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RESUMO 

 

O Planejamento Energético tradicional geralmente privilegia os custos 

econômicos dos recursos energéticos, relegando ao segundo plano questões 

políticas, sociais e ambientais. Este trabalho pretende estimular a mudança desta 

abordagem através da proposição de um modelo de caracterização de recursos 

energéticos integrando todas essas quatro dimensões. São dois seus objetivos: o 

fornecimento de uma metodologia para avaliar o custo global dos recursos 

energéticos e de outra para estimar o potencial de tais recursos. Para facilitar o 

processo de avaliação, o modelo sugere o uso da ACC – Avaliação de Custos 

Completos, a qual permite a análise qualitativa e quantitativa de custos, reduzindo a 

necessidade de dados quantitativos, limitados em certos casos. Ilustra-se a 

aplicação do modelo com um exemplo de caracterização dos recursos na região de 

Araçatuba, localizada no Oeste Paulista. Os resultados revelam que, quando 

considerados os custos globais, a adoção de recursos renováveis apresenta grande 

competitividade, ao contrário de outros que, apesar de serem economicamente 

atraentes, não apresentam custos globais aceitáveis. 

 

Palavras-chave: Planejamento Integrado de Recursos, Desenvolvimento 

Sustentável, Recursos Energéticos, Avaliação de Custos Completos. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Traditional Energy Planning usually favors technical-economic costs, 

relegating political, social and environmental issues to a less important level of 

analyses. This work tries to encourage a change in such approach by elaborating a 

model of energy resources characterization integrating all four dimensions – 

environmental, political, social and economic. The model aims at two objectives: 

providing a method of assessing the global cost of energy resources and estimating 

its potential considering the limitations provided by these dimensions. The integration 

of distinct elements constitutes a complex and tricky activity that can result in 

inaccurate results if not taken carefully. To minimize this complexity, the Model 

suggests the use of the Full Cost Accounting – FCA – method, which allows the 

consideration of quantitative and qualitative costs, reducing the demand for 

quantitative data, limited in some cases. The Model has been applied in the 

characterization of the region of Araçatuba, located in the western part of the state of 

São Paulo, the most populated state in Brazil. The results reveal that the adoption of 

renewable sources is quite attractive, especially when global costs are taken into 

account. On the other hand, other resources don’t present acceptable global costs 

despite being economically attractive. 

 

Keywords: Energy Planning, Full Cost Accounting, Sustainable Development, Energy 

Resources. 
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Capítulo 1  

 

O Planejamento Integrado de Recursos e as Opções de Oferta 

Energética 

 

1.1 Introdução 

 

 No processo de planejamento energético, os impactos ambientais e sociais 

são freqüentemente tratados como elementos à parte, demandando assim ações 

compensatórias. Freqüentemente, tais impactos não são adequadamente avaliados, 

implicando em custos não previstos ou mesmo na inviabilização dos 

empreendimentos. 

 Para lidar com esse problema, pode-se adotar a filosofia proposta pelo 

Planejamento Integrado de Recursos – PIR – apresentada em UDAETA (1997) e no 

Modelo de Integração de Recursos do PIR em GIMENES (2004): as questões 

ambientais, sociais e políticas são equacionadas logo no processo de planejamento, 

pois são consideradas concomitantemente aos fatores técnico-econômicos. Assim 

estabelece-se um plano de expansão energética mais condizente com os anseios da 

sociedade, o que facilita sua implantação e permite, posteriormente, sua 

sustentabilidade. 

 A adoção dos princípios do PIR, no entanto, requer uma mudança de 

paradigma: é preciso compreender as dificuldades ambientais, sociais e políticas 

como custos, os quais se somam aos custos econômicos dos investimentos. As 
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dificuldades existentes no processo de produção de energia devem ser incorporadas 

aos custos usualmente estabelecidos, tornando-os mais representativos dos ônus 

causados pela geração de energia. 

