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Este artigo é parte do esforço de
monitoramento da política socioamƦǞƵȁɈƊǶƵƧǶǞǿƋɈǞƧƊȁȌ ȲƊȺǞǶةȲƵƊǶǞɹƊƮȌ
pelo Instituto de Estudos SocioecoȁȏǿǞƧȌȺ ـXȁƵȺƧ خفȱɐǞ ةƶ ƊȯȲƵȺƵȁɈƊƮƊ
ɐǿƊ ƊȁƋǶǞȺƵ ƧȲɐɹƊƮƊ ƵȁɈȲƵ ȌȺ ȯǶƊȁȌȺ
de adaptação energética e o cumpriǿƵȁɈȌ ƮƊȺ ǿƵɈƊȺ ƧǶǞǿƋɈǞƧƊȺ ɨȌǶɐȁɈƊriamente adotadas pelo país no âmbito
ƮȌƧȌȲƮȌƮƵ§ƊȲǞȺخفׁׅ׀ׂـ²ƣȌƊƦȌȲƮƊdos os avanços, riscos e limitações das
ɈȲƊǯƵɈȍȲǞƊȺ ȯȲȌȯȌȺɈƊȺ ȯƊȲƊ Ɗ ƵɮȯƊȁȺƣȌ
elétrica e energética, tomando como
ƦƊȺƵȌ§ǶƊȁȌ(ƵƧƵȁƊǶƮƵ0ɮȯƊȁȺƣȌƮƵ
Energia, o PDE 2030, e o Plano Nacional de Energia, o PNE 2050.
A partir do PDE 2030 e do PNE
ׂ ة׀ׅ׀ƶ ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƮȌ ɐǿ ƧƵȁƋȲǞȌ ȯȲȍɮǞǿȌ ƮƊ ƵȺɈƊƦǞǶǞƮƊƮƵ ȁȌ ȱɐƵ ɈƊȁǐƵ Ɯ
ȌǏƵȲɈƊ ƮƵ ƵȁƵȲǐǞƊ ȁƣȌ ȲƵȁȌɨƋɨƵǶ Ƶ ȲƵȁȌɨƋɨƵǶ ȁȌ ȺǞȺɈƵǿƊ ƵǶƶɈȲǞƧȌ ȁƊƧǞȌȁƊǶخ
Ambos os documentos projetam a
ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƪƣȌ ƮƊ ǿƊɈȲǞɹ ƵǶƶɈȲǞƧƊ ةƧȌǿ
decréscimo da capacidade de hidrelétricas e térmicas. Além disso, observase um aumento na geração elétrica
por meio de fontes eólicas e pela autoprodução com geração distribuída de
ȲƵȁȌɨƋɨƵǶڭ׀ـȺȌǶƊȲخف
A geração distribuída é feita em
pontos diversos, através de sistemas
ǐƵȲƊƮȌȲƵȺ ȱɐƵ ˛ƧƊǿ ȯȲȍɮǞǿȌȺ Ɯ ɐȁǞƮƊƮƵƧȌȁȺɐǿǞƮȌȲƊـƧƊȺƊȺةƵǿȯȲƵȺƊȺƵ
ǞȁƮɑȺɈȲǞƊȺفƵƧȌȁƵƧɈƊƮȌȺƜȲƵƮƵƵǶƶɈȲǞca pública. Esse sistema é visto como
uma opção em relação a grandes estruturas, como as hidrelétricas, que
desencadeiam impactos socioamƦǞƵȁɈƊǞȺȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨȌȺخyȌƵȁɈƊȁɈȌةƵǶƵ
contrasta com a centralização na pro-
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dução e na distribuição de energia elétrica que caracterizou historicamente
Ȍ ǿȌƮƵǶȌ ƦȲƊȺǞǶƵǞȲȌ خȺȺǞǿ ةƊ ȺɐƊ Ƶɮpansão demanda ajustes na regulação vigente e leva à necessidade de se
ɈƵȺɈƊȲƵǿȁȌɨȌȺƵƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺƧƵȁƋȲǞȌȺƊ
˛ǿ ƮƵ ƊɨƊǶǞƊȲ ƊȺ ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮƵȺ ȯƊȲƊ
um crescimento ainda maior.
Em ambos os documentos, a retração do petróleo e seus derivados na
composição da matriz elétrica passa a
ȺƵȲƧȌǿȯƵȁȺƊƮƊȯƵǶƊƵɮȯƊȁȺƣȌƮȌǐƋȺ
natural. Além disso, a queda da oferta
de produtos oriundos da cana-de-açúcar é compensada por uma maior preȺƵȁƪƊƮƵȌɐɈȲƊȺȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺةƊƵɮƵǿȯǶȌ
das energias eólica e solar, do biodieȺƵǶƮƵȺȌǯƊƵƮƊǶǞɮǠɨǞƊخǞȁɈȲȌƮɐƪƣȌƮƊ
soja como matéria-prima para a fabricação de biocombustíveis acende um
alerta do ponto de vista socioambienɈƊǶ Ƶ ƧǶǞǿƋɈǞƧȌ ةȱɐƵ ƵȁɨȌǶɨƵ ȱɐƵȺɈȪƵȺ
tais como os riscos ecológicos para a
ƵɮȯƊȁȺƣȌƮƊȺƋȲƵƊȺƧɐǶɈǞɨƊƮƊȺةƊɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊƪƣȌ ˛ȁƊǶǠȺɈǞƧƊ ƮƊ ǶƊɨȌɐȲƊ ƮƵ ƊǶǞmento para a produção energética e
as abordagens que vêm sendo propostas sobre o licenciamento ambiental
como forma de viabilizar novos negócios no setor de energia.
O licenciamento ambiental destaca-se como um assunto urgente.
Porém, os documentos supracitados o
interpretam de forma simplória, como
um fator para a perda de competitividade na geração hidrelétrica. Nessa linha, é notório que nenhum dos planos
ƮƵƵȁƵȲǐǞƊƧȌȁȺǞǐƊȯȲȌƮɐɹǞȲɐǿƊƊȁƋlise integrada entre o setor e as consequências socioambientais por ele pro-
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vocadas, considerando-se a divisão por
macrorregiões e biomas no país. Como
resultado, são minimizados potenciais
impactos das escolhas relacionadas à
matriz energética, em particular, na região norte. Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei N. 3729/2004,
que visa à desregulamentação da
norma vigente de licenciamento ambiental, em consonância com a visão
ƵɮȯȲƵȺȺƊɈƊȁɈȌȯƵǶȌ§(0ׂ׀׃׀ȱɐƊȁɈȌ
pelo PNE 2050.
No tocante às emissões de gases
de efeito estufa, as projeções propostas por ambos os documentos se coaƮɐȁƊǿƜȺǿƵɈƊȺƧǶǞǿƋɈǞƧƊȺƵȺɈƊƦƵǶƵƧǞdas para a política energética nacional

em relação tanto à Política Nacional
ȺȌƦȲƵ wɐƮƊȁƪƊȺ !ǶǞǿƋɈǞƧƊȺ §ـyw!ة
mƵǞyف׀׀ׂشׇׁخׁׂخȱɐƊȁɈȌƊȌƧȌȲƮȌƮƵ
Paris. No horizonte decenal, a intensidade de carbono na oferta de energia
se mantém estagnada, reduzindo-se
em relação ao produto interno bruɈȌ §ـX  خفhƋ ȁƊȺ ȯȲȌǯƵƪȪƵȺ ƮƵ ǿƶƮǞȌ Ƶ
longo prazos, percebe-se um trade-off
entre a redução das emissões acumuladas de 2015 a 2050 e maiores custos
para a atualização da matriz. Ainda assim, a opção por uma trajetória limpa
ƮƊƵɮȯƊȁȺƣȌƵǶƶɈȲǞƧƊȲƵɨƵǶƊٌȺƵɈƶƧȁǞƧƊ
ƵƵƧȌȁȌǿǞƧƊǿƵȁɈƵɨǞƋɨƵǶةȲƵȺɈƊȁƮȌƊȌ
governo brasileiro a tarefa de propor
uma melhor coordenação entre as instâncias decisórias pertinentes.

WWW.INESC.ORG.BR
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Introdução

0ȺɈƵ ɈȲƊƦƊǶǘȌ ɈƵǿ ƧȌǿȌ ȌƦǯƵɈǞɨȌ ƵɮȯǶȌȲƊȲ ƊȺ ɈȲƊǯƵɈȍȲǞƊȺ ƮƵ ƵɮȯƊȁȺƣȌ ƵǶƶɈȲǞƧƊƵƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊـƵǶƵɈȲǞƧǞƮƊƮƵƵƧȌǿƦɐȺɈǠɨƵǞȺ فȁȌ ȲƊȺǞǶ Ƶ ƊȺ ǞȁɈƵȁƪȪƵȺ
manifestadas pelo governo brasileiro
de estabelecer medidas adicionais relativas ao setor de energia no âmbito
dos compromissos nacionalmente de˛ȁǞƮȌȺ ȯƵǶȌ ȯƊǠȺ ـy(!ٌ ȲƊȺǞǶف1. O ano
de 2005 é a linha de referência para
ƵȺɈƵ ƵȺɈɐƮȌ ةȺƵȁƮȌ ƊȺ ǿƵɈƊȺ ƊƦƊǞɮȌ
ـƵɮɈȲƊǠƮƊȺƮƊ§ȌǶǠɈǞƧƊyƊƧǞȌȁƊǶƮƵwɐƮƊȁƪƊȺ!ǶǞǿƋɈǞƧƊȺ§ةyw!ةǶƵǞyفׇׁخׁׂخ
ȌȺƵɐȌƦǯƵɈȌƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌب
O Brasil tem a intenção de adotar
medidas adicionais que são consistentes com o objetivo de 2ºC de
temperatura, em particular:
i) Incrementar a participação
de
biocombustíveis sustentáveis na matriz
energética brasileira para
aproximadamente 18% em
2030, através da expansão
do consumo de biocombustíveis, aumento na oferta de
etanol, incluindo o aumento
da participação de biocombustíveis avançados (segunda geração) e o incremento
da participação de biodiesel
na mistura com o diesel;
ii) Alcançar 45% de renováveis na matriz energética
em 2030 incluindo:

ق0ɮȯƊȁȺƣȌƮȌɐȺȌƮƵǏȌȁɈƵȺ
renováveis de energia, além
das hidrelétricas, no total da
matriz energética, entre 28%
e 33% em 2030;
 ق0ɮȯƊȁȺƣȌ ƮȌǿƶȺɈǞƧƊ ƮȌ
uso de fontes de energia de
combustíveis não fósseis, incrementando a participação de renováveis (outros
que não hidrelétricas) na
oferta de energia para pelo
menos 23% em 2030, incluindo o crescimento da participação de energia eólica, de
biomassa e solar;
 قǶƧƊȁƧƵ ƮƵ  ۈכלƮƵ ǐƊȁǘȌȺ
ƮƵƵ˸ƧǞƺȁƧǞƊȁȌȺƵɈȌȲƮƵƵǶƵtricidade em 2030.
Em termos de alcance, o trabalho não
se restringe ao monitoramento das
intenções nacionais mencionadas
ƊȁɈƵȲǞȌȲǿƵȁɈƵخRƋɈƊǿƦƶǿɐǿ
esforço para trazer à tona os avanços,
riscos e limitações das trajetórias
ȯȲȌȯȌȺɈƊȺȯƊȲƊƊƵɮȯƊȁȺƣȌƵǶƶɈȲǞƧƊ
e energética com base em duas
ǶǞȁǘƊȺƮƵƊȁƋǶǞȺƵـبǞفȌƧƵȁƋȲǞȌׂ׀׃׀
de referência do Plano Decenal de
0ɮȯƊȁȺƣȌƮƵ0ȁƵȲǐǞƊ(§ـ0ׂف׀׃׀ƵـǞǞف
ȌȺƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺƧƵȁƋȲǞȌȺƮƵƵɮȯƊȁȺƣȌ
elétrica elaborados no âmbito do
§ǶƊȁȌyƊƧǞȌȁƊǶƮƵ0ȁƵȲǐǞƊ§ـy0ׂخف׀ׅ׀

ׁ§ƊȲƊǿƊǞȺƮƵɈƊǶǘƵȺةɨƵȲبǘɈɈȯȺششبɩɩɩׄخɐȁǏƧƧƧخǞȁɈشȺǞɈƵȺش
ȁƮƧȺɈƊǐǞȁǐ§شɐƦǶǞȺǘƵƮ(ȌƧɐǿƵȁɈȺ شȲƊɹǞǶ׀ׂڭIǞȲȺɈ شªðXm׀ׂڭǞy(!׀ׂڭƵȁǐǶǞȺǘ׀ׂڭIXymخȯƮǏ
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Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2030)

Da demanda setorial por
energia
§ǶƊȁȌ(ƵƧƵȁƊǶƮƵ0ɮȯƊȁȺƣȌƮƵ0ȁƵȲǐǞƊ(§ـ0ف2 é um documento informativo voltado para toda a sociedade. Seu
ȌƦǯƵɈǞɨȌƶǞȁƮǞƧƊȲƊȺȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƊȺƮƊƵɮpansão do setor de energia no horizonte de dez anos, dentro de uma visão integrada com os diversos tipos de fontes
geradoras de energia elétrica. Por meio
ƮƵȺȺƵƮȌƧɐǿƵȁɈȌةƶȯȌȺȺǠɨƵǶƵɮɈȲƊǞȲǞǿportantes elementos para o planejamento do setor energético, permitindo,
também, um processo de consultas sobre o futuro do setor junto à sociedade.
²ƵǐɐȁƮȌȌƧƵȁƋȲǞȌƮƵȲƵǏƵȲƺȁƧǞƊƮȌ§(0
ׂ ة׀׃׀Ȍ ƧȌȁȺɐǿȌ ˛ȁƊǶ ƮƵ ƵȁƵȲǐǞƊ ƮƵɨƵ
apresentar um crescimento médio de
ׂڭةƊȌƊȁȌةɐǿƊɈȲƊǯƵɈȍȲǞƊȯȲȍɮǞǿƊƮƊȱɐƵǶƊ ƮȌ ȯȲȌƮɐɈȌ ǞȁɈƵȲȁȌ ƦȲɐɈȌ §ـX ةف
ȱɐƵ ƧȲƵȺƧƵȲǞƊ ׂ ڭةƊȌ ƊȁȌ خyƵȺȺƵ ƧȌǿpasso, os setores demandantes da indústria e dos transportes permanecem
ȌȺ ǿƊǞȺ ȲƵǶƵɨƊȁɈƵȺ ةȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȁƮȌ ڭׅ׆
ƮȌƧȌȁȺɐǿȌ˛ȁƊǶƮƵƵȁƵȲǐǞƊƵǿׂخ׀׃׀
Na indústria, o crescimento médio do
ȺƵɈȌȲ ƮƵɨƵ ˛ƧƊȲ Ƶǿ ׂ ڭׂةƊȌ ƊȁȌ ةƧȌǿ
destaque para os setores de bens priǿƋȲǞȌȺ Ƶ ǞȁɈƵȲǿƵƮǞƋȲǞȌȺ ƮƵ ǏƵȲɈǞǶǞɹƊȁɈƵȺ Ƶ ƊǐȲȌɈȍɮǞƧȌȺ ةƧƵǶɐǶȌȺƵ ةǿǞȁƵȲƊƪƣȌ
e pelotização, além dos eletrointensivos, como soda-cloro e alumínio. Tal
evolução se daria muito mais pela redução da capacidade ociosa do que

ׂ(ȌƧɐǿƵȁɈȌƮǞȺȯȌȁǠɨƵǶƵǿبǘɈɈȯȺششبɩɩɩخƵȯƵخǐȌɨخƦȲش
sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PubliƧƊƧȌƵȺȲȱɐǞɨȌȺشȯɐƦǶǞƧƊƧƊȌٌ(§ش׃ׅ0ص׀׃׀ׂ׀ׂڭ0ȁɨǞȌww0صȲɨׂخȯƮǏ

