviços públicos. Também o é na 
utilização de bens públicos pelos concessionários, sendo que, no confronto 
entre o interesse do particular e o interesse público, prevalecerá sempre o 
segundo. 

Há que se considerar ainda que os interesses públicos são indisponíveis. 

Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello (2008, p.69), “significa que 
sendo interesses qualificados como próprios da coletividade – internos ao 
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setor público – não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, 
por inapropriáveis”. 

8.4. Princípio da Modicidade Tarifária 
O princípio da modicidade tarifária é um princípio aplicado direta e 

irrestritamente aos serviços públicos. 

Em última análise, o que importa para o contribuinte brasileiro ou para 
o consumidor final da energia elétrica produzida no Brasil, além da 
qualidade da energia, é o baixo preço a ser pago pela utilização da energia 
proveniente de um bem público e que pertence a toda a população 
brasileira. 

8.5. Princípio da Livre Iniciativa 
O princípio da livre iniciativa é constitucional e deve ser aplicado 

diretamente às concessões de serviços públicos. 

Tanto os princípios fundamentais como os gerais, relativos à atividade 
econômica estabelecidos na Carta, também não justificam a restrição das 
iniciativas por parte de empresas públicas e sociedades de economia mista, 
nem restringem o direito de competirem, em igualdade de condições, na 
disputa pelas concessões para a prestação do serviço público de geração de 
eletricidade, pois são atividades de relevante interesse coletivo. 

Outra questão importante é se a entrada de novos agentes no mercado 
da prestação de serviços públicos não poderia proporcionar um ganho de 
eficiência, com a utilização de novos métodos ou técnicas, por exemplo. 

8.6. Princípio da Livre Concorrência 
O princípio da livre concorrência também é um princípio constitucional 

e apresenta características semelhantes a alguns dos princípios básicos da 
Administração Pública, quais sejam, os princípios da isonomia e o da 
impessoalidade.  

Os princípios da isonomia e o da igualdade determinam que o Poder 
Público, dentro das mesmas condições, deve tratar todos de forma igual.  

O princípio da impessoalidade ensina que o Poder Público não pode 
prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas.  

A previsão constitucional do princípio da livre concorrência, em 
específico, é encontrada no inciso IV, do artigo 170. 

Segundo Marçal Justen Filho (2010, p. 142), “a livre concorrência 
significa a vedação à interferência estatal sobre os mecanismos de 
competição econômica”. Nesse sentido, entende-se que a prestação dos 
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serviços públicos de uma forma geral, e, em especial no tocante à geração 
de hidroeletricidade, deva dar-se em um ambiente competitivo e com 
liberdade de acesso (livre iniciativa) e condições de igualdade e isonomia a 
todos os agentes econômicos que possuem interesse em atuar nesse 
segmento da economia. 

8.7. Princípio da Segurança Jurídica 
O princípio da segurança jurídica é um princípio constitucionalmente 

implícito e aplicável aos institutos da Administração Pública e necessário à 
estabilidade das atividades econômicas e empresariais. 

O serviço público de geração de energia elétrica no Brasil precisa de 
segurança jurídica no tocante ao destino a ser dado às concessões findo o 
seu prazo contratual. É necessário que se estabeleça a disciplina a ser 
aplicada às concessões que se extinguem em 2015 e que tal disciplina seja 
genericamente aplicada a todas as demais extinções de concessões de 
geração de energia elétrica que ocorrerão futuramente. Com a disciplina a 
ser aplicada com o advento do termo contratual das concessões de usinas 
hidrelétricas de forma abstrata e genérica, seja a disciplina que for, acredita-
se que o setor elétrico brasileiro gozará de segurança jurídica de que 
necessita para progredir. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 
O uso dos bens públicos (potenciais hidrelétricos) ocorre para viabilizar 

a prestação dos serviços públicos de eletricidade, pois sem a atividade de 
geração, não haveria o que se falar na prestação dos serviços públicos de 
transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Importante destacar que os serviços públicos de eletricidade se orientam 
para atender ao princípio da dignidade da pessoa humana, principalmente 
pelo fato de a eletricidade ser utilizada como vetor de desenvolvimento, de 
geração de riqueza e renda, e de qualidade de vida. A eletricidade é 
fundamental nos setores da saúde, educação e segurança. Imagine-se o 
mundo atual sem a utilização de eletricidade, sem o conforto visual e 
térmico proporcionado pela eletricidade, sem a possibilidade de 
refrigeração de alimentos, sem os equipamentos e aparelhos médicos que 
utilizam eletricidade, sem sistemas de comunicação, enfim, sem 
praticamente todas as utilidades atualmente colocadas à disposição das 
pessoas ao redor do mundo que, praticamente em sua totalidade, 
necessitam de energia elétrica para existirem e / ou para serem usufruídas. 

É essencial que a política de renovação ou não das concessões seja 
definida de modo a estimular a expansão da oferta de energia elétrica para 
suprir a crescente demanda nacional. Ter energia elétrica de baixo custo é 
fundamental para se conseguir desenvolver uma nação. Para o Brasil, que 
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necessita desenvolver-se rapidamente, a modicidade das tarifas de 
eletricidade é ainda mais premente. 

Acredita-se que deva ser defendida a adoção da opção mais adequada à 
defesa dos interesses públicos, à segurança jurídica do instituto das 
concessões e à ordem constitucional vigente no Brasil. 

É necessário destacar que a solução para essa questão deve se basear no 
princípio fundamental que rege as atividades da administração pública e 
que norteia também o instituto da concessão, qual seja, o princípio da 
prevalência do interesse público. 