 

 

1.2 Motivação 

 

 No decorrer dos últimos anos o GEPEA – Grupo de Energia do Departamento 

de Engenharia de Energia e Automação Elétricas – desenvolveu inúmeros estudos 

direcionados ao PIR (GALVÃO et al., 2000 e UDAETA et al., 2004b, entre outros). 

Durante a condução desses trabalhos, tornou-se evidente a falta de estudos 

acadêmicos voltados para a interpretação e análise das opções de oferta energética 

sob a ótica do PIR. Inexistiam estudos que tratassem desses recursos considerando 

de forma integrada todas as dimensões tratadas dentro do PIR: técnico-econômica, 

ambiental, social e política. 

 Se a escassez de estudos que analisassem recursos energéticos dentro do 

PIR era patente, maior ainda era a falta de trabalhos que colocassem essas 

questões de forma equilibrada aos indivíduos Envolvidos e Interessados – En-In – 

na questão energética. A falta de informação qualificada, isenta e idônea é, 

provavelmente, a principal responsável pela polarização em torno de princípios 

radicais (geralmente pouco fundamentados) das discussões nos empreendimentos 

energéticos, dando margem à manipulação de grande parte da sociedade por 

grupos mais organizados. 

 Surge assim a motivação para a elaboração de uma dissertação de mestrado 

que cubra tais questões, fornecendo fundamentos teóricos para estudos 
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subseqüentes e, principalmente, colaborando para a conscientização dos En-In 

sobre a necessidade de compreender os recursos de oferta energética com vistas ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 O propósito desse trabalho é mostrar como os recursos de oferta energética 

devem ser entendidos dentro do PIR através de um modelo de caracterização 

sistêmica. O modelo (Figura 1.1) estabelece critérios de análise e cálculo dos 

potenciais dos recursos energéticos e sugere opções para sua avaliação integrada, 

subsidiando decisões sobre quais recursos apresentam melhor performance dentro 

do PIR.  
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Definição do
universo de análise

Seleção dos
recursos para análise

Cálculo dos
potenciais teóricos

Cálculo dos
potenciais realizáveis

Avaliação Global dos
Recursos

Seleção dos atributos
técnico-econômicos

Seleção do atributos
sociais

Seleção dos atributos
ambientais

Seleção dos atributos
políticos

Metodologia de análise Avaliação de Potenciais

 
Figura 1.1. Modelo de Caracterização de Recursos. 
 

 Pretende-se assim que ele sirva de referência não apenas aos especialistas 

de planejamento interessados no PIR, mas também a todos os En-In envolvidos na 

questão energética. O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

 O capítulo dois apresenta os recursos energéticos conhecidos, apontando 

suas características mais relevantes e outras negligenciadas nas análises 

tradicionais. 

 O capítulo três mostra como se deve conduzir a análise dos recursos de 

oferta nas quatro dimensões do PIR: técnico-econômica, ambiental, social e política. 
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Nele também são discutidas maneiras de associá-las para a compreensão completa 

do recurso, assim como questões relacionadas ao universo de análise do recurso. 

 O capítulo quatro apresenta os atributos normalmente considerados dentro de 

cada dimensão do PIR. São feitas considerações sobre a relevância de cada um, o 

contexto adequado de aplicação e suas inter-relações. 

 O capítulo cinco discute os procedimentos para se realizar o levantamento 

dos potenciais energéticos dos recursos de oferta, incluindo considerações sobre 

recursos de naturezas diversas (como petróleo e energia solar, entre outros). 

 O capítulo seis apresenta um exemplo de aplicação da metodologia. Esta é 

empregada para o cálculo dos potenciais energéticos e para a elaboração de 

cenários de adoção dos recursos, os quais ilustram a capacidade do modelo de 

auxiliar o planejamento energético. 