ȯȌȲɐǿƊƵɮȯƊȁȺƣȌɨǞǐȌȲȌȺƊƮƊƧƊȯƊƧǞdade produtiva. As poucas mudanças
na participação das fontes energéticas
se referem a uma maior relevância daȱɐƵǶƊȺ ƮƵ ƦƊǞɮƊ ƵǿǞȺȺƣȌ ƮƵ ǐƊȺƵȺ ƮƵ
efeito estufa, entre elas, a eletricidade
e os derivados da cana.
No setor de transporte de cargas, o moƮƊǶ ȲȌƮȌɨǞƋȲǞȌ ǿƊȁɈƶǿ ȺƵɐ ȯȲȌɈƊǐȌnismo, apesar do avanço do transporte
ǏƵȲȲȌɨǞƋȲǞȌ ةƧɐǯƊ Ƶ˛ƧǞƺȁƧǞƊ ƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊ
por tonelada transportada é muito superior. A atividade total do transporte
de cargas, segmento menos afetado pela pandemia de Covid-19, deve
ƊɐǿƵȁɈƊȲ ( خڭ׆ة׃ƵȺȺƊ ǏȌȲǿƊ ةȌ ƮǞƵȺƵǶ
mantém seu papel de relevo como
ƧȌǿƦɐȺɈǠɨƵǶ ƊȌ ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊȲ  ڭׅ׃ƮƵ
toda a demanda energética do setor
de transportes em 2030. A demanda
ƮȌƵɈƊȁȌǶƧƊȲƦɐȲƊȁɈƵـƊȁǞƮȲȌƵǘǞƮȲƊɈƊƮȌفƮƵɨƵƧȲƵȺƧƵȲڭׇة׃ƊȌƊȁȌةƊɈǞȁǐǞȁdo 42,7 bilhões de litros em 2030.
ƮƵȺɈƊȱɐƵ˛ƧƊȯȌȲƧȌȁɈƊƮȌƵɈƊȁȌǶǘǞdratado, cuja participação no setor de
ɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵȺ ƮƵɨƵ ȯƊȺȺƊȲ ƮƵ ׁׄ ڭȯƊȲƊ
ׁةڭ׆ƵǿƮƵɈȲǞǿƵȁɈȌƮƊǐƊȺȌǶǞȁƊ!ةƧɐǯƊ
ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊɈǞɨǞƮƊƮƵ ƮƵɨƵ ƧƊǞȲ ƮƵ ڭׂ׃
ȯƊȲƊ ׂ  خڭׅƊɐǿƵȁɈȌ ƮƊ ƧȌǿȯƵɈǞɈǞɨǞdade do etanol hidratado frente à gasolina se daria pela melhoria dos seus
fatores de produção, impulsionada por
metas compulsórias de descarbonização a serem assumidas pelas distribuidoras de combustíveis com base na
política nacional de biocombustíveis –
ªƵȁȌɨƊ ǞȌ3.

3 Lei 13576, de 26 de dezembro de 2017.
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O biodiesel também salta aos olhos,
uma vez que a demanda por esse tipo
ƮƵ ƧȌǿƦɐȺɈǠɨƵǶ ƮƵɨƵ ƧȲƵȺƧƵȲ  ڭةׅƊȌ
ano em função do novo patamar de
adição obrigatória ao óleo diesel, que
ȯƊȺȺƊƊȺƵȲƮƵׁڭׅƊȯƊȲɈǞȲƮƵׂخ׃ׂ׀
A participação da eletricidade na demanda energética deve se elevar em
ׂ ڭȁȌ ǘȌȲǞɹȌȁɈƵ ƮȌ §(0 ׂ ة׀׃׀ǞǿȯɐǶsionada principalmente pelo setor residencial, cuja demanda cresce em
ǿƶƮǞƊڭׅة׃ƊȌƊȁȌخyȌƧȏǿȯɐɈȌǐƵȲƊǶة
o consumo total de eletricidade deve
ƧȲƵȺƧƵȲׁڭƊǿƊǞȺȱɐƵƊƵƧȌȁȌǿǞƊƦȲƊȺǞǶƵǞȲƊ ةȲƊɈǞ˛ƧƊȁƮȌ Ɗ ɈƵȁƮƺȁƧǞƊ ȁƊƧǞȌȁƊǶƮƵƵǶƵɈȲǞ˛ƧƊƪƣȌخ

Das fontes de oferta de
energia
§ƵǶƊȯȲǞǿƵǞȲƊɨƵɹةȌƧƵȁƋȲǞȌƮƵȲƵǏƵȲƺȁcia do PDE 2030 incorpora alternativas
ƮƵƵɮȯƊȁȺƣȌƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊƊɈȲƊɨƶȺƮƵȲƵȺǠduos sólidos urbanos, usinas fotovoltaiƧƊȺ˜ɐɈɐƊȁɈƵȺƵǿȌƮƵȲȁǞɹƊƪƣȌƮȌȯƊȲȱɐƵǘǞƮȲƵǶƶɈȲǞƧȌƵɮǞȺɈƵȁɈƵخ²ƣȌɈȲƊɹǞƮȌȺ
também elementos para a discussão
da integração entre os setores de enerǐǞƊƵǶƶɈȲǞƧƊƵǐƋȺȁƊɈɐȲƊǶƵȺǞǿɐǶƊƪȪƵȺ
da viabilidade do armazenamento de
energia na geração distribuída.
 ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ ȯȲȌǯƵɈƊ ƊǞȁƮƊ Ɗ ƵɮȯƵƧtativa de que, em 2030, a produção de
petróleo atinja 5,3 milhões de barris/
ƮǞƊةƊǶǐȌȯȲȍɮǞǿȌƮȌƮȌƦȲȌƮȌȁɑǿƵȲȌ
registrado em 2019, sendo que as uniƮƊƮƵȺȯȲȌƮɐɈǞɨƊȺǶȌƧƊǶǞɹƊƮƊȺƵǿƋǐɐƊȺ
ultraprofundas devem responder por
خڭׄyȌ˛ȁƊǶƮƊƮƶƧƊƮƊةȌȯȲƶٌȺƊǶȯȲȌɨƊɨƵǶǿƵȁɈƵ ȺƵȲƋ ȲƵȺȯȌȁȺƋɨƵǶ ȯȌȲ ڭׇ
da produção nacional, com forte participação da bacia de Santos. Por outro lado, os derivados de petróleo continuarão tendo ganhos em relação ao
ƧȌȁȺɐǿȌ ˛ȁƊǶ ƮƵ ƵȁƵȲǐǞƊ ةǿȌɈǞɨƊƮȌȺ
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sobretudo pelo uso do diesel nos veíƧɐǶȌȺ ȯƵȺƊƮȌȺ خhƋ ƧȌǿ ȲƵǶƊƪƣȌ Ɯ ȌǏƵȲta interna de energia, sua participação
ƮƵɨƵƧƊǞȲڭ׃ƊɈƶׂخ׀׃׀
(ƵȺȺƊ ǿƊȁƵǞȲƊ ةȌ ȲƊȺǞǶ ƧȌȁȺȌǶǞƮƊȲƋ
ȺɐƊƧȌȁƮǞƪƣȌƮƵƵɮȯȌȲɈƊƮȌȲƮƵȯƵɈȲȍǶƵȌ Ƶ ȯƵȲǿƊȁƵƧƵȲƋ ƧȌǿȌ ǞǿȯȌȲɈƊƮȌȲ
líquido de derivados durante todo o
decorrer do PDE, com destaque para
as importações de nafta, querosene de
aviação e óleo diesel.
yȌ ƓǿƦǞɈȌ ƮȌ ȯȲȌǐȲƊǿƊ yȌɨȌ wƵȲƧƊƮȌƮƵJƋȺ4, estudos recentes sobre as
possibilidades de incremento da partiƧǞȯƊƪƣȌƮȌǐƋȺȁƊɈɐȲƊǶـJyفƮȌȯȲƶٌȺƊǶ
ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲƊǿƊǞȁǏȲƊƵȺɈȲɐɈɐȲƊƊɈɐƊǶƮƵ
escoamento e a necessidade de uma
ƮƵǿƊȁƮƊ ˛ȲǿƵ ƧȌǿȌ ȯȲǞȁƧǞȯƊǞȺ Ƶȁtraves para o seu aproveitamento.
 ȯȲȌƮɐƪƣȌ ƮƵ Jy ƊǶƧƊȁƪƊȲƋ ɐǿ ȯǞƧȌ
de produção de cerca de 183 milhões
de m3/dia por volta de 2028 e sua participação na oferta interna de energia
ƧȲƵȺƧƵȲƋڭ׃ƊɈƶׂخ׀׃׀ȺƦƊƧǞƊȺǿƊǞȺȲƵlevantes para atingir esse pico são Santos, Campos, Solimões e Parnaíba, com
ƊȺ ƮɐƊȺ ȯȲǞǿƵǞȲƊȺ ȺƵȁƮȌ ȲƵȺȯȌȁȺƋɨƵǞȺ
ȯȌȲڭׅƮƊȌǏƵȲɈƊȯȲƵɨǞȺɈƊȯƊȲƊׂ׀׃׀Ƶ
ȯȲȌƮɐƪƣȌȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƊȁȌȯȲƶٌȺƊǶخȯȲƵƪȌƮȌJyȌȲǞɐȁƮȌƮȌǐƋȺȁƊɈɐȲƊǶǶǞȱɐƵǏƵǞɈȌ ـJym فȺƵȲƋ ƊǏƵɈƊƮȌ ȯƵǶȌ ǿƵȲƧƊƮȌ
internacional, tendo sua lógica alterada
ƮƵɐǿƊƧȌǿȯƵɈǞƪƣȌǐƋȺٌȍǶƵȌȯƊȲƊǐƋȺٌ
ǐƋȺـȲƵǐƊȺƵǞ˛ƧƊƪƣȌƮƵJymǞǿȯȌȲɈƊƮȌ
ƧȌȁɈȲƊȌJyƮȌȯȲƶٌȺƊǶخف
 ȱɐƵȺɈƣȌ ƮƊ ƮƵǿƊȁƮƊ ˛ȲǿƵ ɈȌȲȁƊٌ
se ainda mais relevante no caso do
Jy ةȯȌǞȺ ȺƵɐ ƧȌȁȺɐǿȌ ƵȺɈƋ ƊȺȺȌƧǞƊdo à produção do petróleo através
de sua reinjeção nos poços. Além dis-

ׄ§ȲȌǯƵɈȌƮƵmƵǞׄׄة׆ׇƮƵׂـ׀ׂ׀wƊȲƧȌªƵǐɐǶƊɈȍȲǞȌƮȌJƋȺة
²ƵȁƊƮȌIƵƮƵȲƊǶخف
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so, o aumento da demanda depende
também do envolvimento das comȯƊȁǘǞƊȺ ƮƵ ƮǞȺɈȲǞƦɐǞƪƣȌ ǶȌƧƊǶ ƮƵ ǐƋȺة
muitas delas sob controle dos estados
ȌɐƮƊȯȲȍȯȲǞƊ§ƵɈȲȌƦȲƋȺخ
yƵȺȺƵƧȌȁɈƵɮɈȌƵƜǶɐɹƮȌǞȁƧȲƵǿƵȁɈȌ
ƮƊ ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƪƣȌ ƮƵ ȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺ ȁƊ ǿƊɈȲǞɹ ƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊ ةȌ ƮƵȺɈƊȱɐƵ ˛ƧƊ ȯȌȲ
conta do biodiesel, como observado
anteriormente. Estima-se que sua oferta pode dobrar no intervalo determinado no PDE. O óleo de soja mantém
sua liderança como a principal matéria-prima utilizada para a obtenção de
biodiesel no Brasil, ressaltando-se o
avanço da capacidade instalada na região centro-oeste do país. A oferta total
ƮƵ ƵɈƊȁȌǶ ƮƵɨƵȲƋ ƊǶƧƊȁƪƊȲ ׄ ׆ƦǞǶǘȪƵȺ
ƮƵ ǶǞɈȲȌȺ ةȺƵȁƮȌ  ڭׇׅƮƵȺȺƵ ɨȌǶɐǿƵ ȲƵlativo ao etanol hidratado. A produção
de etanol de milho pode apresentar
ƧȲƵȺƧǞǿƵȁɈȌȁȌɈƋɨƵǶȁȌȯƵȲǠȌƮȌƧȌȁȺǞderado, atingindo 5,7 bilhões de litros
ȁȌƧƵȁƋȲǞȌȯȲȌǯƵɈƊƮȌخ

Dos avanços da matriz elétrica
ƵƮƵȺƊ˛ȌȺȲƵǐɐǶƊɈȍȲǞȌȺƮȌ
setor elétrico
A matriz de geração de energia elétrica vem passando por uma profunda
transformação no país. Enquanto, no
começo do século, a participação da
ǐƵȲƊƪƣȌǘǞƮȲƵǶƶɈȲǞƧƊȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊɨƊڭ׀
do total da geração de eletricidade, ao
˛ȁƊǶƮȌƮƵƧƺȁǞȌةƵȺȺƵȯƵȲƧƵȁɈɐƊǶƮƵɨƵ
ƧƊǞȲȯƊȲƊخڭ׀׆ȌǿƵȺǿȌɈƵǿȯȌةƊƧƊpacidade de regularização dos reservatórios – o quanto de energia se pode
ƊȲǿƊɹƵȁƊȲȁƊǏȌȲǿƊƮƵƋǐɐƊȯƊȲƊȺɐprir a demanda –, que, em 2001, era de
ȯȌɐƧȌ ǿƊǞȺ ƮƵ ȺƵǞȺ ǿƵȺƵȺ ةƵȺɈƋ ȯƵȲɈȌ
ƮƊ ǿƵɈƊƮƵ ƮǞȺȺȌ ةǐȲƊƪƊȺ Ɯ ƵɮȯƊȁȺƣȌ
ȯȌȲǐȲƊȁƮƵȺɐȺǞȁƊȺƊ˛ȌƮٚƋǐɐƊةǶȌƧƊǶǞzadas na planície amazônica.

A redução da participação hidrelétrica
vem sendo acompanhada por um deȺƵȁɨȌǶɨǞǿƵȁɈȌƵɮȯȲƵȺȺǞɨȌƮƵǏȌȁɈƵȺȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺɨƊȲǞƋɨƵǞȺةȱɐƵɈƺǿȺƵȲƵɨƵǶƊƮȌ
cada vez mais competitivas, principalmente a eólica e a fotovoltaica. Nesse
quadro, argumenta-se no PDE 2030
que as hidrelétricas e o Sistema InterǶǞǐƊƮȌyƊƧǞȌȁƊǶـ²XyىفȱɐƵƮƵɨƵȲǞƊȺƵȲ
ampliado para apoiar um intercâmbio mais frequente entre as regiões
ƮȌ ȯƊǠȺ  ىȺƵȲǞƊǿ ˛ƊƮȌȲƵȺ ƮƊ ƵɮȯƊȁȺƣȌƮƵȁȌɨƊȺǏȌȁɈƵȺȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺةɈƵȁƮȌ
ƊȺ ɈƵȲǿƵǶƶɈȲǞƧƊȺ Ɗ ǐƋȺ ȁƊɈɐȲƊǶ ɐǿ ȯƊpel complementar nos momentos de
maior necessidade.
§ƊȲƊȯȲȌǿȌɨƵȲǿƊǞȌȲȺƵǐɐȲƊȁƪƊƵ˜ƵɮǞƦǞǶǞƮƊƮƵ ȺǞȺɈƺǿǞƧƊ ةƧȌȁǏȌȲǿƵ Ȍ ƧȲƵȺƧǞǿƵȁɈȌƮƊȺȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺɨƊȲǞƋɨƵǞȺةƵƵǿ
ɐǿ ƧȌȁɈƵɮɈȌ ƮƵ ǐƵȲƊƪƣȌ ƧƵȁɈȲƊǶǞɹƊƮƊة
o PDE 2030 traz alguns avanços importantes para as hidrelétricas atuais,
ƊȺƊƦƵȲب
ƊفƊȁƵƧƵȺȺǞƮƊƮƵƮƵƮǞȺƧɐȺȺƣȌȺȌƦȲƵɐǿƊȁȌɨƊȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶǞƮƊƮƵـƵ
ȲƵǐɐǶƊƪƣȌƧȌȲȲƵǶƊɈƊفȯƊȲƊȌȯƵȲƊȲƵ
remunerar a geração hidrelétrica
ƵɮǞȺɈƵȁɈƵةƧƊȲƊƧɈƵȲǞɹƊƮƊȯȌȲȲƵȺƵȲvatórios estratégicos, no sentido
de prover uma reserva de potênƧǞƊ ˜ƵɮǠɨƵǶ Ƶ ǿȌƮɐǶƊȲ ƊȌ ȺǞȺɈƵǿƊ
interligado e
ƦفƊǯɐȺɈƵȺȁƊȲƵǐɐǶƊƪƣȌȯƊȲƊƵȺɈǞmular investimentos na moderniɹƊƪƣȌƮƊȺǘǞƮȲƵǶƶɈȲǞƧƊȺƵɮǞȺɈƵȁɈƵȺة
iniciativa conhecida como repotenciação, que consolida uma
tese levantada pela sociedade ciɨǞǶǘƋǿƊǞȺƮƵɐǿƊƮƶƧƊƮƊخ5

ׅßƵȲبǘɈɈȯششبɩɩɩخǞȁɨƵȺɈǞƮȌȲǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƊǶخƧȌǿخƦȲشȺƵȺȺȌƵȺش
gente/ponto-de-vista/5392-66-revistainvestidorinstitucional-4724.html
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O papel das termelétricas mencionado anteriormente, em especial, a forma como elas serão incorporadas ao
sistema elétrico brasileiro, gera um impacto direto nas emissões de gases de
efeito estufa do setor elétrico do país
Ƶ ȁȌ ƮƵȺƵǿȯƵȁǘȌ ƮȌ ǐƋȺ ȁƊɈɐȲƊǶ ƮȌ
ȯȲƶٌȺƊǶȁȌyȌɨȌwƵȲƧƊƮȌƮƵJƋȺ6.