Por isso, a solução para a questão da renovação das concessões para o 
atual detentor, ou não, com a reversão dos ativos e assunção dos serviços 
pela União ou a operacionalização de um processo licitatório para as 
concessões de empreendimentos existentes, têm que se dar com 
antecedência e precedida de amplo debate. Essa solução  deve ser aderente 
aos princípios constitucionais ora vigentes e com o mais legítimo interesse 
público. 
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15  
15.IMPACTOS DA COMBINAÇÃO DE GERAÇÃO 

EÓLICA EM LARGA ESCALA COM VEÍCULOS 
ELÉTRICOS CONECTÁVEIS À REDE ELÉTRICA NO 

BRASIL 

Bruno Soares M. C. Borba, Alexandre S. Szklo & Roberto Schaeffer 

RESUMO 

O sistema elétrico no Nordeste do Brasil possui peculiaridades, como o 
elevado potencial eólico e a necessidade de ampliação do parque gerador 
de eletricidade. Em função da característica variável do vento, a geração 
eólica em larga escala pode ocasionar desequilíbrios entre oferta e demanda 
de energia. Este artigo busca identificar esses possíveis desequilíbrios no 
sistema elétrico do Nordeste para um cenário de maior penetração de 
energia eólica e utilização dos possíveis excedentes para o abastecimento de 
veículos elétricos. Se bem administrada, uma frota de 500 mil veículos 
movidos a eletricidade, em 2015, e mais de 1,5 milhões, em 2040, poderia 
ser abastecida durante metade do ano, aproveitando-se dos excedentes 
elétricos na região. 
 

Palavras-chave: Geração eólica; veículos elétricos; operação de sistemas 
elétricos. 
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1. INTRODUÇÃO 
Ao longo da última década, a geração de energia eólica apresentou 

expressivo crescimento nas matrizes mundiais de geração elétrica como 
consequência da redução de seus custos, de sua renovabilidade e de sua 
não geração de poluição local e global16. De acordo com WWEA (2011), a 
capacidade instalada de geração eólica no mundo, em 2000, era de 18 GW e, 
em 2010, passou para 175 GW, com Estados Unidos, China e Alemanha 
representando mais de 55% da capacidade instalada mundial (36,3 GW, 
33,8 GW e 26,4 GW, respectivamente). 

No Brasil, em termos absolutos, o crescimento da geração eólica na 
última década foi muito baixo, e atualmente o total de capacidade instalada 
é de 930 MW (ANEEL, 2011). No entanto, a expectativa é de que, até 2013, 
sejam adicionados quase 4 GW de geração eólica no país, de acordo com os 
recentes leilões de energia renovável17 (EPE, 2011). 

Em função do comportamento dinâmico das turbinas eólicas e da 
característica de imprevisibilidade do vento, essa forma de geração elétrica 
pode originar problemas operacionais para o sistema de potência como um 
todo, assim como problemas locais, em especial com a alteração na 
qualidade de energia.  

Do ponto de vista do sistema global, o principal impacto da geração de 
energia eólica está relacionado à sua característica variável e, normalmente, 
imprevisível, sendo amiúde difícil ajustar a produção de energia com a 
demanda, o que pode ocasionar em excesso de produção de energia ou não 
atendimento da carga. 

Para lidar com esse problema, uma opção que se mostra promissora é 
combinação de geração variável, em especial energia eólica, com a 
introdução de veículos elétricos. Desta forma, as baterias dos veículos 
poderiam funcionar como armazenadoras de energia e os respectivos 
custos seriam dissociados da geração de energia elétrica. 

Assim sendo, este trabalho têm por objetivo identificar possíveis 
desequilíbrios entre geração e carga no sistema elétrico brasileiro para um 
cenário de maior penetração de energia eólica e  utilização dos possíveis 
excedentes energéticos para o abastecimento de veículos elétricos. Em 
outras palavras, este estudo tem como foco analisar a implementação de 

16 Desconsiderando as emissões indiretas, que envolvem todo o ciclo de vida dos materiais, 
como a produção das pás da turbina, da torre e da nacele (carcaça montada sobre a torre). 

17 Nos últimos dois anos foram realizados dois leilões de energia renovável no país. O 
primeiro, voltado exclusivamente para fonte eólica, realizado dezembro de 2009, resultou na 
contratação de 1.805,7 MW e no segundo, realizado em agosto de 2010, foram contratados 
2.047,8 MW de energia eólica (EPE, 2011). 
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uma frota de veículos híbridos conectáveis à rede elétrica (veículos plug-in) 
que se comportariam como uma carga inteligente, sendo capaz de absorver 
excessos de energia elétrica a partir de usinas eólicas que não seriam 
despachadas no sistema nacional por questões operacionais. Para tal, este 
trabalho utiliza o modelo de programação linear de otimização 
desenvolvido pela International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), 
conhecido como Model for Energy Supply Systems And their General 
Environmental impact (Message). 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: no item 2 são 
discutidos possíveis desequilíbrios entre oferta e demanda com a larga 
entrada de usinas eólicas. No item 3 são apresentadas as características do 
sistema elétrico nacional. No item 4 é exibido o estudo de caso proposto, no 
item 5 são mostrados os resultados do trabalho e no item 6 são 
apresentadas as conclusões do estudo. 

2. INTEGRAÇÃO DE GERADORES EÓLICOS NO SISTEMA ELÉTRICO 
Tradicionalmente, o comportamento da oferta de energia elétrica é 

seguir as alterações da demanda na busca do equilíbrio entre geração e 
carga. Esse ajuste fino entre geração e demanda de energia em sistemas 
elétricos é feito a partir de usinas flexíveis, com alta controlabilidade; ou 
seja, usinas de geração elétrica que possuem capacidade de controlar a sua 
potência de saída e otimizar a energia primária disponível para a geração 
de energia elétrica. 

Contudo, uma importante característica das usinas eólicas é a 
variabilidade da geração de energia tendo em vista que a potência elétrica 
disponível pelas usinas eólicas é diretamente proporcional ao cubo da 
velocidade do vento, que apresenta características imprevisíveis. Deste 
modo, a maior presença de usinas eólicas no sistema elétrico pode levar a 
um desequilíbrio de oferta e demanda de energia. 