 O capítulo sete, por fim, discute o potencial do modelo e questões associadas 

à análise global dos recursos visando políticas energéticas para o desenvolvimento 

sustentável.  
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Capítulo 2  

 

Opções de Oferta Energética 

 

2.1 Introdução 

 

Durante todo o decorrer do desenvolvimento da humanidade a necessidade 

de energia foi suprida quase que somente com Recursos de Oferta. O conhecimento 

assim adquirido, em especial no último século, fez dos Recursos de Oferta 

Energética elementos bem compreendidos e empregados em larga escala na 

sociedade. Se isso, por um lado, facilita a análise dos mesmos, por outro dificulta a 

sua compreensão pelos En-In, que está influenciada por alguns preconceitos tão 

arraigados que são tidos como “senso comum”. 

 Com isso em vista, este trabalho tem por objetivo a elaboração de um modelo 

de caracterização sistêmica dos recursos energéticos, ficando, porém, a análise 

detalhada dos mesmos além de sua proposta. De todo modo é ampla a 

disponibilidade de obras tratando dos diversos recursos energéticos sob vários 

prismas. Recomenda-se ao leitor em busca de referências introdutórias os trabalhos 

como os de BOYLE (2004), EDEN (1981), EBENHACK (1995) e REIS e SILVEIRA 

(2000). Diversos trabalhos foram conduzidos por membros do GEPEA sob a ótica do 

PIR; entre eles sugere-se a consulta a NISHIMARU (2003), FUJII e FRANCO (2002), 

BELPIEDE e BREANZA (2002), INO e TAKABATAKE (2002) e KINTO (2001). 
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2.2 Definição 

 

 Um Recurso Energético de Oferta é composto por uma fonte energética (luz 

solar, vento, petróleo etc) associada a uma tecnologia de aproveitamento. Ele se 

diferencia dos Recursos Energéticos de Demanda por possuir uma fonte energética. 

Em outras palavras, corresponde a uma energia disponibilizada para uso, enquanto 

os Recursos Energéticos de Demanda nada mais são que medidas de eficientização 

e gerenciamento do uso da energia. No presente trabalho os recursos energéticos 

de oferta são considerados até a transformação para suas formas secundárias, 

como eletricidade e combustíveis.  

 Desse modo, não são aqui tratados recursos como o aquecimento da água 

através de coletores solares, muito embora estes sejam muito importantes no PIR e 

no Planejamento Energético em geral. Esses recursos merecem um tratamento 

distinto e específico, visto que se encontram na fronteira, pouco clara, entre os 

recursos de oferta e os recursos de demanda. 

 Várias são as fontes energéticas disponíveis; ao considerá-las juntamente 

com as tecnologias de aproveitamento, as opções de recursos energéticos tornam-

se inúmeras, cada qual com características próprias e peculiaridades que podem 

dificultar sua análise. Além disso, algumas tecnologias podem ser empregadas no 

aproveitamento de fontes diversas, como é o caso das centrais termelétricas.  

 A despeito da variedade de combinações entre fontes energéticas e 

tecnologias, a grande distinção necessária durante a análise dos recursos é sobre a 

natureza destes: renovável e não-renovável. 
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2.3 Fontes Renováveis 

 

 As fontes renováveis de energia1 devem ocupar cada vez mais espaço na 

matriz energética mundial, até que as fontes não-renováveis sejam quase totalmente 

descartadas. 

 São derivadas principalmente da energia solar, a qual permite: realização da 

fotossíntese pelas plantas, formação de ventos e de chuvas, respectivamente bases 

da energia de biomassa, eólica e hídrica. A energia oceânica (marés, ondas e 

gradiente térmico), por sua vez, é originária do aquecimento solar, dos ventos e da 

ação gravitacional do Sol e da Lua sobre a terra. 

 Apesar disso, deve-se evitar o equívoco de considerá-las “energias limpas”; 

nenhum recurso energético, ainda que renovável, é totalmente limpo. Sempre há, no 

processo de produção de energia útil, algum(s) subproduto(s) indesejável(s), como 

poluição do ar e da água, contaminação dos solos e dejetos. 