As discussões sobre a valoração dos
atributos das diferentes fontes, no
ƧȌȁɈƵɮɈȌ ƮƵ ǞȁɈƵǐȲƊƪƣȌ Ȍɐ ٗǘǞƦȲǞƮǞɹƊƪƣȌ٘ƵȁɈȲƵƵǶƊȺةƵȺȌƦȲƵȌȺȺɐƦȺǠƮǞȌȺƜȺ
ƧǘƊǿƊƮƊȺ ǏȌȁɈƵȺ ǞȁƧƵȁɈǞɨƊƮƊȺ ـƵȍǶǞƧƊة
solar, pequenas centrais hidrelétricas
Ƶ ƦǞȌǿƊȺȺƊ فƵ Ɯ ǿǞƧȲȌ Ƶ ǿǞȁǞǐƵȲƊƪƣȌ
ƮǞȺɈȲǞƦɐǠƮƊـwwJ(فƵȺɈƣȌȺƵƮƊȁƮȌȁȌ
âmbito da modernização do setor elétrico e seus ajustes regulatórios7.

O que é Microgeração e Minigeração?
׆ßƵȲǞɈƵǿ(خȌȺƧƵȁƋȲǞȌȺٗȺƵٌƵȁɈƣȌ٘ȯƊȲƊƊȺƵǿǞȺȺȪƵȺƮƵ
gases de efeito estufa no setor elétrico.

!ׇȌǿƮƵȺɈƊȱɐƵȯƊȲƊƊw§ßةƮƵׁƮƵƮƵɹƵǿƦȲȌƮƵ

2020, e o PLS 232/2016.
(ƵƊƧȌȲƮȌƧȌǿƊǐƺȁƧǞƊyƊƧǞȌȁƊǶƮƵ0ȁƵȲǐǞƊ0ǶƶɈȲǞƧƊـy00mةفƊǿǞƧȲȌ
ƵƊǿǞȁǞǐƵȲƊƪƣȌƮƵƵȁƵȲǐǞƊƵǶƶɈȲǞƧƊƶȌȯȲȌƧƵȺȺȌȱɐƵȯƵȲǿǞɈƵƊȌɐȺɐƋȲǞȌǞȁȺɈƊǶƊȲȯƵȱɐƵȁȌȺǐƵȲƊƮȌȲƵȺƮƵǏȌȁɈƵȺȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺƵǿȺɐƊƧƊȺƊةȺɐƊ
empresa ou outro tipo de unidade consumidora. A geração de energia
ȯȌƮƵȺƵȲȺȌǶƊȲةƵȍǶǞƧƊةǘǠƮȲǞƧƊةƮƵƦǞȌǿƊȺȺƊƵƮƵƧȌǐƵȲƊƪƣȌȱɐƊǶǞ˛ƧƊƮƊخ
energia gerada no mês é descontada da energia consumida, proporcionando uma redução no valor da conta de energia do cliente.

ٌwǞƧȲȌǐƵȲƊƪƣȌƮǞȺɈȲǞƦɐǠƮƊبȯȌɈƺȁƧǞƊǞȁȺɈƊǶƊƮƊƮƵƊɈƶׇׅǲàخ
ٌwǞȁǞǐƵȲƊƪƣȌƮǞȺɈȲǞƦɐǠƮƊبȯȌɈƺȁƧǞƊǞȁȺɈƊǶƊƮƊȺɐȯƵȲǞȌȲƊׇׅǲàƵǿƵȁȌȲ
ȌɐǞǐɐƊǶƊׅwàخ
IȌȁɈƵب²ǞɈƵƮƊ0§0

0ɮǞȺɈƵ ɐǿ ƮƵƦƊɈƵ Ɗ ȲƵȺȯƵǞɈȌ ƮƊ ȺɐȺpensão dos subsídios a fontes incenɈǞɨƊƮƊȺ خ²ƵǐɐȁƮȌ ƊȁƋǶǞȺƵ ƮƊ 0ǿȯȲƵȺƊ
ƮƵ§ƵȺȱɐǞȺƊ0ȁƵȲǐƶɈǞƧƊـ0§0ةفƊȯƵȲƮƊ
desses subsídios não afetaria a competitividade dessas fontes entre si nem
com outras fontes. Por outro lado, esses subsídios têm pressionado a Conta
ƮƵ(ƵȺƵȁɨȌǶɨǞǿƵȁɈȌ0ȁƵȲǐƶɈǞƧȌ(!ـ0ةف
ƧɐȺɈƵƊƮƊ ƵɮƧǶɐȺǞɨƊǿƵȁɈƵ ȯƵǶȌ ǿƵȲƧƊdo regulado, em um nível ao redor de
ڭׇƮƊȺɐƊɈƊȲǞǏƊǿƶƮǞƊخ
Ao mesmo tempo, a migração de consumidores para o mercado livre vem
sendo estimulada por barreiras de en-
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trada cada vez menores em termos de
carga8, o que sobrecarrega ainda mais
os remanescentes do mercado regulado, caracterizados por serem consumidores de menor porte.

׆ßƵȲǞɈƵǿ(خȌȺƧƵȁƋȲǞȌȺٗȺƵٌƵȁɈƣȌ٘ȯƊȲƊƊȺƵǿǞȺȺȪƵȺƮƵ
gases de efeito estufa no setor elétrico.
!ׇȌǿƮƵȺɈƊȱɐƵȯƊȲƊƊw§ßةƮƵׁƮƵƮƵɹƵǿƦȲȌƮƵ
2020, e o PLS 232/2016.
§ƊȲƊǿƊǞȺƮƵɈƊǶǘƵȺةɨƵȲبǘɈɈȯȺششبɩɩɩخǞȁخǐȌɨخƦȲش
ƵȁشɩƵƦشƮȌɐشٌشȯȌȲɈƊȲǞƊٌȁٌٌׅׄ׆ƮƵׁׂٌٌƮƵٌƮƵɹƵǿƦȲȌٌ
de-2019.-233554889
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Mercado livre e mercado regulado de energia elétrica no Brasil
A comercialização de energia no Brasil é realizada em duas esferas de mercaƮȌ بȌ ǿƦǞƵȁɈƵ ƮƵ !ȌȁɈȲƊɈƊƪƣȌ ªƵǐɐǶƊƮƊ !ـª فƵ Ȍ ǿƦǞƵȁɈƵ ƮƵ !ȌȁɈȲƊɈƊƪƣȌ
mǞɨȲƵ!ـmخفÀȌƮȌȺȌȺƧȌȁɈȲƊɈȌȺةȺƵǯƊǿƮȌ!ªȌɐƮȌ!mةɈƺǿƮƵȺƵȲȲƵǐǞȺɈȲƊƮȌȺ
na CCEE, e servem de base para a contabilização e liquidação das diferenças no
mercado de curto prazo. Entenda a diferença entre os dois ambientes do quadro
ƧȌǿȯƊȲƊɈǞɨȌب
Ambiente Livre

Ambiente Regulado

Participantes

Geradoras,
comercializadoras,
consumidores livres
e especiais

Geradoras, distribuidoras
e comercializadoras. As
comercializadoras podem negociar
energia somente nos leilões de
ƵȁƵȲǐǞƊƵɮǞȺɈƵȁɈƵٌـǯɐȺɈƵƵׁٌف

Contratação

Livre negociação
entre os
compradores e
vendedores

ªƵƊǶǞɹƊƮƊȯȌȲǿƵǞȌƮƵǶƵǞǶȪƵȺƮƵ
energia promovidos pela CCEE, sob
delegação da Aneel

Tipo de contrato

Preço

ªƵǐɐǶƊƮȌȯƵǶƊȁƵƵǶةƮƵȁȌǿǞȁƊƮȌ
Acordo livremente
Contrato de Comercialização de
estabelecido entre as
Energia Elétrica no Ambiente
partes
ªƵǐɐǶƊƮȌ!!ـ0ªف
Acordo entre
comprador e
vendedor

Estabelecido no leilão

IȌȁɈƵب²ǞɈƵƮƊ!ƓǿƊȲƊƮƵ!ȌǿƵȲƧǞƊǶǞɹƊƪƣȌƮƵ0ȁƵȲǐǞƊ0ǶƶɈȲǞƧƊ!!ـ00ف

(ƊƵ˛ƧǞƺȁƧǞƊƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊƵ
dos Recursos Energéticos
Distribuídos (RED)
De acordo com o PDE 2030, estimaȺƵ ȱɐƵ Ɗ ƧȌȁɈȲǞƦɐǞƪƣȌ ƮȌȺ ªƵƧɐȲȺȌȺ
0ȁƵȲǐƶɈǞƧȌȺ (ǞȺɈȲǞƦɐǠƮȌȺ ـª0( فȯȌȺȺƊ ȲƵȺȯȌȁƮƵȲ ȯȌȲ ׁ ڭƮȌ ƧȌȁȺɐǿȌ ƮƵ
eletricidade até 2030. Desse número,
Ɗ ƊɐɈȌȯȲȌƮɐƪƣȌ ȺƵȲǞƊ ȲƵȺȯȌȁȺƋɨƵǶ ȯȌȲ
ةڭׇةƊwwJ(ةȯȌȲׄڭ׆ةƵȌȺǐƊȁǘȌȺƮƵ
Ƶ˛ƧǞƺȁƧǞƊةȯȌȲׄخڭׁةǶƶǿƮǞȺȺȌةƊǞȁƮƊƶ
previsto o consumo de uma pequena
parcela de energia solar térmica.

Recursos Energéticos
Distribuídos (RED)
ªƵƧɐȲȺȌȺ 0ȁƵȲǐƶɈǞƧȌȺ (ǞȺɈȲǞbuídos são tecnologias de geração ou de armazenamento
de energia elétrica localizadas
Ƶǿ ƋȲƵƊ ȯȲȍɮǞǿƊ ƜȺ ɐȁǞƮƊƮƵȺ
consumidoras.
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Na indústria, a principal forma de autoprodução é a cogeração, levando-se
Ƶǿ ƧȌȁɈƊ ȱɐƵ Ȍ ȲƵȁƮǞǿƵȁɈȌ ƶ ȺǞǐȁǞ˛cativamente maior a partir da combinação de energia térmica e elétrica. No
horizonte decenal, estima-se que esta
modalidade de autoprodução possa reduzir o consumo total de eletricidade
Ƶǿ ƧƵȲƧƊ ƮƵ ׁ ڭ׀Ƶǿ ȺƵɈȌȲƵȺ ƧȌǿȌ ȺǞderurgia, celulose e papel, petroquímiƧƊةȲƵ˛ȁȌةƊƪɑƧƊȲƵƋǶƧȌȌǶةƵȁɈȲƵȌɐɈȲȌȺخ
yȌɈȌƧƊȁɈƵƜƵ˛ƧǞƺȁƧǞƊƵǶƶɈȲǞƧƊةȌȺȲƵsultados mais relevantes devem vir do
ȺƵɈȌȲ ƮƵ ƵƮǞ˛ƧƊƪȪƵȺ ةƧȌǿ ƮƵȺɈƊȱɐƵ
para o setor residencial e de serviços,
ƧɐǯȌƊɐǿƵȁɈȌȯȌƮƵƧǘƵǐƊȲƊׁخڭ׀
Embora haja uma ressalva em relação
Ɯ ǞǿȯȌȲɈƓȁƧǞƊ ƮƊ Ƶ˛ƧǞƺȁƧǞƊ ƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊ ȁȌ ȺƵɈȌȲ ƮƵ ɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵȺ ةƊ ƊȁƋǶǞȺƵ
do PDE sobre potenciais incrementos
aqui é bastante limitada.
De um lado, fala-se de ganhos individuais através de avanços tecnológicos
nos motores ou novas tecnologias e
mudanças culturais no transporte individual; de outro, dos potenciais gaȁǘȌȺ ƮƵ Ƶ˛ƧǞƺȁƧǞƊ ȺǞȺɈƺǿǞƧƊ ةƧȌǿȌ Ɗ
migração para transportes urbanos
ƧȌǶƵɈǞɨȌȺȌɐƮȌǿȌƮƊǶȲȌƮȌɨǞƋȲǞȌȯƊȲƊ
ȌɐɈȲȌȺ ǿȌƮƊǞȺ ǿƊǞȺ Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵȺ ةƧȌǿȌ
ferrovias e hidrovias.
Todas essas mudanças foram incorpoȲƊƮƊȺȁȌƧƵȁƋȲǞȌƮƵȲƵǏƵȲƺȁƧǞƊƮȌ§(0
ׂ ة׀׃׀ǿƊȺ ȁƣȌ ǘƋ ȱɐƊǶȱɐƵȲ ƧǶƊȲƵɹƊ ȁȌ
ɈƵɮɈȌƮƵȱɐƊǞȺȺƵȲǞƊǿȌȺƧƵȁƋȲǞȌȺǏɐɈɐros que embasariam essa incorporação.
§ƵǶȌ ƧȌȁɈȲƋȲǞȌ ةƊȺ ƊȁƋǶǞȺƵȺ ƮƵ ƊɨƊȁƪȌ
ƮƊ Ƶ˛ƧǞƵȁɈǞɹƊƪƣȌ ȁȌȺ ɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵȺ ȺƵ
baseiam na premissa de que os ganhos individuais e sistêmicos observados em 2019 se reproduzirão ao longo
do horizonte do PDE 2030, sem qual-
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quer menção a mudanças qualitativas
no decorrer dessa trajetória. Com essa
abordagem simplista, o incremento de
Ƶ˛ƧǞƺȁƧǞƊ ȁȌ ƧȌȁȺɐǿȌ ƵȁƵȲǐƶɈǞƧȌ ƮȌ
ȺƵɈȌȲƮƵɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵȺȺƵȲǞƊƮƵڭׇةׅƧȌǿ
Ȍɐ ȺƵǿ ǐƊȁǘȌȺ ǞȁƮǞɨǞƮɐƊǞȺ Ƶ ƮƵ ׁڭ׃ةׇ
com ou sem ganhos sistêmicos.
Alternativas como a cabotagem, para
a qual se discutem incentivos econôǿǞƧȌȺ ȁȌ ƓǿƦǞɈȌ ƮȌ §ȲȌǐȲƊǿƊ ª ƮȌ
wƊȲةȌɐǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌȺƵɮȯȲƵȺȺǞɨȌȺƵǿ
novas ferrovias, que constam do Plano
Nacional de Logística de Transportes
§ـymÀ ةفƵǶƊƦȌȲƊƮȌ ȯƵǶƊ 0ǿȯȲƵȺƊ ƮƵ
§ǶƊȁƵǯƊǿƵȁɈȌ mȌǐǠȺɈǞƧȌ ـ0§m ةفȺƵȱɐƵȲ
ȺƣȌǿƵȁƧǞȌȁƊƮȌȺةȲƵɨƵǶƊȁƮȌƊƮǞ˛ƧɐǶdade de integração das diversas iniciativas de planejamento setorial dentro
do governo.
0ȺȺƊ ƮǞ˛ƧɐǶƮƊƮƵ ƊƧƊƦƊ ȯȲƵǯɐƮǞƧƊȁƮȌ
ɈƊǿƦƶǿ Ɗ ƊȁƋǶǞȺƵ ȱɐƊǶǞɈƊɈǞɨƊ ƮƵ ǐƊȁǘȌȺƮƵƵ˛ƧǞƺȁƧǞƊƵǶƶɈȲǞƧƊةȱɐƵƵȁɨȌǶɨƵɨƋȲǞȌȺȌɐɈȲȌȺȺƵɈȌȲƵȺƵƧȌȁȏǿǞƧȌȺƵ
classes de consumidores para os quais
o setor elétrico provê energia.