Torna-se evidente que entender e prever com precisão o comportamento 
do vento em cada região é fundamental para uma melhor integração da 
energia eólica no sistema elétrico. Todavia, mesmo com os recentes avanços 
feitos nos métodos de previsão do comportamento do vento (FOX et al., 
2007; LANDBERG et al., 2003), é possível que ocorra o desequilíbrio de 
geração e carga, pois nem sempre há correlação entre o comportamento do 
vento e da demanda elétrica. 

Tal fato se torna particularmente importante para o sistema Norte-
Nordeste do Brasil onde, como será visto no item 4, há excesso de vento em 
períodos de baixa demanda de energia elétrica.  

Outro fator importante é a característica de sistema elétrico no qual será 
introduzida a energia eólica. No caso de um sistema elétrico relativamente 
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inflexível, com grande participação de geradores com restrições operativas 
para carga parcial, ou para serem ligados e desligados com frequência, 
como plantas nucleares, térmicas a carvão ou até mesmo hidroelétricas com 
baixa capacidade de acumulação de energia (usinas a fio d’água), a entrada 
de usinas eólicas pode levar ao desequilíbrio entre geração e demanda. 
Novamente, esse caso pode ser importante nas regiões Norte e Nordeste do 
Brasil, que possuem larga quantidade de hidroelétricas com baixa 
capacidade de reservatórios, perspectivas de construção de usinas 
nucleares e alto potencial eólico. 

Algumas medidas podem ser adotadas na própria usina para evitar o 
desequilíbrio entre oferta e carga elétrica em sistemas com maior 
participação de geração eólica. No caso de excesso de geração, pode-se 
desligar alguns geradores, ou alterar o ângulo de passo das pás de algumas 
turbinas que operem com controle de passo. 

Todavia, aumentar a potência de saída da usina não é trivial, pois não se 
tem o controle da fonte primária, o vento. Uma solução seria manter alguns 
geradores eólicos de uma usina desconectados, ou então trabalhar com 
ângulos de passo das pás diferentes daqueles que extrairiam a potência 
máxima, para, quando necessário, fornecer maior potência (FOX et al., 
2007). Todavia, essas alternativas reduzem a otimização da operação dos 
geradores eólicos em prol de maior controlabilidade. 

Outra alternativa para evitar o desequilíbrio entre oferta e demanda de 
energia elétrica seria complementar a geração eólica com outras fontes 
convencionais de energia que possuam maior flexibilidade e 
controlabilidade (CASTRO et al., 2008). Todavia, a necessidade de se 
manter uma proporção significativa de plantas convencionais para garantir 
a segurança do abastecimento pode levar a um aumento dos custos de 
operação do sistema (STRBAC et al., 2007). 

Por fim, outra solução para possíveis desequilíbrios entre geração e 
carga com a maior participação de usinas eólicas em sistemas elétricos 
(especialmente sistemas inflexíveis) é a combinação de energia eólica com 
unidades armazenadoras de energia18, como: flywheels e baterias, como 
demonstrado por Strbac et al., 2007. O principal benefício de 
armazenamento de energia é a sua capacidade de armazenar energia eólica 
durante condições de vento forte e baixa demanda de energia, enquanto 
usinas inflexíveis necessitam continuar funcionando. 

Neste sentido, a possível eletrificação do setor de transporte pode 
representar um importante avanço no incentivo às fontes variáveis, pois, se 
bem integrado com a rede elétrica, o veículo poderá servir como 

18 Contudo, o armazenamento de energia pode reduzir a eficiência global do sistema devido 
às perdas energéticas dos sistemas armazenadores. 
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armazenador de energia, não sendo apenas uma carga elétrica. De fato, 
alguns estudos, como os de Kempton & Tomic, 2005; Lund & Kempton, 
2008; Goransson et al., 2010, indicam que a eletrificação dos veículos 
poderia facilitar a acomodação de geração de eletricidade variável, como a 
energia eólica. 

Essa acomodação poderia ocorrer basicamente de duas formas. Na 
primeira delas, os veículos elétricos podem ser utilizados como cargas 
elétricas inteligentes e consumir energia elétrica em casos de excessos de 
geração elétrica variável. Esse comportamento representa uma forma de 
Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD). 

A segunda alternativa representa uma visão otimista de longo prazo de 
uma relação de interação entre os veículos e o sistema elétrico. Ou seja, 
pode originar um tipo de simbiose a partir de uma ligação bidirecional do 
fluxo de energia entre os veículos e a rede elétrica. Esse sistema, no qual os 
veículos conectáveis à rede elétrica têm a capacidade de não apenas 
consumir, mas também de gerar energia para a rede elétrica, é conhecido 
como vehicle-to-grid (V2G – veículo para a rede elétrica). 

O V2G já foi analisado em diversos estudos (KEMPTON et al., 2001; 
SOVACOOL & HIRSH, 2009; KEMPTON & TOMIC, 2005) que mostraram 
que esse sistema é menos adequado para a geração de energia elétrica de 
base, mas pode ser apropriado para a prestação de serviços de regulação, 
reserva girante e atendimento à demanda de pico. Para a implementação 
do V2G há a necessidade de modificações tecnológicas, tanto na construção 
dos veículos, como na estrutura de fornecimento de energia elétrica. A ideia 
revela a necessidade de consolidação de um sistema elétrico inteligente, 
conhecido como rede inteligente (smart grid). 

Apesar do potencial do V2G, neste estudo é feita uma simulação do uso 
de veículos híbridos conectáveis à rede elétrica para acomodar possíveis 
excessos de geração eólica, em períodos de baixa demanda elétrica, com o 
intuito de aumentar o fator de capacidade das usinas eólicas. Neste caso, 
evita-se o investimento inicial considerável nas redes inteligentes e analisa-
se a opção dos veículos elétricos para lidar com a maciça entrada de usinas 
eólicas no Nordeste, nos próximos anos. 