Da micro e minigeração
distribuída (MMGD)
Em 2019, a capacidade instalada da
tecnologia fotovoltaica distribuída foi
ǞȁƧȲƵǿƵȁɈƊƮƊƵǿׁׅةJàةɐǿƊȯȌɈƺȁcia similar à da usina nuclear de Angra
XX˛ ةƧƊȁƮȌ Ɗȱɐƶǿ ƊȯƵȁƊȺ ƮƊ ƧƊȯƊƧǞdade adicionada de hidroeletricidade.
Embora a pandemia do vírus SarsCov-2 tenha reduzido o ritmo de novas
instalações em 2020, o mercado continuou a se desenvolver até superar
uma capacidade instalada acumulada
ƮƵ׃Jàخ
As elevadas tarifas de eletricidade para
Ȍ ƧȌȁȺɐǿǞƮȌȲ ˛ȁƊǶ ةȌ ƦȌǿ ƮƵȺƵǿȯƵnho da alternativa solar no país, respon-
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ȺƋɨƵǶȯȌȲǿƊǞȺƮƵڭ׀ƮƊȺǞȁȺɈƊǶƊƪȪƵȺ
de geração distribuída e um modelo
ƮƵ ƧȌǿȯƵȁȺƊƪƣȌ ƮƵ ƧȲƶƮǞɈȌȺ ةȱɐƵ Ƶɮclui custos das tarifas de distribuição e
transmissão, tornaram o investimento
Ƶǿ ǐƵȲƊƪƣȌ ȯȲȍȯȲǞƊ ƦƊȺɈƊȁɈƵ ȲƵȁɈƋvel no Brasil. Tal fato acabou atraindo
não apenas consumidores residenciais, como também grandes redes
varejistas, bancos e indústrias, fazendo
com que apostassem em sistemas de
wwJ(ȯƊȲƊƧȌȁȺɐǿȌƵƧȌǿȯƵȁȺƊƪƣȌ
local ou remota.
O crescimento elevado dos sistemas
ƮƵ wwJ( ƊƧƊƦȌɐ ƧȌǶȌƧƊȁƮȌ Ƶǿ Ʈɑvida a sustentabilidade da sua regulaǿƵȁɈƊƪƣȌةȱɐƵǏƊɹȯƊȲɈƵƮƊªƵȺȌǶɐƪƣȌ
yȌȲǿƊɈǞɨƊ y00m ª0y ȁȌ ׄخׁׂ׀ׂشׂ
Isso porque os valores não pagos pela
wwJ(ƊƧƊƦƊǿȺƵȁƮȌȲƵȯƊȺȺƊƮȌȺƊȌȺ
demais consumidores através das reviȺȪƵȺɈƊȲǞǏƋȲǞƊȺƮƊȺƮǞȺɈȲǞƦɐǞƮȌȲƊȺةȯȲƵǯɐdicando a grande maioria dos clientes
do mercado regulado.
Assim, considerando a incerteza relacionada ao futuro do mecanismo de
ƧȌǿȯƵȁȺƊƪƣȌƵƮȌǿȌƮƵǶȌɈƊȲǞǏƋȲǞȌƮƵ
ƦƊǞɮƊɈƵȁȺƣȌةȱɐƵƊǏƵɈƊȲƋȌȺǞȁƧƵȁɈǞɨȌȺ
ɐȺɐǏȲɐǠƮȌȺ ȯƵǶƊ wwJ( ةȌ §(0 ׂ׀׃׀
ƵǶƊƦȌȲȌɐ ƮȌǞȺ ƧƵȁƋȲǞȌȺ ƮƵ ȲƵǏƵȲƺȁƧǞƊ
ȯƊȲƊƊȺɐƊƵɨȌǶɐƪƣȌب
- Cenário Verão: manutenção de inƧƵȁɈǞɨȌȺȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨȌȺȯƊȲƊƊwwJ(خ
partir de 2022, a parcela da distribuição
ƮȌ ǿƵƧƊȁǞȺǿȌ ƮƵ ƧȌǿȯƵȁȺƊƪƣȌ ـIǞȌ
 فȺƵȲǞƊ ȲƵɈǞȲƊƮƊ ةƵȁȱɐƊȁɈȌ Ȍ ɐȺȌ ƮƊ
ɈȲƊȁȺǿǞȺȺƣȌـIǞȌةفƵȁƧƊȲǐȌȺةȯƵȲƮƊȺƵ
a parcela da energia seriam mantidos.
ȯƊȲɈǞȲƮƵׂة׆ׂ׀ȌȺȺǞȺɈƵǿƊȺƮƵwwJ(
estariam sujeitos a uma tarifa binômia,
que inclui as parcelas de distribuição e
transmissão.

- Cenário Primavera: retirada dos inƧƵȁɈǞɨȌȺ ɈƊȲǞǏƋȲǞȌȺ ةƊǞȁƮƊ ǐƊȲƊȁɈǞȁƮȌ
um crescimento moderado para o sisɈƵǿƊƮƵwwJ(خ0ǿׂةׂׂ׀ȁȌɨƊȺȲƵǐȲƊȺ
entrariam em vigor, fazendo com que
somente a parcela da energia da tarifa
fosse passível de compensação, visto
que, nesse mesmo ano, ocorreria também a aplicação da tarifa binômia.
Cenários para MMGD em 2030:
Em 2030

Cenário
Verão

Cenário
Primavera

Potência
instalada

ׂׅׄةJà

ׁة׆Jà

Energia
gerada

ׄ׃ةJà
médios

ׂةJà
médios

ڭƮƊƧƊȲǐƊ
total

ׄڭ׆ة

ڭׂة׃

IȌȁɈƵبwǞȁɐɈƊȯƊȲƊƧȌȁȺɐǶɈƊȯɑƦǶǞƧƊƮȌ§(0ׂ׀׃׀

Da autonomia e da
˜ƵɮǞƦǞǶǞƮƊƮƵƵǿwwJ(
§ƊȲƊ ȯȲȌǿȌɨƵȲ ƊɐɈȌȁȌǿǞƊ Ƶ ˜ƵɮǞƦǞǶǞƮƊƮƵ Ƶǿ wwJ( Ƶ ƮƊƮȌ Ȍ ƊȲƧƊƦȌɐƪȌ
regulatório, admite-se o uso de baterias, com três possibilidades distintas
ȁȌǘȌȲǞɹȌȁɈƵƮȌ§(0ب
ǞخwƊǞȌȲƊɐɈȌȁȌǿǞƊƮƊǿǞƧȲȌǐƵȲƊção distribuída, com incremento
do seu autoconsumo;
ii. Deslocamento de consumo,
ƧȌȁȺǞƮƵȲƊȁƮȌɈƊȲǞǏƊȺǘȌȲƋȲǞƊȺȲƵȺǞdenciais9 e

9 Também conhecida como tarifa branca, modalidade
ȌȯƧǞȌȁƊǶȯƊȲƊƧȌȁȺɐǿǞƮȌȲƵȺƊɈƵȁƮǞƮȌȺƵǿƦƊǞɮƊɈƵȁȺƣȌخ
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iii. Deslocamento de consumo na
alta tensão.
yȌȺ ɈȲƺȺ ƧƵȁƋȲǞȌȺ ȺɐȯȲƊǿƵȁƧǞȌȁƊƮȌȺة
a atratividade do investimento em baɈƵȲǞƊȺƮƵȯƵȁƮƵƮȌȯƵȲ˛ǶƮƵƧȌȁȺɐǿȌƵ
do balanço de créditos e débitos entre
a distribuidora e o consumidor autônoǿȌ ةƧȌȁǘƵƧǞƮȌ ƧȌǿȌ ٗȁƵɈ ǿƵɈƵȲǞȁǐ٘خ
Nesse sentido, a simulação elaborada
pela EPE, no âmbito do PDE 2030, utilizou dados reais de 15 consumidores de
geração distribuída.
§ƊȲƊ ɐǿ ȯƵȲ˛Ƕ ƮƵ ƧȌȁȺɐǿȌ ȱɐƵ ƵɮǞǐƵ  ǿƊǞȌȲ ƊɐɈȌȁȌǿǞƊ ـȯȌȲ ƵɮƵǿȯǶȌة
consumo elevado na hora-pico ou no
ȯƵȲǠȌƮȌ ȁȌɈɐȲȁȌ ةفȌȺ ȺɐƦȺǠƮǞȌȺ ȱɐƵ
regulam a compensação de créditos
referentes a energia recebida da rede
ـª0y ׄ فׁׂ׀ׂشׂƮƵȺƵȺɈǞǿɐǶƊǿ ɐǿ
ǿƊǞȌȲ ǐȲƊɐ ƮƵ ƊɐɈȌȁȌǿǞƊ ƮƊ wwJ(ة
ou seja, não servem de incentivo para
ȌȺǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌȺƵǿƦƊɈƵȲǞƊȺƊ˛ǿƮƵ
aumentar o consumo próprio.
yȌƵȁɈƊȁɈȌةƵɮǞȺɈƵƊƵɮȯƵƧɈƊɈǞɨƊƮƵȱɐƵ
essa regulação seja revisada, no sentiƮȌƮƵƊȯȲȌɮǞǿƊȲƊɈƊȲǞǏƊƮƵƧȌȁȺɐǿȌ
ƮƊ ȲƵƮƵ ـƧȲƶƮǞɈȌ ƮƊ ƮǞȺɈȲǞƦɐǞƮȌȲƊ فƮƊ
tarifa de compensação do crédito pelo
consumidor autônomo, tornando o
autoconsumo mais atrativo.
De qualquer forma, dado esse novo
ƧƵȁƋȲǞȌȲƵǐɐǶƊɈȍȲǞȌةȌǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌƵǿ
baterias seria convidativo somente a
ȯȲƵƪȌȺ ƊȌ ȲƵƮȌȲ ƮƵ ªش׀׀ׅ ٽǲàǘ خɈɐƊǶǿƵȁɈƵ ةȌ ɨƊǶȌȲ ƵȺɈƋ ȁƊ ǏƊǞɮƊ ƮƵ ªٽ
ׄش׀׀ׅخǲàǘ! خȌǿ Ɗ ȲƵƮɐƪƣȌ ƵȺȯƵȲƊƮƊ
ƮƵڭ׃ةƊȌƊȁȌةƵǶƵƧƊǞȲǞƊȯƊȲƊƧƵȲƧƊƮƵ
ªش׀׀׀خׂ ٽǲàǘ Ƶǿ ׂ׀׃׀10. A redução
esperada no custo global das bate-

ׁ§׀ƊȲƊǿƊǞȺƮƵɈƊǶǘƵȺةɨƵȲبǘɈɈȯȺششبɩɩɩخȲƵȺƵƊȲƧǘǐƊɈƵخ
ȁƵɈشȯɐƦǶǞƧƊɈǞȌȁ§صׄ׆ׂ׀׃׃شȲȌǯƵƧɈǞȁǐصɈǘƵصIɐɈɐȲƵصmƵɨƵǶǞɹƵƮ!صȌȺɈصȌǏص0ǶƵƧɈȲǞƧǞɈɯص²ɈȌȲƊǐƵصÀƵƧǘȁȌǶȌǐǞƵȺش
ǶǞȁǲׅشƧׅׄ׀ƮׂׅƦǏׁׂƦƵ׃ƧƵׁׁƮشƮȌɩȁǶȌƊƮ
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ȲǞƊȺ ةȌƦƵƮƵƧƵ Ɗ ǿɐƮƊȁƪƊȺ ȁȌ ƧƵȁƋȲǞȌ
tecnológico, bem como no mercado
ـƵȺƧƊǶƊ ƮƵ ȯȲȌƮɐƪƣȌ ةفƵ ȯȌƮƵ  ȺƵȲ ƵȺtimulada por uma política de produção local de baterias ou de redução
ƮƊȺȺɐƊȺɈƊɮƊȺƮƵǞǿȯȌȲɈƊƪƣȌةƊȺȯƵƧɈȌ
abordado à frente.
No caso de deslocamento de consumo
com tarifa branca, o quadro seria similar, com o preço da bateria girando enɈȲƵªش׀׀ׅٽǲàǘƵªش׀׀׀خׁٽǲàǘخ
Na alta tensão, que conta com uma tariǏƊǘȌȲȌٌȺƊɹȌȁƊǶǘƋǿɐǞɈȌɈƵǿȯȌةƮǞɨƵȲsos consumidores comerciais e industriais lançam mão de motogeradores a
diesel para evitar as tarifas elevadas do
ǘȌȲƋȲǞȌ ƮƵ ȯǞƧȌ! خȌȁǏȌȲǿƵ ƊȁƋǶǞȺƵ ƮƊ
0ǿȯȲƵȺƊƮƵ§ƵȺȱɐǞȺƊ0ȁƵȲǐƶɈǞƧƊـ0§0ة
ׂةفׁׅ׀ǘƋƧƵȲƧƊƮƵJàƮƵǐƵȲƊƮȌȲƵȺ
ƮƵȺȺƊȁƊɈɐȲƵɹƊƵǿȌȯƵȲƊƪƣȌƮǞƋȲǞƊȁȌ
ȯƊǠȺ ȁƊ ǘȌȲƊٌȯǞƧȌ ـƮɐȲƊȁɈƵ ɈȲƺȺ ǘȌȲƊȺ
ƵǿƮǞƊȺɑɈƵǞȺخفXȺȺȌȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈȲƺȺɨƵɹƵȺ
mais do que a capacidade instalada de
geradores a diesel nos sistemas isolados da Amazônia.
Dessa forma, o uso de baterias poderia
se dar no armazenamento de energia
ƧȌǿȯȲƊƮƊ ȁȌ ȯƵȲǠȌƮȌ ǿƊǞȺ ǏƊɨȌȲƋɨƵǶ
ـǏȌȲƊƮƊȯȌȁɈƊفȯƊȲƊȺɐȯȲǞȲƊƮƵǿƊȁƮƊ
interna da ponta, substituindo a geȲƊƪƣȌƊƮǞƵȺƵǶƵɮǞȺɈƵȁɈƵ!خȌǿƊȱɐƵƮƊ
prevista dos custos das baterias, espeȲƊٌȺƵ ȱɐƵ ƵǶƊȺ ȺƵ ɈȌȲȁƵǿ ɨǞƋɨƵǞȺ ȯƊȲƊ
que os consumidores sujeitos à tarifa
ǘȌȲȌٌȺƊɹȌȁƊǶ ـJȲɐȯȌ 11 فȯȌȺȺƊǿ ȲƵƊǶǞɹƊȲɐǿƊǐƵȺɈƣȌǘȌȲƋȲǞƊƮƊƧƊȲǐƊخ
Por outro lado, resultados de uma simulação indicam que a geração a
diesel se manteria mais atrativa que a
solução de armazenamento, a menos