 

3. SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 
Atualmente, o sistema elétrico brasileiro possui como característica 

central a sua base na hidroeletricidade, que perfaz 66,2% do total de 
capacidade instalada, como apresentado na Tabela 15-1. Nota-se que a 
participação da geração eólica é, atualmente, inferior a 1% da capacidade 
instalada total.  
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Tabela 15-1 : Matriz de Energia Elétrica no Brasil (2011) 

Tipo Capacidade Instalada % N° de Usinas (MW) 
 

Hidroelétrica 893 80.678 66,22 
Gás 130 13.025 10,69 
Petróleo 872 7.111 5,84 
Biomassa 396 7.965 6,54 
Nuclear 2 2.007 1,65 
Carvão Mineral 10 1.944 1,60 
Eólica 51 928 0,76 
Importação  8.170 6,71 
Total 2.356 121.836 100 

Fonte: ANEEL, 2011. 

Uma característica do sistema elétrico nacional é a integração e a 
interligação do sistema por extensa rede de transmissão (quase 100 mil km 
de linhas de alta tensão), o que permite o aproveitamento da diversidade 
hidrológica regional (além de minimizar o risco de falta de energia e 
possibilitar a otimização do uso dos recursos de geração do sistema). 

Esse sistema é denominado Sistema Integrado Nacional (SIN). No país, 
apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade encontra-se fora do 
SIN, em pequenos sistemas isolados localizados, principalmente, na região 
amazônica (ONS, 2011). 

O SIN é geograficamente dividido em quatro subsistemas – Sudeste / 
Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte – que são interligados por linhas de 
transmissão. Conforme Costa, 2007, no subsistema Nordeste há um 
mercado crescente, o que implica uma tendência de importação de 
eletricidade. 

O potencial eólico bruto nacional foi estimado em 143 GW, não 
incluindo a possibilidade de geração offshore. A região Nordeste representa 
52% do potencial eólico nacional, com destaque para os litorais do 
Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, que apresentam ventos 
médios anuais entre 6,0 m/s a 9,0 m/s (CEPEL, 2001). 

Neste ponto é interessante notar a complementaridade entre a geração 
hidrelétrica e a geração eólica, visto que em algumas regiões, como no 
Nordeste, o maior potencial eólico ocorre durante o período de menor 
disponibilidade hídrica, o que pode ajudar a otimizar a operação do SIN, 
como já demonstrado em alguns estudos, como, por exemplo, o realizado 
por Dutra (2007). 

O elevado potencial eólico, a complementaridade com as usinas 
hidroelétricas e a necessidade de ampliação do parque gerador de 
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eletricidade no Nordeste tornam essa região extremamente propícia para a 
expansão da geração eólica. De fato, essa expectativa já pode ser verificada. 
De acordo com EPE, 2011, nos últimos dois leilões de energia renovável no 
país, quando foram licitadas usinas que entrarão em operação nos 
próximos três anos, foram contratados 3.865,5 MW de energia eólica, dos 
quais 88,5% (3.421,7 MW) são empreendimentos no Nordeste do país (EPE, 
2011), que representam 13,8% da potência instalada estimada nesta região, 
em 201319. 

Outro ponto importante é a expansão de usinas hidroelétricas nas 
regiões Nordeste e Norte, com a construção de Belo Monte, Santo Antônio e 
Jirau. Todavia, devido aos impactos ambientais nestes locais, verifica-se 
que essa expansão do sistema hidroelétrico tem sido baseada em usinas 
sem grandes reservatórios de acumulação20. Soma-se a isso a expectativa de 
construção de usinas nucleares na região21. 

Esse quadro indica tendência de rigidez do sistema elétrico no Nordeste, 
com usinas nucleares e hidroelétricas com baixa capacidade de 
reservatório, em complementaridade com usinas eólicas. Essa 
complementaridade é positiva para o sistema. Todavia, a provável entrada 
de usinas eólicas em larga escala pode levar a situações de desequilíbrio 
entre oferta e carga, como discutido no item 2, podendo haver excessos de 
produção de energia eólica, caso usinas inflexíveis sejam instaladas com 
plantas eólicas em larga escala. Tal fato pode indicar a necessidade de 
expansão das linhas de transmissão do SIN para escoar os excessos de 
energia, ou, como proposto neste estudo, justificar a introdução de uma 
frota de veículos elétricos conectáveis à rede elétrica (veículos plug-in) que 
seja capaz de absorver os possíveis excedentes energéticos. 

Assim, neste estudo é empreendida uma análise de otimização do 
sistema elétrico nacional, no qual é criado um cenário de maior entrada de 
energia eólica no Nordeste do país e verificado, diante das questões 
operacionais das usinas da região, possíveis excedentes energéticos que 
poderiam ser aproveitados em veículos movidos a eletricidade. 

19 A potência instalada estimada no Nordeste em 2013 é de 24.697 MW (ONS, 2010b). 
20 A expansão da capacidade de armazenamento das hidroelétricas no horizonte 2019 será de 

11% contra um aumento da capacidade instalada de 61% (EPE, 2010). Isso se deve aos menores 
reservatórios das novas usinas. A título de comparação, em Santo Antônio a área inundada 
será de 0,09 km² por MW, em Jirau, 0,08 km² / MW, e em Belo Monte, 0,04 km² / MW, contra 
0,49 km² / MW da atual média nacional das hidroelétricas.  