11 Unidades consumidoras que recebem energia em
tensão igual ou superior a 2300V.
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ȱɐƵ Ɗ ƦƊɈƵȲǞƊ ƧɐȺɈƊȺȺƵ ƵȁɈȲƵ ªش׀׀ׅ ٽ
ǲàǘƵªش׀׀׀خׁٽǲàǘخ
Aparentemente, tal simulação desconsidera o custo das emissões de GaȺƵȺ ƮƵ 0ǏƵǞɈȌ 0ȺɈɐǏƊ ـJ00 فƮƊ ǐƵȲƊƪƣȌ
Ɗ ƮǞƵȺƵǶ خXȺɈȌ ȲƵ˜ƵɈƵ ɐǿƊ ƮƊȺ ǿƊǞȌȲƵȺ
ƮǞ˛ƧɐǶƮƊƮƵȺȁȌƧȌȁɈȲȌǶƵƮƊȺƵǿǞȺȺȪƵȺ
no setor energético, a falta de sinalização do custo das emissões de GEE
para a sociedade.
De qualquer forma, cabem algumas
ȲƵȺȺƊǶɨƊȺ ƊȌȺ ȲƵȺɐǶɈƊƮȌȺ ƮƊ ƊȁƋǶǞȺƵ ƮƊ
atratividade das baterias apresentados
até aqui.
Ⱥ ƧƋǶƧɐǶȌȺ ǏȌȲƊǿ ǏƵǞɈȌȺ ȯƊȲƊ ȯȌɐƧȌȺ
consumidores, com base nas tarifas de
eletricidade atuais corrigidas pela in˜ƊƪƣȌخÇǿȯƵȲ˛ǶƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌƮƵƧȌȁȺɐmidor ou uma trajetória diferente para
as tarifas pode alterar a perspectiva da
ƊȁƋǶǞȺƵ( خȌ ǶƊƮȌ ƮƊ ȌǏƵȲɈƊ ةȌ ǿƵȲƧƊƮȌ
de baterias de íon-lítio ainda é bastante restrito. Qualquer mudança nesse
ƧƵȁƋȲǞȌ ةƧȌǿȌ ɐǿƊ ȯȲȌƮɐƪƣȌ ǶȌƧƊǶة
pode alterar o custo e, portanto, a atratividade das baterias.
A produção de baterias no Brasil se
limita a uma planta inaugurada recentemente no Polo Industrial de
wƊȁƊɐȺ خyȌ ƵȁɈƊȁɈȌ ةƵȺȺƊ ǞȁȺɈƊǶƊƪƣȌ
atende à demanda de consumo do
próprio fabricante, cujo negócio também envolve a montagem de ônibus
elétricos. Para os demais casos, a solução passa pela importação de baterias que estão sujeitas a uma carga triƦɐɈƋȲǞƊƮƊȌȲƮƵǿƮƵڭ׀ƮȌȺƵɐƧɐȺɈȌ
˛ȁƊǶةȺƵǐɐȁƮȌƮƊƮȌȺƮȌǿƵȲƧƊƮȌخɐ
ȺƵǯƊ ةƵǿ ɐǿ ƧƵȁƋȲǞȌ ƮƵ ǞȺƵȁƪƣȌ ƮƊ
ɈƊɮƊƮƵǞǿȯȌȲɈƊƪƣȌةȌȯȲƵƪȌƮƊȺƦƊɈƵȲǞƊȺ˛ƧƊȲǞƊƵǿɈȌȲȁȌƮƵªش׀׀ׅخׂٽǲàǘ
ȌɐƵȁɈȲƵªش׀׀׀خׁٽǲàǘƵªش׀׀ׅخׁٽǲàǘ
ao longo do decênio.

Esse ponto traz de volta a questão da
integração entre diferentes esferas do
governo. Além do planejamento da
ƵɮȯƊȁȺƣȌ ƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊ ةƮƵɨƵȲǞƊǿ ƵɮǞȺɈǞȲ
políticas econômicas de empoderamento dos consumidores-produtores
ـƧȌȁǘƵƧǞƮȌȺ ƧȌǿȌ ٗȯȲȌȺɐǿǞƮȌȲƵȺ٘ف
ƊɈȲƊɨƶȺ ƮƵ ȺǞȺɈƵǿƊȺ ƊɐɈȏȁȌǿȌȺ Ƶ ˜ƵɮǠɨƵǞȺƮƵwwJ(ةƧȌǿƊȲǿƊɹƵȁƊǿƵȁɈȌ
de energia. Isso, no entanto, depende
de uma articulação da política energética com a política industrialdo país.
Tais sistemas possibilitariam uma gesɈƣȌ ǿƊǞȺ Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ ƮƊ wwJ( ةȱɐƵ ƊɈƵnuaria a demanda da geração centraǶǞɹƊƮƊƮƵɐȺȌȯɑƦǶǞƧȌةȯȌȲƵɮƵǿȯǶȌةȁƊ
ǘȌȲƊٌȯǞƧȌخ0ȺȺƵǐƊȁǘȌƮƵƵ˛ƧǞƺȁƧǞƊƮƊ
wwJ( ƧȌȁ˛ǐɐȲƊȲǞƊ ɈƊǿƦƶǿ ɐǿƊ ȲƵdução de emissões do sistema elétrico
brasileiro, uma vez que as termelétricas,
que utilizam combustível fóssil, seriam
ǿƵȁȌȺƊƧǞȌȁƊƮƊȺȁȌǘȌȲƋȲǞȌƮƵȯȌȁɈƊخ

Da consolidação dos
resultados
Considerando-se a evolução da oferta
de energia no período de dez anos até
ׂـ׀׃׀ɈƊƦƵǶƊƊƦƊǞɮȌةفƊȺǏȌȁɈƵȺȲƵȁȌɨƋveis crescerão menos do que as não
ȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺ ةƵǿƦȌȲƊ ȌɐɈȲƊȺ ȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺ
ـƵȍǶǞƧƊ ةȺȌǶƊȲ ةƦǞȌƮǞƵȺƵǶ Ƶ ǶǞɮǠɨǞƊ فƮƵɨƵȲƣȌƧȲƵȺƧƵȲƵǿǿƶƮǞƊڭة׆ƊȌƊȁȌ(خȌ
ǶƊƮȌ ƮƊȺ ȁƣȌ ȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺ ةɨƊǶƵ Ɗ ȯƵȁƊ
mencionar o crescimento de urânio e
derivados, com a previsão de início da
operação de Angra 3 e a ascensão do
ǐƋȺȁƊɈɐȲƊǶخ
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Evolução da oferta interna de energia no horizonte decenal
ـƵǿǿǞǶǘȪƵȺƮƵɈȌȁƵǶƊƮƊȺƵȱɐǞɨƊǶƵȁɈƵȺƮƵȯƵɈȲȍǶƵȌف

2021

%

2025

%

2030

%

Variação
20212030
(% a.a.)

Energia não
renovável

148.108

51

162.648

50

190.134

52

3,1

Petróleo e
derivados

96.792

34

102.920

32

116.050

31

2,4

JƋȺȁƊɈɐȲƊǶ

33.101

11

40.196

12

49.903

14

4,7

Carvão mineral
e derivados

13.476

5

14.420

4

15.799

4

2,5

Urânio e
derivados

3.688

1

3.900

1

6.910

2

6,4

Outras não
ȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺ

1.053

0

1.211

0

1.474

0

3,6

Energia
renovável

140.302

49

160.391

50

178.716

48

2,8

RǞƮȲƋɐǶǞƧƊƵ
eletricidade

38.398

13

43.682

14

46.275

13

2,2

Lenha e carvão
vegetal

24.260

8

26.425

8

26.465

7

1,0

Derivados de
cana-de-açúcar

53.880

19

59.039

18

64.193

17

2,0

Outras
ȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺ

23.764

8

31.245

10

41.782

11

6,9

288.410

100

323.039

100

368.850

100

3,0

FONTES

TOTAL

IȌȁɈƵبwǞȁɐɈƊȯƊȲƊƧȌȁȺɐǶɈƊȯɑƦǶǞƧƊƮȌ§(0ׂ׀׃׀

 ƧȌǿȯȌȺǞƪƣȌ ƮƊ ȌǏƵȲɈƊ ƮƵ ƵȁƵȲǐǞƊ ȯȌȲ ǏȌȁɈƵ ˛ƧƊȲǞƊ ةȯȌȲɈƊȁɈȌ ةƧȌǿȌ ǞǶɐȺɈȲƊƮƊ
ƊƦƊǞɮȌخ0ǿȺǠȁɈƵȺƵةƮȌǶƊƮȌƮƊȺȁƣȌȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺةƊȯƵȲƮƊƮȌȯƵȲƧƵȁɈɐƊǶƮƵȯƵɈȲȍǶƵȌ
ƵƮƵȲǞɨƊƮȌȺƶƧȌȁɈȲƊƦƊǶƊȁƪƊƮƊȯƵǶȌǐƊȁǘȌƮȌǐƋȺȁƊɈɐȲƊǶخhƋƮȌǶƊƮȌƮƊȺȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺةȌƮƵȺɈƊȱɐƵ˛ƧƊȯƊȲƊȌƊɐǿƵȁɈȌƮȌȯƵȲƧƵȁɈɐƊǶƮƵȌɐɈȲƊȺȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺƵƊ
perda relativa dos produtos de cana-de-açúcar.
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Petróleo e Derivados

8%
19%

34%

Carvão Mineral e Derivados
Urânio (U3O8) e Derivados

2021

Hidráulica e Eletricidade

5%

0% 1%

31%

17%

2030

Outras Não Renováveis

8%
13%

11%

Gás Natural

11%

Lenha e Carvão Vegetal
Produtos da Cana-de-Açúcar
Outras Renováveis

7%
13%

14%
4%

0% 2%

IȌȁɈƵبwǞȁɐɈƊȯƊȲƊƧȌȁȺɐǶɈƊȯɑƦǶǞƧƊƮȌ§(0ׂ׀׃׀

 ƵȁƵȲǐǞƊ ǘǞƮȲƋɐǶǞƧƊ Ƶ Ɗ ƵǶƵɈȲǞƧǞƮƊƮƵة
por sua vez, mantêm sua participação
na matriz por fontes. Isso se deve basicamente à proposta de repotenciação
ƮƵɐȺǞȁƊȺƵɮǞȺɈƵȁɈƵȺةɨǞȺɈȌȱɐƵةƊȯƵȺƊȲ
ƮȌ ƧƵȁƋȲǞȌ ƮƵ ȲƵǏƵȲƺȁƧǞƊ ɨǞȺǶɐǿƦȲƊȲ Ɗ
possibilidade de ampliação da base
instalada de usinas hidrelétricas, as
novas UHEs indicadas para o decênio
ȁƣȌ ȺƵ ǿȌȺɈȲƊȲƊǿ ɨǞƋɨƵǞȺ Ƶ ƵƧȌȁȌǿǞƧƊǿƵȁɈƵƊɈȲƊɈǞɨƊȺȯƊȲƊƊƵɮȯƊȁȺƣȌƮȌ
sistema elétrico.

ɈƊǞȺ Ƶ ȲƵǐǞȪƵȺ ǐƵȌǐȲƋ˛ƧƊȺ ƮȌ ȯƊǠȺ ةȌȺ
pontos de interesse do PDE 2030 se
restringem a povos e terras indígenas
e vegetação nativa, omitindo aspectos
socioambientais relevantes como fauna, paisagem, organização territorial,
comunidades quilombolas e pequenos e médios agricultores.

O PDE entende que os processos e
prazos envolvidos na obtenção de liƧƵȁƪƊȺ ƊǿƦǞƵȁɈƊǞȺ ȯƊȲƊ ÇR0Ⱥ ٗǞǿpactam diretamente na viabilização
desses empreendimentos e afetam a
competitividade e riscos associados às
hidrelétricas em comparação a outras
ȺȌǶɐƪȪƵȺɈƵƧȁȌǶȍǐǞƧƊȺ٘خ
Em nenhum momento, o PDE 2030
ȲƵƧȌȁǘƵƧƵƊƧȌǿȯǶƵɮǞƮƊƮƵƵȌȺȲǞȺƧȌȺ
socioambientais envolvidos na implantação de hidrelétricas, fatores que
têm sido, em geral, subestimados no
processo de preparação desses projetos, sobretudo na Amazônia.
yƵȺȺƵȺƵȁɈǞƮȌةƵǿȺɐƊƊȁƋǶǞȺƵǞȁɈƵǐȲƊda, que envolve temas socioambien-
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PDE 2030 Análise Integrada
Região Norte

Região Nordeste

Biodiesel
Etanol
PCH
Petróleo (E&P)
Terminal de GNL
Transmissão
UHE
UTE (Gás Natural)

Biodiesel
Etanol
Eólica
Gasoduto
PCH
Petróleo (E&P)
Solar
Transmissão
UHE
UPGN
UTE (Biomassa)
UTE (Diesel)
UTE (Gás Natural)

Região
Centro-Oeste
Biodiesel
Etanol
PCH
Petróleo (E&P)
Solar
Terminal de GNL
Transmissão
UHE
UTE (Biomassa)
UTE (Gás Natural)

Comunidades
Quilombolas

Fauna

Região Sudeste
Biodiesel
Etanol
Gasoduto
PCH
Petróleo (E&P)
Solar
Terminal de GNL
Transmissão
UHE
UPGN
UTE (Biomassa)
UTE (Gás Natural)
UTE (Nuclear)

Região Sul
Biodiesel
PCH
Petróleo (E&P)
Terminal de GNL
Transmissão
UHE
UTE (Biomassa)
UTE (Gás Natural)

Organização
Territorial

Paisagem

Povos e Terras
Indígenas

Qualidade
do Ar

Resíduos

Vegetação
Nativa

IȌȁɈƵبwǞȁɐɈƊȯƊȲƊƧȌȁȺɐǶɈƊȯɑƦǶǞƧƊƮȌ§(0ׂ׀׃׀

§ȌȲ˛ǿةƵǿɈƵȲǿȌȺƮƵƧƊȯƊƧǞƮƊƮƵǞȁȺɈƊǶƊƮƊةȌƦȺƵȲɨƊٌȺƵɐǿȯȲȌƧƵȺȺȌƮƵƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƪƣȌƮƊǿƊɈȲǞɹƵǶƶɈȲǞƧƊةƧȌǿƊȲƵƮɐƪƣȌƮƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƪƣȌǘǞƮȲƵǶƶɈȲǞƧƊƵɈƶȲǿǞƧƊ
sendo compensada pelo crescimento da capacidade instalada das fontes eólica
ƵȺȌǶƊȲةƊǶƶǿƮƊƊɐɈȌȯȲȌƮɐƪƣȌƧȌǿǐƵȲƊƪƣȌƮǞȺɈȲǞƦɐǠƮƊȲƵȁȌɨƋɨƵǶ§ـ0ڕJ(ȲƵȁȌɨƋɨƵǶةǿƊǯȌȲǞɈƊȲǞƊǿƵȁɈƵȺȌǶƊȲخف

18

MONITORANDO A NDC BRASILEIRA SOB O PRESIDENTE BOLSONARO

7%
2%
1%

3%

3%
14%

Hidráulica

9%

Térmica
Nuclear

2021
188 GW

20%

58%

2030

13%

Solar

49%

240 GW

Eólica

4%

APE + GD Renováveis

1%

APE + GD Não Renováveis

17%

IȌȁɈƵبwǞȁɐɈƊȯƊȲƊƧȌȁȺɐǶɈƊȯɑƦǶǞƧƊƮȌ§(0ׂ׀׃׀

Das emissões de gases
de efeito estufa do setor
energético
De acordo com o Sistema de EstimatiɨƊȺƮƵ0ǿǞȺȺȪƵȺƵªƵǿȌƪȪƵȺƮƵJƊȺƵȺ
ƮƵ0ǏƵǞɈȌ0ȺɈɐǏƊـ²00Jةف׀ׂ׀ׂةƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƪƣȌƮȌȺƵɈȌȲƵȁƵȲǐƶɈǞƧȌȁȌȯƵȲ˛ǶƮƊȺ
ƵǿǞȺȺȪƵȺƦȲƊȺǞǶƵǞȲƊȺǏȌǞƮƵׁڭƵǿׂخׁ׀
Ⱥ ȯȲǞȁƧǞȯƊǞȺ ȲƵȺȯȌȁȺƋɨƵǞȺ ȯȌȲ ƵȺȺƊȺ
emissões na produção e no consumo
de energia são os setores de transpor-

tes e de indústrias, que devem manter
seu percentual de representatividade
em 2030 similar ao de 2019, ou seja,
ƵǿɈȌȲȁȌƮƵةڭׅ׆ȁƊȯȲȌȯȌȲƪƣȌƮƵڭ׀ׇ
ȯƊȲƊɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵȺƵڭ׀׃ȯƊȲƊƊǞȁƮɑȺɈȲǞƊخ
 ɈƊƦƵǶƊ ƊƦƊǞɮȌ ƮƵɈƊǶǘƊ ƊȺ ƵǿǞȺȺȪƵȺ
do setor energético de 2005 a 2030 em
milhões de toneladas de CO2 equivalentes. As reduções entre 2019 e 2021
ȲƵ˜ƵɈƵǿ Ȍ ǞǿȯƊƧɈȌ ƵƧȌȁȏǿǞƧȌ ƮƊ
pandemia de Covid-19.