21 Atualmente, o Brasil conta com duas usinas nucleares em operação (Angra 1 e Angra 2) e 
uma terceira em construção (Angra 3), com previsão de ser inaugurada em 2015, todas 
localizadas no Rio de Janeiro. A construção de usinas nucleares no Nordeste encontra-se em 
fase de estudos e, de acordo com Eletronuclear (2011), a região para construção dos sítios fica 
entre Salvador e Recife, e deverá considerar inicialmente a implantação de duas usinas (de 
aproximadamente 1.000 MW cada) e a possibilidade de futuras expansões, podendo abrigar 
até seis usinas com capacidade de 1.000 MW cada. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 
O objetivo deste estudo é criar um cenário de longo prazo para o 

comportamento de sistema elétrico com a larga entrada de usinas eólicas no 
Nordeste do país. Nesse sistema, possíveis excedentes elétricos, devido à 
inflexibilidade das usinas convencionais e a produção variável das turbinas 
eólicas, poderiam abastecer uma frota de veículos movidos a eletricidade. 

Neste trabalho, a otimização da operação e a expansão do sistema 
elétrico nacional é feita com o auxílio do modelo Message para a otimização 
de um sistema energético (com suas demandas e ofertas) (IAEA, 2006). 

Em linhas gerais, o Message é um modelo de programação inteira mista 
(permite que algumas variáveis sejam definidas como inteiras), utilizado 
para a otimização de sistemas energéticos. O modelo foi projetado para 
formular e avaliar alternativas para o suprimento de energia, em 
consonância com restrições, tais como limites de investimentos, 
disponibilidade e preço de combustíveis, regulação ambiental e taxas de 
penetração de mercado para novas tecnologias, dentre outras (KEPPO e 
STRUBEGGER, 2010; LUCENA et al., 2010a). 

Assim sendo, o Message seleciona os meios de produção de energia 
para atender a demanda de energia útil (exógena à metodologia), de forma 
a minimizar os custos de operação e manutenção ao longo do período 
observado, para todo o sistema energético. Desta forma, o modelo analisa 
as substituições possíveis entre fontes energéticas nos diferentes centros de 
transformação, por meio do nível de consumo final, sob restrições de 
potencial disponível (reservas e capacidade de geração e transmissão 
elétrica) e níveis de impacto ambiental (padrões máximos de emissões 
atmosféricas, por exemplo). 

A estrutura do Message desenvolvida para o caso brasileiro possui 
algumas particularidades, tais como: penetração de veículos elétricos e 
híbridos e sazonalidade na oferta de energia (para as usinas hidroelétricas e 
eólicas). 

Entretanto, uma importante característica do Message, quando 
trabalhado com sazonalidades na geração de energia, é que a otimização da 
operação das usinas fica restrita à alteração dos seus fatores de capacidade, 
enquanto o formato da curva de produção de energia torna-se fixo22. No 
caso específico das usinas eólicas, essa premissa não é correta, uma vez que 

22 Em outras palavras, a otimização do despacho das usinas com sazonalidade de geração é 
feita em cima da amplitude da curva de produção de energia, enquanto o formato da curva se 
mantém fixo.  
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a sazonalidade do vento representa o máximo de produção de energia no 
período. 

 

A solução encontrada para resolver esse problema foi inserir no modelo 
uma tecnologia que seja capaz de determinar se a energia produzida pela 
geração eólica deve ser inserida no sistema ou “jogada fora”, devido a 
aspectos operacionais (como, por exemplo, baixa demanda energética, 
inflexibilidade de produção de algumas usinas ou baixa opção de 
escoamento de energia). 

 

A Figura 15-1 exibe o diagrama simplificado do modelo de otimização 
utilizado para o sistema eólico. Nota-se que, neste formato, a sazonalidade 
de produção de energia eólica, assim como o fator de capacidade da usina, 
representam os valores máximos de geração de eletricidade. 

Figura 15-1: Diagrama geração eólica 
 

Modelo Despacho
         Modelo Padrão Vento       Modelo Padrão Geração Eólica

Sazonalidade diária do vento Modelo conversão de energia
Sazonalidade mensal do vento Custo de instalação

Custo O&M (fixo e variável)
Fator de capacidade
Tempo de construção da planta
Tempo de operação da planta

Rede elétrica

Energia não utilizada

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A cadeia de produção de eletricidade estruturada no Message, em sua 
versão desenvolvida para o caso brasileiro, inclui usinas hidroelétricas, 
nuclear, eólica, solar e resíduo sólido urbano, assim como as térmicas 
convencionais: óleo combustível, óleo diesel, gás natural (ciclo aberto e 
combinado), carvão e bagaço de cana de açúcar. 

Ressalta-se que a geração térmica de eletricidade é fortemente 
dependente de produtos (ou subprodutos) das demais cadeias energéticas. 
Sendo assim, o modelo foi montado de forma integrada para garantir a 
consistência interssetorial, levando em consideração o custo de 
oportunidade de cada fonte de energia. 
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Tabela 15-2 : Características técnico-econômicas das alternativas de geração de 
eletricidade no Message. 

Descrição 
Custo 

Investimento 
US$ / kW 

Custo Variável 
O&M 

US$ / MWh 

Custo 
Fixo 

O&M 
US$ / 
kW 

Fator de 
capaci-
dade 

Hidroelétrica Grande 
(acima 300 MW) 2.091 - 64,58 * 
Hidroelétrica Média (> 
30 MW < 300 MW) 2.513 - 58,43 * 
Hidroelétrica Pequena 
(< 30 MW) 2.936 - 52,28 * 
Gás Natural Ciclo 
Aberto 450 0,41 - 0.90 
Gás Natural Ciclo 
Combinado 850 0,41 12,65 0,85 
Carvão Mineral 2.530 3,57 24,30 0,70 
Termonuclear 4.000 0,42 56,44 0,85 
Modernização Bagaço 
CP 22 bar 2.885 10,62 - 0,90 
Bagaço CEST 2.712 10,22 - 0,90 
Bagaço BIG-GT 3.995 21,53 - 0,80 
Eólica 1.810 - 41,62 0,24 
RSU 7.050 - 211,50 0,74 
Diesel 1.000 7,99 - 0,95 
Óleo Combustível 1.070 10,84 - 0,85 
*: Fatores de capacidade utilizados para as hidroelétricas estão expostos na Tabela 
15-4. 
Nota: não inclui custos de combustível. CP – Conta Pressão. BIG / GT (Biomass 
Integrated Gasification/Gas Turbines) 
 - Sistema de gaseificação da biomassa acoplado à turbina a gás. CEST (Condensing-
Extraction Steam Turbine) - Turbina a vapor de extração e condensação. 

Fonte: Du & Parsons, 2009 & IEA, 2008. 

Os custos e as características de desempenho (eficiência e fator de 
capacidade) das alternativas tecnológicas de oferta de energia elétrica ao 
longo dos anos são dados de entrada para o modelo. Esses dados são 
utilizados em conjunto com os dados de preços de combustíveis para a 
competição econômica das alternativas tecnológicas. As premissas das 
opções tecnológicas de geração elétrica utilizadas são detalhadas na Tabela 
15-2. Como simplificação do estudo, o SIN foi agregado em duas regiões: 
(1) Subsistema S1 – Regiões Sul / Sudeste / Centro-Oeste e (2) Subsistema 
S2 – Regiões Norte / Nordeste. 

Além do SIN, o modelo prevê a demanda e a oferta de energia no 
sistema isolado, denominado de Subsistema R. No modelo, o subsistema R 
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está interligado ao SIN através de uma linha de transmissão de 500 MW até 
o subsistema S1 e são previstas as interligações mais robustas do sistema 
isolado ao SIN, como apresentado na Figura 15-2 e na Tabela 15-3. 

Figura 15-2: Subsistemas e intercâmbios estruturados no modelo 
Message 

 
Nota: N – Norte, S – Sul, SE – Sudeste, NE – Nordeste, CO – Centro 

Oeste, IT – Itaipu. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 15-3 : Fluxo máximo de intercâmbio entre os subsistemas 

Intercâmbio MW Data Operação 
S1  S2 5.000 Atual 
S1  R 500 Atual 
S2  S1 5.300 Atual 
S2  R 1.500 2015 
R  S1 5.600 2015 
R  S2 6.000 2015 

Fonte: ONS, 2010b e EPE, 2010. 
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O período de análise deste estudo é de 2010 a 2040. Esse período é 
dividido em subperíodos de 5 anos de duração, e cada ano é dividido em 4 
trimestres, sendo que as oscilações diárias de carga e geração são 
contabilizadas em 5 blocos que totalizam 24 h. A otimização no Message é 
feita sobre esses subperíodos simultaneamente. 

Para o horizonte 2015, é considerada a expansão prevista do setor 
elétrico, de acordo com Aneel (2011), com as usinas outorgadas e em 
construção. Para o período subsequente, o modelo determina, a partir de 
uma análise de mínimo custo, as melhores opções de expansão do sistema 
elétrico. Para as usinas eólicas no Sistema S2, é considerada, além da 
entrada de 3.421,7 MW – usinas leiloadas nos dois últimos anos, ver EPE 
(2011) –, a entrada de 500 MW por ano na região, a partir de 2015. Esse 
cenário favorável para geração eólica está em conformidade com as 
expectativas de médio prazo do governo brasileiro. De acordo com o Plano 
Decenal de Expansão (EPE, 2010), o incremento médio de geração eólica no 
país até 2019 será de 544 MW ao ano.  

Os valores máximos de intercâmbio entre as regiões foram 
determinados baseados em recentes estudos da ONS (2010b) e da EPE 
(2010), como exibido na Tabela 15-3, em que a interligação do sistema 
isolado ao SIN, a partir de 2015, permitirá o escoamento da energia gerada 
nas usinas projetadas na região (Belo Monte, Santo Antônio e Jirau). 

Os fatores de capacidade das usinas hidroelétricas foram subdivididos 
nas regiões consideradas do estudo (S1, S2 e R), como apresentado na 
Tabela 15-4, e foram estimados de acordo com Lucena et al. (2010b). Esses 
valores foram calculados a partir dos dados de vazão das bacias 
hidrográficas brasileiras. Esses dados foram convertidos em vazão natural 
afluente ao reservatório das usinas hidroelétricas do país para, então, 
calcular a quantidade de energia média no sistema durante o período 
analisado (1931 a 2006), com o uso do Modelo de Simulação de Usinas 
Individualizadas (MSUI) (LUCENA et al., 2010b).  

Tabela 15-4 : Fator de capacidade das hidrelétricas 

Subsistema S1 
Pequena / média (< 300 MW) 57,1% 

Grande (>300 MW) 52,2% 
Subsistemas S2 e R 

Pequena / média (< 300 MW) 60,3% 
Grande (>300 MW) 53,8% 

Fonte: LUCENA et al., 2010b. 

A sazonalidade mensal da geração de energia eólica na região Nordeste 
foi obtida a partir de NASA (2010), que apresenta os dados médios mensais 
de velocidade do vento a uma altura de 50 m para o período de 1983 a 1993. 

279 



Energias renováveis: políticas públicas e planejamento energético 
 
 

Foram coletados os dados das regiões do Nordeste com maior potencial de 
vento (em especial, o Rio Grande do Norte) a uma resolução de um grau 
(um grau de latitude por um grau de longitude). Esses dados foram, então, 
normalizados, e a média elevada ao cubo, de forma que se obtivesse o 
padrão de produção eólica na região, como apresentado no Gráfico 15-1.  

Gráfico 15-1: Sazonalidade Mensal Hidroeletricidade e Eólica no 
Sistema S2 
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Fonte: Lucena et al., 2010b; Nasa, 2010 e ONS, 2010c. 