Emissões do setor energético

Setores

Emissões do setor energético (MtCO2eq)
Setores

2019

2021

2025

2030

Setor elétrico

27

56

31

35

41

Sistema Interligado
Nacional

21

39

17

19

22

Autoprodução

6

17

14

16

19

Setor energético

23

30

34

41

47

ªƵȺǞƮƵȁƧǞƊǶ

26

19

20

21

22

WWW.INESC.ORG.BR
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Setores

Emissões do setor energético (MtCO2eq)
Setores

2019

2021

2025

2030

Comercial

2

1,5

1,4

2

2

Público

2

0,8

0,7

1

1

ǐȲȌȯƵƧɐƋȲǞȌ

16

19

20

21

22

Transportes

140

191

178

191

224

Industrial

62

76

76

83

93

Emissões fugitivas

20

20

22

26

31

TOTAL

317

412

383

421

484

فׁـƮƵȺƊǐȲƵǐƊƪƣȌȺƵɈȌȲǞƊǶǏȌǞǏƵǞɈƊƮƵƊƧȌȲƮȌƧȌǿȌ ƊǶƊȁƪȌ0ȁƵȲǐƶɈǞƧȌyƊƧǞȌȁƊǶ ـ0yخف
فׂـȺƵǿǞȺȺȪƵȺǏɐǐǞɈǞɨƊȺǞȁƧǶɐƵǿȌɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵƵȌȯȲȌƧƵȺȺƊǿƵȁɈȌƮƵJyƵȯƵȲƮƊȺȁƊȺ
atividades de E&P, além da mineração de carvão.
ف׃ـȺƵǿǞȺȺȪƵȺƮƵׂׅ׀׀ǏȌȲƊǿƊɈɐƊǶǞɹƊƮƊȺȺƵǐɐȁƮȌƊׅѤƵƮǞƪƣȌƮƊȺƵȺɈǞǿƊɈǞɨƊȺƊȁɐƊǞȺ
ƮƵƵǿǞȺȺȪƵȺƮƵJ00ȁȌ ȲƊȺǞǶـw!ÀX!خف׀ׂ׀ׂةƵȱɐǞɨƊǶƺȁƧǞƊƮƵ!ׂƶƮƊƮƊȯƵǶƊǿƶɈȲǞƧƊ
ƮȌȯȌɈƵȁƧǞƊǶƮƵƊȱɐƵƧǞǿƵȁɈȌǐǶȌƦƊǶـJà§فȯƊȲƊׁ׀׀ƊȁȌȺةƧȌȁǏȌȲǿƵׅѥȲƵǶƊɈȍȲǞȌƮƵƊɨƊǶǞƊƪƣȌƮȌX§!!ـX§!!خفׁׄ׀ׂة
فׄـȺƵǿǞȺȺȪƵȺƮƵׁׂ׀ǏȌȲƊǿȌƦɈǞƮƊȺƮȌ 0yׂـ׀ׂ׀0§0خف
IȌȁɈƵبwǞȁɐɈƊȯƊȲƊƧȌȁȺɐǶɈƊȯɑƦǶǞƧƊƮȌ§(0ׂ׀׃׀

Considerando-se as emissões por tipo de combustível, os destaques, em 2030,
˛ƧƊȲƣȌȯȌȲƧȌȁɈƊƮȌȍǶƵȌƮǞƵȺƵǶةفڭ׃ـƮȌǐƋȺȁƊɈɐȲƊǶفڭ׀ׂـƵƮƊǐƊȺȌǶǞȁƊخفڭ׃ׁـ
yƵȺȺƵƧƵȁƋȲǞȌةƊǞȁɈƵȁȺǞƮƊƮƵƮƵƧƊȲƦȌȁȌȁȌɐȺȌƮƊƵȁƵȲǐǞƊȯƵȲǿƊȁƵƧƵȲƋȯȲƊɈǞƧƊǿƵȁɈƵƵȺɈƋɨƵǶةƵȁȱɐƊȁɈȌƊǞȁɈƵȁȺǞƮƊƮƵƮƵƧƊȲƦȌȁȌȁƊƵƧȌȁȌǿǞƊƊȯȲƵȺƵȁɈƊȲƋ
ȲƵƮɐƪƣȌƮƵׂةڭׅةƧȌǿȌȺƵɨƺƊȺƵǐɐǞȲب
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Intensidade de carbono
Variável

2005

2021

2025

2030

0ǿǞȺȺȪƵȺƮƵJ00بȯȲȌƮɐƪƣȌƵ
ɐȺȌƮƵƵȁƵȲǐǞƊـwɈ!ׂƵف

317

383

421

484

§X ـªٽƦǞǶǘȪƵȺف׀ׁ׀ׂة

3122

4013

4495

5211

Oferta interna bruta de energia
ـwɈƵȯف

218

288

323

369

Intensidade de carbono no uso da
ƵȁƵȲǐǞƊـǲǐ!ׂƵشɈƵȯف

1,45

1,33

1,30

1,31

Intensidade de carbono na
ƵƧȌȁȌǿǞƊـǲǐ!ׂƵشªفٽ

101,3

95,3

93,6

92,9

IȌȁɈƵبwǞȁɐɈƊȯƊȲƊƧȌȁȺɐǶɈƊȯɑƦǶǞƧƊƮȌ§(0ׂ׀׃׀

A manutenção do patamar de representatividade dos setores mais intensivos de carbono, no caso, transportes
e indústria, parece ser a principal razão
da estabilidade da intensidade de carbono no uso da energia.
Eram esperadas mudanças sistêmiƧƊȺ ةȯȲǞȁƧǞȯƊǶǿƵȁɈƵ ȁƊ Ƶ˛ƧǞƺȁƧǞƊ ƮȌ
setor de transporte de carga geral,
bem como uma maior autonomia do
produtor-consumidor de energia eléɈȲǞƧƊȲƵȁȌɨƋɨƵǶةȺƵǯƊƵǶƵǿǞƧȲȌةǿǞȁǞȌɐ
de grande porte. No entanto, elas não
foram contempladas pelo PDE 2030
na proporção do seu potencial transformador, com implicações relevantes
ȁȌǐƊȁǘȌƮƵƵ˛ƧǞƺȁƧǞƊƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊةȁƊ
gestão da demanda e na redução de
emissões.

Dos cenários “se-então” para
as emissões de gases de efeito
estufa do setor elétrico
!ȌǿȌ ǯƋ ȌƦȺƵȲɨƊƮȌ ƊȁɈƵȲǞȌȲǿƵȁɈƵة
ȁȌ §(0 ׂ ة׀׃׀Ɗ ƵɮȯƊȁȺƣȌ ƮƊ ǐƵȲƊƪƣȌ
elétrica se apresenta com uma predoǿǞȁƓȁƧǞƊƮƵǏȌȁɈƵȺȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺةȱɐƵȺƵȲǞƊǿ ƧȌǿȯǶƵǿƵȁɈƊƮƊȺ ةȁȌ ƧƵȁƋȲǞȌ ƮƵ
referência, por termelétricas totalmenɈƵ ˜ƵɮǠɨƵǞȺ ةȯƵǶƊ ǿȌƮƵȲȁǞɹƊƪƣȌ ƧȌǿ
ƊǿȯǶǞƊƪƣȌƮƵɐȺǞȁƊȺǘǞƮȲƵǶƶɈȲǞƧƊȺƵɮǞȺɈƵȁɈƵȺـȲƵȯȌɈƵȁƧǞƊƪƣȌفƵȯȌȲȲƵȺȯȌȺɈƊȺ
da demanda.
Dessa maneira, apesar do incremento na capacidade instalada de usinas
termelétricas, a geração de energia
dessas usinas tende a ocorrer com

WWW.INESC.ORG.BR
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pouca frequência. Cabe destacar, entretanto, que o sucesso dessa estratégia só ocorre com a disponibilidade
do recurso, permitindo-se que as usinas sejam acionadas sempre que se
˛ɹƵȲȁƵƧƵȺȺƋȲǞȌخ
De qualquer forma, o PDE 2030 ofereƧƵ ɐǿƊ ƊȁƋǶǞȺƵ ƮƵ ƵǿǞȺȺȪƵȺ ƮƵ ǐƊȺƵȺ
de efeito estufa para diferentes possi-

ƦǞǶǞƮƊƮƵȺƮƵƵɮȯƊȁȺƣȌةƵȁɨȌǶɨƵȁƮȌƊȺȯƵƧɈȌȺ ȱɐƵ ȯȌȺȺƊǿ ƊǶɈƵȲƊȲ Ȍ ƧƵȁƋȲǞȌ
ƮƵȲƵǏƵȲƺȁƧǞƊـƧƊȺȌׁةفƊȺƊƦƵȲبƊɨƊǶǞƊƪƣȌ
ǘȌȲƋȲǞƊ ƮƊ ƮƵǿƊȁƮƊ Ƶ ȌǏƵȲɈƊ ـƧƊȺȌ ׂةف
ƊǶɈƵȲƊƪƣȌ ȁƊ ƵɮȯƵƧɈƊɈǞɨƊ ƮƊ ƮƵǿƊȁƮƊ
ـƧƊȺȌȺ  ׃Ƶ ׄ ةفƊǿȯǶǞƊƪƣȌ ƧȌǿ Ɗ ƵȁɈȲƊƮƊƮƵɐȺǞȁƊȺɈƵȲǿƵǶƶɈȲǞƧƊȺـÇÀ0فǞȁ˜ƵɮǠɨƵǞȺ ةǞȺɈȌ ƶ ةȁƊ ƦƊȺƵ ƮƊ ȌǏƵȲɈƊ ـƧƊȺȌȺ
ׅƵةف׆ƵƧȌǿǿɐƮƊȁƪƊȺȁȌȯƊȯƵǶƮƊȺ
ǘǞƮȲƵǶƶɈȲǞƧƊȺـƧƊȺȌخفׇ

Cenários para emissões do setor elétrico
PDE 2030

Emissões (MtCO2eq)

Caso

Descrição

2025

2030

1

0ɮȯƊȁȺƣȌƮƵȲƵǏƵȲƺȁƧǞƊ

26,3

24,4

2

!ȌȁȺǞƮƵȲƊȁƮȌɐǿƊƊɨƊǶǞƊƪƣȌǘȌȲƋȲǞƊ

25,8

24,1

3

!ȌǿƧƵȁƋȲǞȌƮƵƦƊǞɮƊƮƵǿƊȁƮƊ

24,1

20,0

4

!ȌǿƧƵȁƋȲǞȌƮƵƊǶɈƊƮƵǿƊȁƮƊ

30,9

25,9

5

!ȌǿׁJàƊȌƊȁȌƮƵÇÀ0Ǟȁ˜ƵɮǠɨƵǶ

26,1

34,6

6

!ȌǿׂJàƊȌƊȁȌƮƵÇÀ0Ǟȁ˜ƵɮǠɨƵǶ

26,6

42,7

7

Com mudança no papel das hidrelétricas

25,7

31,2

IȌȁɈƵبwǞȁɐɈƊȯƊȲƊƧȌȁȺɐǶɈƊȯɑƦǶǞƧƊƮȌ§(0ׂ׀׃׀

O risco maior de aumento das emisȺȪƵȺƮȌȺƵɈȌȲƵǶƶɈȲǞƧȌ˛ƧƊȯȌȲƧȌȁɈƊƮƊ
ȯȲƵȺȺƣȌ ȯȌȲ ÇÀ0Ⱥ Ǟȁ˜ƵɮǠɨƵǞȺ ةȱɐƵ ȺƣȌ
obviamente do interesse do setor de
ǐƋȺ ȁƊɈɐȲƊǶ ةǯƋ ȱɐƵ ƊȺ ɐȺǞȁƊȺ ɈƵȲǿƵǶƶɈȲǞƧƊȺ ǐƊȲƊȁɈƵǿ ɐǿƊ ƮƵǿƊȁƮƊ ˛ȲǿƵ
ȯƊȲƊƊȌǏƵȲɈƊƮƵǐƋȺخ0ȺȺƊǿƵɈȌƮȌǶȌǐǞƊ
ƮƵ ƧƵȁƋȲǞȌȺ ٗȺƵٌƵȁɈƣȌ٘ ȯƊȲƊ Ɗ ƵɮȯƊȁsão elétrica foi também adotada no
PNE 2050, que é o objeto da segunda
parte deste trabalho.
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Dos compromissos do setor de
energia à luz da NDC-Brasil
ƧƵȁƋȲǞȌƮƵƵɮȯƊȁȺƣȌƮƊȌǏƵȲɈƊƵƮȌ
consumo de energia no horizonte deƧƵȁƊǶ ƵȺɈƋ ƮƵ ƊƧȌȲƮȌ ƧȌǿ Ɗ ɈȲƊǯƵɈȍȲǞƊ
apresentada na NDC brasileira, como
ȺƵɨƺƊȺƵǐɐǞȲب
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NDC

Indicadores
0˛ƧǞƺȁƧǞƊ
energética

Energia
elétrica

wƊɈȲǞɹ
energética

PDE

Ano-referência 2025
Eletricidade

ڭ

ڭ׆

0ȍǶǞƧƊةȺȌǶƊȲƵƦǞȌǿƊȺȺƊڕJ(Ƶ
autoprodução

ׂׂڭ

ׂׄڭ

Hidroeletricidade na geração
centralizada

ڭׇׁ

ڭׇׄ

IȌȁɈƵȺȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺةƧȌǿƵɮƧƵƪƣȌ
da hídrica

ڭׂ׃

ڭ׆׃

Bioenergia

ׁڭ

ׂڭ׀

ÀȌɈƊǶƮƵǏȌȁɈƵȺȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺ

ׄڭׅ

ڭ׀ׅ

IȌȁɈƵبwǞȁɐɈƊȯƊȲƊƧȌȁȺɐǶɈƊȯɑƦǶǞƧƊƮȌ§(0ׂ׀׃׀

ȺȺǞǿةȯȌƮƵٌȺƵƊ˛ȲǿƊȲȱɐƵةƧȌǿƵɮƧƵƪƣȌƮƊǿƵɈƊƮƵƵ˛ƧǞƺȁƧǞƊƵȁƵȲǐƶɈǞƧƊةȌƧƵȁƋȲǞȌƮȌ§(0ƵȺɈƋƊǶǞȁǘƊƮȌƧȌǿƊ§yw!ƵƧȌǿȌȺƧȌǿȯȲȌǿǞȺȺȌȺǞȁɈƵȲȁƊƧǞȌȁƊǞȺ
assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris.