A demanda projetada de energia elétrica considerada para o período de 
2010 a 2040 está apresentada na Tabela 15-5. A sazonalidade diária do 
consumo de energia elétrica está exposta no Gráfico 15-2, juntamente com o 
perfil diário de geração eólica, obtido a partir de Nasa (2010). 

Tabela 15-5 : Projeção do consumo anual de eletricidade (TWh) 

Ano S1 S2 R 
2010 336,0 90,5 4,3 
2015 401,0 108,0 5,1 
2020 456,9 123,0 5,9 
2025 528,1 142,2 6,8 
2030 590,5 159,0 7,6 
2035 669,7 180,3 8,6 
2040 761,8 205,1 9,8 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A inflexibilidade de algumas usinas no Nordeste faz com que estas 
operem na base do sistema e a produção de energia eólica seja despachada 
de forma complementar para o atendimento da carga. Isto quer dizer que, 
no caso de larga entrada de usinas eólicas no sistema, pode haver 
desequilíbrio entre oferta e demanda, como visto no Gráfico 15-2. No caso 
de maior carga, o modelo despachará usinas flexíveis (como termelétricas a 
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gás natural) para suprir o desequilíbrio. Entretanto, no caso de maior 
potencial de produção eólica e menor demanda, especialmente durante a 
madrugada, na inexistência de escoamento da energia para outros 
subsistemas, ou na inexistência de armazenamento de energia, o excesso de 
produção não será aproveitado. Esses resultados serão discutidos no 
próximo item. 

Gráfico 15-2: Sazonalidade Horária Eólica e Carga no Sistema S2 
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Fonte: Nasa, 2010 e ONS, 2010a. 

5. RESULTADOS 
Na análise proposta neste estudo são verificadas a expansão e a 

operação do sistema elétrico nacional no horizonte 2040, considerando um 
cenário de elevada penetração de usinas eólicas no Nordeste, e 
consequentes desequilíbrios energéticos. Como simplificação, dado o foco 
do estudo, são apresentados apenas os resultados do subsistema S2. De 
acordo com os resultados da otimização no Message, a capacidade 
instalada no subsistema S2 seria ampliada, como apresentado na Tabela 
15-6. Deste modo, a capacidade instalada das usinas eólicas no subsistema 
S2 passa de menos de 0,7 GW, em 2010, para quase 16 GW, em 2040. 

Nota-se que a principal expansão do sistema elétrico na região se dá 
através das hidroelétricas de médio porte e usinas a gás natural de ciclo 
aberto para atender o pico de carga da região. As hidroelétricas de grande 
porte não sofrem alteração no período, pois o maior potencial hidroelétrico 
está localizado na região Norte (subsistema R), onde se verifica a entrada 
de grandes usinas como Jirau, Santo Antônio e Belo Monte. 

Outro aspecto relevante é a entrada considerada de usinas nucleares na 
região Nordeste, a partir de 2025, atingindo as expectativas do governo de 6 
GW. Optou-se pela expansão da capacidade de geração nuclear a partir de 
2025, tendo em vista que os prazos necessários para a implantação de novas 
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centrais são da ordem de dez anos, a partir da definição do sítio para 
localização da central nuclear e da decisão para o início das medidas 
efetivas para a sua implantação (EPE, 2010). 

Tabela 15-6 : Projeção da capacidade instalada no subsistema S2 (MW) 

Descrição 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Bagaço CP 22 bar 398 398 398 398 398 398 159 
Bagaço BIG-GT 0 0 0 0 2.604 2.604 2.604 
Bagaço CEST 0 0 959 959 959 959 959 
Carvão Mineral 0 0 0 0 0 0 2.000 
Gás Natural Ciclo 
Combinado 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 1.137 455 

Gás Natural Ciclo 
Aberto 10.865 12.719 12.719 15.107 15.107 15.107 19.381 

Hidroelétrica Grande 18.513 18.513 18.513 18.513 18.513 18.513 18.513 
Hidroelétrica Média 1.046 3.535 3.535 5.535 7.535 9.535 15.781 
Hidroelétrica 
Pequena 89 131 180 180 180 180 180 

Óleo Diesel 853 853 853 853 853 853 341 
Nuclear 0 0 0 2.000 4.000 6.000 6.000 
Eólica 671 4.093 6.000 8.500 11.000 13.500 15.864 
Total 33.572 41.379 44.294 53.182 62.286 68.786 82.237 

Nota: CP – Conta Pressão. BIG / GT (Biomass Integrated Gasification / Gas Turbines) - 
Sistema de gaseificação da biomassa acoplado à turbina a gás. CEST (Condensing-

Extraction Steam Turbine) - Turbina a vapor de extração e condensação. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nesse cenário de expansão elétrica e inflexibilidade do sistema S2, 
considerando as questões operativas e os custos envolvidos, o possível 
excedente de energia eólica não despachado pelo modelo é apresentado na 
Tabela 15-7. Verifica-se que esse excesso ocorre principalmente durante a 
madrugada (período de alto potencial eólico e baixa demanda elétrica), 
entre os meses de janeiro a julho. 

Considerando-se apenas o excesso de energia no período da 
madrugada, o excedente anual de geração elétrica gira em torno de 1% da 
carga elétrica projetada para o subsistema S2, como visto na Tabela 15-8.  

Esse excedente elétrico, se bem coordenado, poderia ser utilizado para 
abastecer uma frota de veículos movidos à eletricidade no Brasil. Essa 
combinação pode ajudar a aumentar o fator de capacidade das usinas 
eólicas e, consequentemente, estimular a produção desse tipo de fonte no 
país, reduzir a demanda de combustíveis líquidos e incentivar a entrada de 
veículos elétricos no setor de transporte nacional. 
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Tabela 15-7 : Projeção do excesso de energia no subsistema S2 
Mês GWh / período 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Jan 
Fev 
Mar 

1 – 6 h 185 317 448 580 712 837 
6 – 10 h 92 158 224 290 356 419 
10 - 18 h 0 0 0 0 0 0 
18 - 21 h 0 0 0 0 0 0 
21 - 24 h 0 0 0 0 0 0 

Abril 
Maio 
Jun 

1 - 6 h 295 506 716 927 1.137 1.337 
6 - 10 h 0 253 358 463 569 668 

10 - 18 h 0 0 0 0 0 0 
18 - 21 h 0 0 0 0 0 0 
21 - 24 h 0 0 0 0 0 0 

Jul 
Ago 
Set 

1 - 6 h 51 0 0 0 0 0 
6 - 10 h 0 0 0 0 0 0 

10 - 18 h 0 0 0 0 0 0 
18 - 21 h 0 0 0 0 0 0 
21 - 24 h 0 0 0 0 0 0 

Out 
Nov 
Dez 

1 - 6 h 67 0 0 0 0 0 
6 - 10 h 0 0 0 0 0 0 

10 - 18 h 0 0 0 0 0 0 
18 - 21 h 0 0 0 0 0 0 
21 - 24 h 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A coordenação para a recarga nos períodos da madrugada poderia ser 
feita por meio de temporizadores em uma frota veicular de maior 
controlabilidade como, por exemplo, veículos oficiais. Essa controlabilidade 
permitiria, em um primeiro momento (i.e., na próxima década), traçar 
planos estratégicos para o país em relação à eletrificação do setor de 
transportes, expurgando-se os custos de construção de uma rede inteligente 
(smart grid) para acomodar a frota elétrica. 

Verifica-se, também, que o excedente elétrico ocorre entre os meses de 
janeiro e junho, o que poderia ser positivo, se adequadamente estruturado, 
devido à complementaridade com a safra da cana-de-açúcar na região 
Nordeste, que ocorre entre setembro e março. Tal fato permitiria o uso de 
uma frota de veículos híbridos flexíveis conectáveis à rede elétrica. 

Para a análise da frota capaz de absorver esse excedente elétrico, toma-
se como exemplo um veículo híbrido conectável à rede elétrica capaz de 
percorrer 50 km, fazendo uso apenas da bateria (Plug-in Hybrid Electric 
Vehicles)23, com o desempenho energético de 6 km / kWh no modo de 
operação de deplecionamento de carga24 (Charge-Depleting mode) e distância 

23 A maioria dos protótipos PHEV capazes é capaz de percorrer, apenas com eletricidade, 
entre 30 e 100 quilômetros (SOVACOOL & HIRSH, 2009). 

24 Neste modo, o estado de carga da bateria é controlado para diminuir durante o 
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média anual percorrida de 16 mil km (8 mil km por semestre). Apesar das 
incertezas envolvidas com os dados referentes ao setor de transporte 
nacional, esses valores mostram-se razoáveis para a operação de veículos 
de maior controle, como veículos oficiais, com operação em ciclo urbano. 
De acordo com MMA (2011), a quilometragem média anual percorrida dos 
veículos leves no Brasil está associada à idade dos veículos e, para os 
veículos com até dez anos de uso, a distância média anual percorrida oscila 
entre 20 e 14 mil km. 

Isso equivale a uma demanda de 1,33 MWh do veículo nos seis 
primeiros meses do ano. No período seguinte, o veículo poderia ser 
abastecido com etanol, aproveitando-se da época de safra da região. A 
Tabela 15-8 mostra a frota total de veículos que poderiam operar nesse 
formato, sendo abastecidos durante a madrugada, considerando as 
hipóteses discutidas. 

Tabela 15-8 : Excedente elétrico no Subsistema S2 e frota equivalente de 
veículos híbridos conectáveis à rede elétrica 

Ano 
Excesso de Energia 

(GWh) 
Carga S2 

(TWh) % Frota 

2015 597 108 0,6% 447.907 
2020 822 123 0,7% 616.604 
2025 1.165 142 0,8% 873.522 
2030 1.507 159 0,9% 1.130.440 
2035 1.850 180 1,0% 1.387.360 
2040 2.174 205 1,1% 1.630.324 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

6. CONCLUSÃO 
Este estudo mostrou o grande potencial para adoção de uma estratégia 

combinada de expansão da energia eólica com a eletrificação gradual do 
transporte na região Nordeste do Brasil. Diante da variabilidade e 
imprevisibilidade da geração eólica e da provável inflexibilidade do 
sistema elétrico da região, será necessário lidar com a necessidade de 
balancear a demanda de energia e prover serviços ancilares ao sistema. 
Alternativas vão além da eletrificação do transporte e incluem outros 
sistemas de armazenamento (mesmo o próprio armazenamento térmico, 
por exemplo, em torres de acumulação) e plantas flexíveis. O 
armazenamento em bateria de automóveis tem, no entanto, vantagens 
adicionais, como a redução da poluição atmosférica desses veículos, 
quando operam no modo elétrico.  

funcionamento do veículo. Ou seja, a principal fonte energética para o veículo neste modo de 
operação é a eletricidade proveniente do sistema de armazenamento eletroquímico de energia. 
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Este estudo quantificou que, se bem administrada, uma frota de 500 mil 
veículos movidos à eletricidade, em 2015, e mais de 1,5 milhões, em 2040, 
na região Nordeste, poderia ser abastecida durante metade do ano, na 
madrugada, aproveitando os excedentes elétricos gerados com uma maior 
entrada de energia eólica e evitando os custos com modificações da rede 
elétrica na direção das redes inteligentes (smart grid). Essa frota, que 
inicialmente deveria caracterizar-se por veículos com alta controlabilidade 
de operação, como veículos oficiais, poderia servir como indicador dos 
impactos associados com a eletrificação do setor de transportes e auxiliar na 
construção de políticas públicas no setor. 
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