WWW.INESC.ORG.BR
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Plano Nacional de Energia (PNE 2050)

Assim como o PDE, o Plano Nacional
de Energia12 constitui um instrumento para o planejamento de políticas
públicas. O seu objetivo é analisar as
tendências relacionadas à disponibilidade, à produção e ao consumo de
ƵȁƵȲǐǞƊƵǿɐǿƧƵȁƋȲǞȌȯǶɐȲǞƊȁɐƊǶخ
yȌ ƦȌǯȌ ƮƵȺɈƵ ɈȲƊƦƊǶǘȌ ةƊ ƊȁƋǶǞȺƵ ƮȌ
§y0ׂ׀ׅ׀ȺƵȲƵȺɈȲǞȁǐƵƊȌȺׄ׆ƧƵȁƋȲǞȌȺ
de longo prazo elaborados para a maɈȲǞɹ ƵǶƶɈȲǞƧƊ ـɨǞƮƵ ǞɈƵǿ Xß ȁƵɮȌ خفÀƊǶ
ƊȁƋǶǞȺƵȺƵǐɐƵƊƊƦȌȲƮƊǐƵǿٗȺƵٌƵȁɈƣȌ٘ة
utilizada também no PDE 2030, no caso
ƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌƮȌȺƧƵȁƋȲǞȌȺƮƵƵǿǞȺȺȪƵȺƮƵ
gases de efeito estufa do setor elétrico.
Nessa abordagem, a principal subdiviȺƣȌƮȌƧȌȁǯɐȁɈȌƮƵƧƵȁƋȲǞȌȺȺƵȲƵǏƵȲƵƜ
ȯȌȺȺǠɨƵǶ ǞȁɈƵȲǏƵȲƺȁƧǞƊ ƮƊ ƵɮȯƊȁȺƣȌ ƮƵ
ÇR0ȺƵǿɈƵȲȲƊȺǞȁƮǠǐƵȁƊȺـÀXفƵشȌɐɐȁǞƮƊƮƵȺ ƮƵ ƧȌȁȺƵȲɨƊƪƣȌ ـÇ!( خفƵȺȺƊ ǏȌȲǿƊةƊȯȲƵȺƵȁɈƊǿٌȺƵׂƧƵȁƋȲǞȌȺȺƵǿǞȁterferência, 29 com interferência em TI
e UC e 6 com interferência em TI ou UC.
A primeira observação em relação a
essa abordagem é a manutenção, a
longo prazo, de um modelo de geração centralizada, com foco recorrenɈƵ ȁƊ ƵɮȯƊȁȺƣȌ ǘǞƮȲƵǶƶɈȲǞƧƊ ƮƵ ǐȲƊȁde porte na planície amazônica. Esse
padrão desconsidera todo o histórico
de problemas técnicos, econômicos e
socioambientais que têm caracterizado os investimentos nessa alternativa,
ׁׂ(ȌƧɐǿƵȁɈȌƮǞȺȯȌȁǠɨƵǶƵǿبǘɈɈȯȺششبɩɩɩخƵȯƵخǐȌɨخƦȲش
sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PubliƧƊƧȌƵȺȲȱɐǞɨȌȺشȯɐƦǶǞƧƊƧƊȌׂׂشׇɈȌȯǞƧȌش׃׆ׅªƵǶƊɈȌȲǞȌ׀ׂڭ
IǞȁƊǶ׀ׂڭƮȌ§׀ׂڭy0خ׀ׅ׀ׂ׀ׂڭȯƮǏخßƵȲɈƊǿƦƶǿبǘɈɈȯȺششب
ɩɩɩخƵȯƵخǐȌɨخƦȲشȺǞɈƵȺٌȯɈشȯɐƦǶǞƧƊƧȌƵȺٌƮƊƮȌȺٌƊƦƵȲɈȌȺشȯɐƦlicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-563/
§y0׀ׂڭٌ׀ׂڭ׀ׅ׀ׂ׀ׂڭȁƵɮȌخȯƮǏ
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incluindo os elevados custos para que
o SIN possa atender o mercado consumidor, localizado em grande parte na
região sudeste do país.
Dessa forma, e considerando a restrição constitucional e legal para interferir em TI e UC de proteção integral, este
ɈȲƊƦƊǶǘȌȌȯɈȌɐȯȌȲǶǞǿǞɈƊȲƊƊȁƋǶǞȺƵƊȌȺ
ƧƵȁƋȲǞȌȺƮƵÇR0ȺȱɐƵȁƣȌƊɈǞȁǯƊǿƋȲƵas protegidas13.
Ƕƶǿ ƮǞȺȺȌ ةƊǶǐɐȁȺ ƮȌȺ ƧƵȁƋȲǞȌȺ ȲƵɨƵǶƊǿɐǿɨǞƶȺȯƊȲƊٗƊƧȌǿȌƮƊȲ٘ƊǶǐɐǿƊȺ
ǏȌȁɈƵȺǿƊǞȺȯȲȌƦǶƵǿƋɈǞƧƊȺƵƊǶɈƵȲȁƊɈǞvas de geração com poucos registros
históricos de utilização. Essa categoria
abarca as usinas nucleares, o carvão e a
integração elétrica da América do Sul.
É importante salientar que a oferta de
energia para o período até 2050 teve
como base simulações de um modelo
ƮƵȌɈǞǿǞɹƊƪƣȌƮƊƵɮȯƊȁȺƣȌ(خƵǏȌȲǿƊ
sucinta, a simulação indica o conjunɈȌ ƮƵ ȯȲȌǯƵɈȌȺ ɨȌǶɈƊƮȌȺ ȯƊȲƊ Ɗ ƵɮȯƊȁsão da oferta de energia elétrica que
ǿǞȁǞǿǞɹƊȌɨƊǶȌȲȯȲƵȺƵȁɈƵƮȌ˜ɐɮȌƮƵ
ǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌȺ ـß§X فƵǿ ȁȌɨƊȺ ɐȺǞȁƊȺ
e interligações, acrescido dos custos
ȌȯƵȲƊƧǞȌȁƊǞȺ Ƶ ƮȌ Ʈƶ˛ƧǞɈ ƮƵ ƵȁƵȲǐǞƊ
ƵǶƶɈȲǞƧƊ( خǞȺɈȌ ȲƵȺɐǶɈƊ ɐǿƊ ƵɮȯƊȁȺƣȌ
ótima do sistema elétrico brasileiro.
Além da restrição do atendimento à
ƮƵǿƊȁƮƊـƮƶ˛ƧǞɈةفȌǿȌƮƵǶȌǞȁƧȌȲȯȌȲƊ
ׁ(§׃0ȁƣȌƮƵǞɮƊƧǶƊȲȌȱɐƊǶƶƊȯȌɈƺȁƧǞƊɈȌɈƊǶƮƊȺÇR0Ⱥ
inventariadas na Amazônia e quanto dessa potência inɈƵȲǏƵȲƵƵǿƋȲƵƊȺȯȲȌɈƵǐǞƮƊȺ§خȌȲƶǿةǏȌȁɈƵȺǞȁǏȌȲǿƊǞȺȲƵǶƊtam que dois em cada três projetos hidrelétricos podem
ser incluídos no grupo que interfere em terras indígenas
ou unidades de conservação.
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uma restrição de atendimento à potênƧǞƊǿƋɮǞǿƊةɈȲƊƮɐɹǞƮƊƵǿɐǿǏƊɈȌȲƮƵ
disponibilidade para o balanço de potência. Essa restrição é especialmente
importante ao se considerar a perspectiva de uma participação crescente de
ǏȌȁɈƵȺ ȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺ ɨƊȲǞƋɨƵǞȺ Ƶ ƮƵ ɐȺǞȁƊȺ
Ɗ ˛Ȍ ƮٚƋǐɐƊ ȁƊ ǿƊɹȏȁǞƊ ةƧɐǯƊ ȺƊɹȌnalidade na oferta de energia é muito
relevante, principalmente no segundo
semestre do ano, quando as vazões dos
rios são reduzidas drasticamente.

Ainda na linha de privilegiar a geração
ƧƵȁɈȲƊǶǞɹƊƮƊ Ƶ ƊƮǿǞɈǞȁƮȌ ɐǿƊ ƵɮȯƊȁȺƣȌǞǶǞǿǞɈƊƮƊƮȌ²XyةǘƋɨƋȲǞȌȺƧƵȁƋȲǞȌȺ
que delimitam a geração distribuída e
ȌɐɈȲƊȺ ǏȌȁɈƵȺ ȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺ ȁȌ ǘȌȲǞɹȌȁɈƵ
do PNE 2050. Fazem parte dessa lógiƧƊ ȌȺ ƧƵȁƋȲǞȌȺ ׁـ ׃ƵȍǶǞƧƊ ǶǞǿǞɈƊƮƊ Ɗ ׀ׅ
Jàـ ׁׄ ةفƵȍǶǞƧƊ Ƶ ȺȌǶƊȲ ǶǞǿǞɈƊƮƊȺ Ɗ ׀ׅ
Jàـ׆ׁةفȺȌǶƊȲǶǞǿǞɈƊƮƊƊ׀ׅJàـׇׂةفƧƊpacidade instalada de GD limitada a 75
JàفƵׂـƧƊȯƊƧǞƮƊƮƵǞȁȺɈƊǶƊƮƊƮƵJ(
ǶǞǿǞɈƊƮƊƊׂׅJàخف

Em síntese, os principais parâmetros
ƮȌ ǿȌƮƵǶȌ ƮƵ ƵɮȯƊȁȺƣȌ ȺƣȌ بǏƊɈȌȲ ƮƵ
capacidade da fonte, disponibilidade
para o balanço de potência e dados de
custos totais de investimento, operação e manutenção.

0ɮƧǶɐǞȁƮȌٌȺƵȌȺƧƵȁƋȲǞȌȺƊȁɈƵȲǞȌȲǿƵȁte mencionados, além de outros com
probabilidade de ocorrência muito
ƦƊǞɮƊةɈƊǞȺƧȌǿȌƮƵƵȺɈƊǐȁƊƪƣȌـƧƵȁƋȲǞȌ ׁ ةفǞȁɈƵǐȲƊƪƣȌ ƵǶƶɈȲǞƧƊ ƧȌǿ Ɗ ǿƶrica do Sul sem custo de transmissão
ȌɐƧȌǿȲƵƮɐƪƣȌƮƵƧɐȺɈȌƮƵـڭ׀ׅƧƵȁƋȲǞȌȺƵׁׁةفǏȲȌɈƊƮƵɨƵǠƧɐǶȌȺǶƵɨƵȺǞȁɈƵǐȲƊǶǿƵȁɈƵƵǶƶɈȲǞƧƊƵǿׂـ׀ׅ׀ƧƵȁƋȲǞȌ
ׁׂ فƵ ƧƊȲɨƣȌ ˛ȁƊȁƧǞƊƮȌ ƧȌǿ ȲƵƮɐƪƣȌ
ƮƵׂڭ׀ȁȌ!§0åـƧƵȁƋȲǞȌׂةف׆ƧǘƵǐƊٌ
ȺƵƊɐǿɈȌɈƊǶƮƵׁ׆ƧƵȁƋȲǞȌȺƵɮƧǶɐǠƮȌȺخ
As razões para isso foram anteriormente mencionadas.

A usina nuclear é a única opção que
foge dos parâmetros do modelo de
decisão, uma vez que determina previamente uma potência nuclear a ser
instalada de maneira compulsória
ـƧƵȁƋȲǞȌȺׂׄƵׂخفׅȺɐȺǞȁƊȺȁɐƧǶƵƊȲƵȺ
também se destacam pela quantidaƮƵƮƵƧƵȁƋȲǞȌȺƧȌǿȲƵƮɐƪƣȌƮƵƧɐȺɈȌ
de capital – CAPEX – e, em um caso
único, também de seu custo operacioȁƊǶ§ى0åـƧƵȁƋȲǞȌȺׂ׀Ɗׂخف׃

Cenário

Descrição do cenário

Nesse processo de seleção, restam 13
ƧƵȁƋȲǞȌȺ ةƮǞȺȯȌȺɈȌȺ ȁƊ ɈƊƦƵǶƊ ƊƦƊǞɮȌ
ƵǿȌȲƮƵǿƧȲƵȺƧƵȁɈƵƮȌß§Xب

%
renovável
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%
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renovável
˜ɐɮȌƊɈƶ
20152050
2050 (R$
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2050
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NDC)

(MtCO2e)
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ªƵȯȌɈƵȁƧǞƊƪƣȌڕ
aumento F.C. usinas a
bagaço

ڭׄ

ڭׅׅ

818

664

17

Aumento de F.C. de
usinas a bagaço

ڭ׃

ڭׅ

837

767

8

ªƵȯȌɈƵȁƧǞƊƪƣȌƮƵÇR0

ڭ׃

ڭׅׄ

929

797
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Cenário

Descrição do cenário

%
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˜ɐɮȌƊɈƶ
20152050
2050 (R$
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2050
bilhões)
NDC)

(MtCO2e)

18

Aumento F.C. usinas a
ƦƊǐƊƪȌڭ׀ׅةƊǿƊǞȺȁȌ
custo

ڭׄ

ڭׅ

841

804

15

Eólica offshore com
!§0åȲƵƮɐɹǞƮȌƵǿׂڭ׀

ڭ׃

ڭׇׅ

923

806

4

0ɮȯƊȁȺƣȌƧȌǿǏȍȺȺƵǞȺ

ڭׂ

ڭׇׅ

939

807

29

Jy§ȲƶٌȺƊǶƊÇ²ش׆ٽ
ww Ɉɐ

ڭׅ

ڭׁ׆

815

813

7

!§0å§!RȺƧȌǿׁڭ׀׀
de sobrecusto

ڭׂ

ڭׅ

952

824

3

0ɮȯƊȁȺƣȌȺƵǿǏȌȁɈƵȺ
emissoras

ڭ

ڭ׆׆

472

837

10

Integração Sulamericana,
ƧɐȺɈȌɈȲƊȁȺǿǞȺȺƣȌڭ׀ׅ
maior

ڭׇ

ׄׄڭ

1247

854

2

wƊɈȲǞɹׁڭ׀׀ȲƵȁȌɨƋɨƵǶ
em 2050

ڭ

ڭׇׁ

460

859

5

0ǏƵǞɈȌƮƵw!ٚȺȁƊ
disponibilidade hídrica

ڭׂ

ڭׅ

974

937

6

w!ȺȁƊƮǞȺȯȌȁǞƦǞǶǞƮƊƮƵ
ǘǠƮȲǞƧƊةƵɮȯƊȁȺƣȌȺƵǿ
emissões

ڭ

ڭ׀ׇ

475

1005

IȌȁɈƵبȁƵɮȌ§ةy0ׂ׀ׅ׀

0ǿׂة׀ׅ׀ƊȯƊȲɈǞƧǞȯƊƪƣȌƮƊȺȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺ˛ƧƊȲǞƊƵǿɐǿƊǏƊǞɮƊƵȁɈȲƵـڭׇƧƵȁƋȲǞȌ
ׁة׀ǞȁɈƵǐȲƊƪƣȌȺɐǶٌƊǿƵȲǞƧƊȁƊةƧȌǿƧɐȺɈȌƮƵɈȲƊȁȺǿǞȺȺƣȌڭ׀ׅǿƊǞȌȲفƵـڭƧƵȁƋȲǞȌȺ׃Ƶة׆ƵɮȯƊȁȺƣȌȺƵǿƵǿǞȺȺȪƵȺةȺƵǿȌɐƧȌǿǞǿȯƊƧɈȌƮƵǿɐƮƊȁƪƊȺƧǶǞǿƋɈǞƧƊȺ
ȁƊƮǞȺȯȌȁǞƦǞǶǞƮƊƮƵǘǠƮȲǞƧƊخف
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§ƵǶȌƧȲǞɈƶȲǞȌƮƊy(!ةƊɨƊȲǞƊƪƣȌȯƊȲƊǏȌȁɈƵȺȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺةƵɮƧƵɈȌȯƊȲƊǐƵȲƊƪƣȌǘǞƮȲƵǶƶɈȲǞƧƊةȺƵȲǞƊƮƵׄׄـڭƧƵȁƋȲǞȌׁف׀Ɗـڭ׀ׇƧƵȁƋȲǞȌخف׆
yȌƧȲɐɹƊǿƵȁɈȌƮƊȺƵǿǞȺȺȪƵȺƊƧɐǿɐǶƊƮƊȺـȯƵȲǠȌƮȌǿƶƮǞȌفƧȌǿȌß§XةƮȌǞȺǐȲɐȯȌȺƮƵƧƵȁƋȲǞȌȺƮƵǿȌȁȺɈȲƊǿɐǿƊǿƵǶǘȌȲƧȌǿƦǞȁƊƪƣȌƮƵƧɐȺɈȌȺɈȌɈƊǞȺƮȌȺǞȁɨƵȺɈǞǿƵȁɈȌȺƵƵǿǞȺȺȪƵȺƊƧɐǿɐǶƊƮƊȺƮƵׁׂׅ׀Ɗׂب׀ׅ׀
Emissões acumuladas versus valor presente dos investimentos totais
1200
1000

VPI
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1400

Emissões acumuladas (MtCO2e)
IȌȁɈƵبɐɈȌȲǞƊȯȲȍȯȲǞƊةƧȌǿƦƊȺƵȁȌȁƵɮȌ§ةy0ׂ׀ׅ׀

yȌٗƧȌȲƵׁ٘ةƵȺɈƣȌȌȺƧƵȁƋȲǞȌȺׂـǿƊɈȲǞɹ
ׁ ڭ׀׀ȲƵȁȌɨƋɨƵǶ Ƶǿ ׂ ف׀ׅ׀Ƶ ـ ׃ƵɮȯƊȁȺƣȌȺƵǿǏȌȁɈƵȺƵǿǞȺȺȌȲƊȺةفȱɐƵȺƵƧƊracterizam pelos menores valores de
emissões e valores de investimentos
ǿɐǞɈȌȯȲȍɮǞǿȌȺخ
yȌ ٗƧȌȲƵ ׂ٘ ةƵȺɈƣȌ ȌȺ ƧƵȁƋȲǞȌȺ ƧȌǿ
maiores valores de emissões, rela-

cionados a seguir em ordem cresƧƵȁɈƵ ƮƵ ƧɐȺɈȌȺـ ׁ بȲƵȯȌɈƵȁƧǞƊƪƣȌة
com aumento do fator de carga de
ɐȺǞȁƊȺ Ɗ ƦƊǐƊƪȌـ ׇׁ ةفƧȌǿ ƊɐǿƵȁɈȌ
do fator de carga de usinas a bagaƪȌـ ׁ ةفƊɐǿƵȁɈȌ ƮȌ ǏƊɈȌȲ ƮƵ ƧƊȲǐƊ
ƮƵɐȺǞȁƊȺƊƦƊǐƊƪȌƧȌǿڭ׀ׅƊǿƊǞȺ
ȁȌ ƧɐȺɈȌ فƵ ׂـ ǐƋȺ ȁƊɈɐȲƊǶ ƮȌ ȯȲƶٌ
ȺƊǶƊÇ²ش׆ٽww Ɉɐخف

WWW.INESC.ORG.BR
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Considerações Finais

Ao longo do decênio 2020-2030, a intensidade de carbono na oferta de
energia se mantém estagnada, reduzindo-se em relação ao produto interȁȌƦȲɐɈȌ§ـX ةفƧȌǿȌƧȌȁȺƵȱɐƺȁƧǞƊƮƊ
Ǟȁ˜ɐƺȁƧǞƊȱɐƵȌƧȲƵȺƧǞǿƵȁɈȌƮȌȺƵɈȌȲ
ƊǐȲǠƧȌǶƊ ƵɮƵȲƧƵ ȺȌƦȲƵ Ȍ ƮƵȺƵǿȯƵȁǘȌ
do PIB no Brasil.
yƵȺȺƵƧƵȁƋȲǞȌƮƵƵȺɈƊǐȁƊƪƣȌƮƊǞȁɈƵȁsidade de carbono, os percentuais de
ȯƊȲɈǞƧǞȯƊƪƣȌƮƵȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺƵȁƣȌȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺ ȁƊ ȌǏƵȲɈƊ ƮƵ ƵȁƵȲǐǞƊ ȯƵȲǿƊȁƵƧƵǿǿɐǞɈȌȯȲȍɮǞǿȌȺخ0ǿǶǞȁǘƊȺǐƵȲƊǞȺة
ǞȺȺȌȺǞǐȁǞ˛ƧƊȱɐƵɐǿƵɨƵȁɈɐƊǶƊɨƊȁƪȌ
na descarbonização da matriz energéɈǞƧƊƵȺɈƋȺƵȁƮȌȁƵɐɈȲƊǶǞɹƊƮȌȯƵǶȌƧȲƵȺcimento da demanda.
Esta realidade é observada apesar de
Ȍ ƧȌȁɈƵɮɈȌ ȁƊƧǞȌȁƊǶ ȺƵȲ ƧƊȲƊƧɈƵȲǞɹƊƮȌ
ȯȌȲ ɐǿƊ ƊƦɐȁƮƊȁɈƵ Ƶ ƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƮƊ
ȌǏƵȲɈƊ ƮƵ ǏȌȁɈƵȺ ƮƵ ƵȁƵȲǐǞƊ ȲƵȁȌɨƋvel, presentes seja através da energia
dos rios, do sol ou dos ventos, seja pela
queima de biocombustíveis. Por outro
lado, é verdade que esta abundância
de fontes não-fósseis se encontra, nesse momento, frente a um dilema que
envolve novas oportunidades para a
ƵɮȯǶȌȲƊƪƣȌ ǞȁɈƵȁȺǞɨƊ ƮƵ ȲƵƧɐȲȺȌȺ ǏȍȺȺƵǞȺةȌȲǞɐȁƮƊȺƮƊƵɮȯǶȌȲƊƪƣȌƮȌȯȲƶٌȺƊǶة
que é abundante no país. A esse resȯƵǞɈȌ ةƧƊƦƵ ȁȌɈƊȲ Ȍ ƧȌȁɈƵɮɈȌ ȯȌǶǠɈǞƧȌة
ɈȌȲȁƊƮȌ ƮƵȺǏƊɨȌȲƋɨƵǶ ȯƵǶƊ ƊǐƵȁƮƊ ƮƵ
ƧȌǿƦƊɈƵƜȺǿɐƮƊȁƪƊȺƧǶǞǿƋɈǞƧƊȺخ
Em outras palavras, a esperada transição energética brasileira acaba não
sendo tão contundente como podeȲǞƊȺƵȲةȯȌȲȱɐƵƵɮǞȺɈƵǿƮȌǞȺǐȲɐȯȌȺƮƵ
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forças econômico-políticas disputando as oportunidades oferecidas pelo
crescimento da demanda. O caso mais
ƵǿƦǶƵǿƋɈǞƧȌ ƮƵȺȺƵ ƵǿƦƊɈƵ ƮƵɨƵ ȺƵ
dar em função da forma como as regras dos leilões de pré-sal vão se posicionar em relação à oferta de energia
ƮƵɈƵȲǿȌƵǶƶɈȲǞƧƊȺƊǐƋȺȁƊɈɐȲƊǶةȯȌȁɈɐƊǶǿƵȁɈƵ ٗـɐȺǞȁƊȺ ˜ƵɮǠɨƵǞȺ٘ فȌɐ ǞȁǞȁɈƵȲȲɐȯɈƊǿƵȁɈƵٗـɐȺǞȁƊȺǞȁ˜ƵɮǠɨƵǞȺ٘ف
Nesse sentido, os planos energéticos
propostos parecem mais preocupados
em acomodar os diferentes interesses,
do que enfrentar as decisões que poderiam acelerar a transição energética
ȁȌȯƊǠȺخRƋɨƋȲǞȌȺƵɮƵǿȯǶȌȺƮƵȺȺƊٗƊƧȌǿȌƮƊƪƣȌ٘ةɈƊǞȺƧȌǿȌةƊƊȯȌȺɈƊƮȌ§(0
em alternativas de captura de carbono
para a geração térmica com o uso do
carvão mineral e a manutenção de esɈǠǿɐǶȌȺ Ɯ ƵɮȯǶȌȲƊƪƣȌ ƮȌ ȯƵɈȲȍǶƵȌ ةƵǿ
ƋȲƵƊȺ ɈƵȲȲƵȺɈȲƵȺ14 ou em processo de
ƮƵƧƊƮƺȁƧǞƊ ةƊȯƵȺƊȲ ƮƊ ȺɐƊ ƦƊǞɮƊ ȲƵǶƵvância na produção nacional.
wƵȺǿȌ ƊǶǐɐȁȺ ƧƵȁƋȲǞȌȺ ƮƵ ǶȌȁǐȌ
-prazo, que pré-determinam uma
oferta de geração térmica nucleƊȲ ةƦƊɈǞɹƊƮƊ ȁȌȺ ȯǶƊȁȌȺ ƮƵ ٗǐƵȲƊƪƣȌ
ƮƵ ƵȁƵȲǐǞƊ ȺƵǿ ƵǿǞȺȺȪƵȺ٘ ةȲƵɨƵǶƊ Ȍ
mesmo perf il de acomodação de interesses alheios ao consumidor do
mercado regulado de energia elétrica. Vale observar que se a geração
termonuclear fosse submetida ao
ǿȌƮƵǶȌ ƮƵ ƵɮȯƊȁȺƣȌ ȍɈǞǿƊ ةƊȌ ȱɐƊǶ
todas as outras fontes se submeteׁׄyƵȺȺƵƧƊȺȌƊɈȲƊɨƶȺƮȌٗ§ȲȌǐȲƊǿƊƮƵªƵɨǞɈƊǶǞɹƊƪƣȌƮƊ
ɈǞɨǞƮƊƮƵƮƵ0ɮȯǶȌȲƊƪƣȌƵ§ȲȌƮɐƪƣȌƮƵ§ƵɈȲȍǶƵȌƵJƋȺ
yƊɈɐȲƊǶƵǿȲƵƊȺÀƵȲȲƵȺɈȲƵȺـª0À0٘ف
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ram, ela dif icilmente seria, pelo seu
alto custo, selecionada.
Ainda no longo-prazo do PNE e na linha
ƮƵٗƊƧȌǿȌƮƊƪƣȌƮƵǞȁɈƵȲƵȺȺƵȺƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȺ٘ةƧǘƊǿƊƊƊɈƵȁƪƣȌƊȯȲȌȯȌȺɈƊȯƊȲƊ
trazer um novo alento às grandes hidrelétricas na Amazônia, ao admitir um
ȁɑǿƵȲȌȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨȌƮƵƧƵȁƋȲǞȌȺȌȁƮƵ
os projetos poderiam interferir em terras indígenas e/ou unidades de conservação, posição esta que desconsidera
o arcabouço legal vigente e que acaba
ɈȲƊɹƵȁƮȌ ƮǞ˛ƧɐǶƮƊƮƵȺ ةƵǿ ȯȲƵǯɐǠɹȌ ƮƵ
ȱɐƊǶȱɐƵȲƵɮȯƵƧɈƊɈǞɨƊƮƵȺȌǶɐƪƣȌȯƊȲƊƊ
ƵɮȯƊȁȺƣȌƮȌȺǞȺɈƵǿƊƵǶƶɈȲǞƧȌخ
Em relação aos combustíveis, o PDE é
ɈǠǿǞƮȌƵǿȲƵǶƊƪƣȌƜƊȁƋǶǞȺƵƮƵǿɐƮƊȁças estruturais na matriz de transporte
de cargas, considerando que o protagonismo do diesel deriva, em boa parte, do protagonismo do modal rodoɨǞƋȲǞȌ ةǿƵȺǿȌ ȯƊȲƊ ǶȌȁǐƊȺ ƮǞȺɈƓȁƧǞƊȺة
onde outros modais como as ferrovias,
ƊȁƊɨƵǐƊƪƣȌ˜ɐɨǞƊǶƵƊƧƊƦȌɈƊǐƵǿȺƣȌ
ǿɐǞɈȌǿƊǞȺƵ˛ƧǞƵȁɈƵȺƵǶǞǿȯƊȺȯȌȲɈȌnelada transportada.

wƊȺةɈƊǶɨƵɹةȌƊȺȯƵƧɈȌǿƊǞȺƧȲǞȺɈƊǶǞɹƊƮȌ
ƮȌȺ ȯǶƊȁȌȺ ƮƵ ƵɮȯƊȁȺƣȌ ȺƵǯƊ Ȍ ƊȯƵǐȌ
à perpetuação de um modelo de geração centralizada, que pressiona cada
vez mais os investimentos e as perdas técnicas de uma rede de linhas de
transmissão de abrangência e comȯǶƵɮǞƮƊƮƵ ƧȲƵȺƧƵȁɈƵȺ ةƵǿ ɐǿ ƧȌȁɈƵɮto global onde o avanço tecnológico
de alternativas de armazenamento de
energia, seja para geração ou mobilidade elétrica, traz consigo oportunidades de transformação no papel do
consumidor-gerador de energia elétrica e no transporte urbano.
!ȌȁɈɐƮȌ ةƊ ƊȁƋǶǞȺƵ ƮƵ ƧƵȁƋȲǞȌȺ ȺƵǶƵƧǞȌȁƊƮȌȺ ةȁƊ ƵɮȯƊȁȺƣȌ ƵǶƶɈȲǞƧƊ ƮƵ
longo-prazo, demonstra que a opção
ȯȌȲɐǿƊɈȲƊǯƵɈȍȲǞƊǶǞǿȯƊƮƊƵɮȯƊȁȺƣȌ
elétrica revela-se técnica e economiƧƊǿƵȁɈƵ ɨǞƋɨƵǶ ةȲƵȺɈƊȁƮȌ ƊȌ ǐȌɨƵȲȁȌ
brasileiro a tarefa de propor uma melhor coordenação entre as instâncias
decisórias pertinentes.
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Anexos



!ɐȺɈȌɈȌɈƊǶƵƵǿǞȺȺȪƵȺƊƧɐǿɐǶƊƮƊȺȯƊȲƊƧƵȁƋȲǞȌȺƮƵƵɮȯƊȁȺƣȌƵǶƶɈȲǞƧƊƊɈƶׂ׀ׅ׀
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Recomendações

!ȌȁȺǞƮƵȲƊȁƮȌ Ɗ ƊȁƋǶǞȺƵ ƧȲɐɹƊƮƊ ƵȁɈȲƵ
os planos de adaptação energética e
Ȍ ƧɐǿȯȲǞǿƵȁɈȌ ƮƊȺ ǿƵɈƊȺ ƧǶǞǿƋɈǞƧƊȺ
voluntariamente adotadas pelo Brasil
ȁȌ ƓǿƦǞɈȌ ƮȌ ƧȌȲƮȌ ƮƵ §ƊȲǞȺ ةفׁׅ׀ׂـ
abordamos neste artigo os avanços,
riscos e limitações das trajetórias proȯȌȺɈƊȺȯƊȲƊƊƵɮȯƊȁȺƣȌƵǶƶɈȲǞƧƊƵƵȁƵȲgética no país, tomando como base o
§ǶƊȁȌ (ƵƧƵȁƊǶ ƮƵ 0ɮȯƊȁȺƣȌ ƮƵ 0ȁƵȲgia, o PDE 2030, e o Plano Nacional de
Energia, o PNE 2050. Com base neste
quadro, apresentamos as seguintes reƧȌǿƵȁƮƊƪȪƵȺب
اGoverno e iniciativa privada devem investir em maior oferta de
ƵȁƵȲǐǞƊȺ ȲƵȁȌɨƋɨƵǞȺ ةƧȌǿ ƧɐȺɈȌȺ
reduzidos, preservando a relevância da geração distribuída de reȁȌɨƋɨƵǞȺƧȌǿȌȌȯƪƣȌƵǿȲƵǶƊƪƣȌ
às grandes estruturas, como as hidrelétricas, cujos impactos sociais
ƵƊǿƦǞƵȁɈƊǞȺǯƋǏȌȲƊǿƧȌǿȯȲȌɨƊdos.
اA produção de biodiesel a partir
ƮƊȺȌǯƊƵƮȌǿǞǶǘȌȁƣȌƧȌȁ˛ǐɐȲƊ
uma opção ambiental e socialǿƵȁɈƵȲƵȺȯȌȁȺƋɨƵǶةƮƵǿȌƮȌȱɐƵ
a sua produção em substituição
ao diesel fabricado com base em
insumos fósseis não deve ser estimulada pela política energética
nacional.

junto de toda a sociedade brasileira e das forças políticas no país
ȯƊȲƊ ɈȲƊɹƵȲ ȁȌɨȌ ȺǞǐȁǞ˛ƧƊƮȌ ƊȌ
tratamento que tem sido conferiƮȌƊƵȺɈƵǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌةǯƋȁƣȌǿƊǞȺ
ƧȌǿȌ ɐǿ ƵǿȯƵƧǞǶǘȌ ƦɐȲȌƧȲƋɈǞƧȌ
ao desenvolvimento nacional, e
sim como uma garantia à sua sustentabilidade.
§اȌȲ˛ǿةȌǿƊȁƮƊɈȌƵǶƵǞɈȌȯƊȲƊȌ
período 2019-2022, tem mostrado
inépcia para as ações de articulação política e coordenação entre
diferentes instâncias decisórias
dentro do governo, o que também
ȺƵȲƵ˜ƵɈƵȁȌƧƊȺȌƮƊȯȌǶǠɈǞƧƊƵȁƵȲgética nacional. Contudo, a articulação política e entre diferentes
órgãos envolvidos com a oferta e
a demanda de eletricidade e de
combustíveis é fundamental para
uma política energética capaz de
ǏƊɹƵȲ ǏȲƵȁɈƵ ƊȌȺ ƮƵȺƊ˛ȌȺ ƧǶǞǿƋɈǞcos da contemporaneidade, bem
ƧȌǿȌ ƜȺ ǿƵɈƊȺ ƮƵ˛ȁǞƮƊȺ Ƶǿ
acordos internacionais e ao arcabouço legal nacional.

اȺ ȯȲȌȯȌȺɈƊȺ ƮƵ ˜ƵɮǞƦǞǶǞɹƊƪƣȌ
do Licenciamento Ambiental
em curso no Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei N.
3729/2004, devem ser abandonaƮƊȺخ1ȁƵƧƵȺȺƋȲǞȌɐǿƵȺǏȌȲƪȌƧȌȁ-
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