 

 

2.3.1 Biomassa 

 

                                            

1 De forma rigorosa, um recurso pode ou não ser renovável dependendo da forma como é explorado; 
o petróleo, por exemplo, pode ser considerado renovável se seu uso for lento o suficiente para que 
novas reservas sejam constituídas. A biomassa, por sua vez, pode ser não-renovável se sua 
exploração for tão intensa a ponto de não permitir a reposição da quantidade consumida, levando-a 
ao esgotamento, como, por exemplo, acredita-se ter ocorrido na ilha da Páscoa. 



 28

2.3.1.1 Princípios 

 

 A biomassa tem uma grande vantagem em relação a outros recursos 

renováveis: a partir dela podem-se produzir tanto eletricidade quanto combustíveis 

para o transporte, cuja demanda não pode ser adequadamente suprida por outras 

energias renováveis. Até porque sistemas de conversão como as células 

combustíveis estão longe de se tornarem correntes. 

 Essa vantagem faz da biomassa um recurso valioso na promoção do 

desenvolvimento sustentável. Várias de suas formas de aproveitamento já são 

economicamente atrativas e, se considerados aspectos ambientais, sua 

competitividade aumenta ainda mais. O uso do etanol, em especial no Brasil, já 

revelara a capacidade da biomassa em suprir as necessidades por combustível em 

grande escala. 

 A biomassa, em termos energéticos, pode ser compreendida como um 

sistema de armazenagem da energia solar. As plantas absorvem a luz e realizam a 

fotossíntese, ocorrendo a formação de sua matéria orgânica, a qual pode ser 

aproveitada in natura pelo homem, através da queima para produção de calor, ou 

processada, através da transformação da biomassa em carvão, óleos, hidrogênio, 

álcoois ou ésteres (Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Principais rotas de conversão da Biomassa. Obtido em: UNDP, 2000. 
 

 

 Apesar de muitos autores restringirem o termo biomassa à matéria vegetal, 

ele também se aplica a resíduos orgânicos, tanto de origem humana quanto de 

origem animal. Por suas peculiaridades durante seu aproveitamento energético, os 

resíduos são uma fonte energética considerada à parte no presente trabalho. 

 

 

2.3.1.2 Aspectos técnico-econômicos 

 

 A energia da biomassa pode ser aproveitada através dos seguintes 

processos: 
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- Queima direta: é a maneira mais simples de se transformar a energia da 

biomassa em trabalho útil. A queima pode se dar em fogões residenciais2 ou 

fornalhas, as quais direcionam o calor para caldeiras. A biomassa pode ser 

incinerada in natura ou em diferentes graus de secagem, o que afeta a 

energia útil produzida. 

- Esterificação: é o processo pelo qual se transformam óleos vegetais em um 

éster, normalmente chamado de biodiesel, capaz até mesmo de substituir o 

diesel mineral. 

- Biodigestão: processo biológico pelo qual a matéria orgânica é transformada 

em biogás, uma mistura de metano (40 a 75% do volume total) e dióxido de 

carbono. 

- Fermentação anaeróbia: fermentação biológica realizada sem a presença de 

ar que produz álcool etílico. No Brasil o uso da cana-de-açúcar como fonte 

desse processo é largamente difundido, enquanto que a beterraba, o milho e 

outros cultivos são mais empregados nos EUA e Europa. 

- Gaseificação: processo químico em que a biomassa, sólida ou líquida (óleos) 

é transformada em um gás composto basicamente por hidrogênio (H2) e 

monóxido de carbono (CO). Após o processo, seus gases resultantes são 

usados como combustíveis. 

- Pirólise: é um processo de decomposição de matéria orgânica realizada sob 

altas temperaturas (300oC a 700oC) e pouco oxigênio, resultando em sólidos 

                                            

2 O uso da lenha em residências é considerado um método rudimentar de aproveitamento energético 
da biomassa, pois suas emissões causam problemas como infecções respiratórias em crianças, 
doenças pulmonares crônicas e câncer de pulmão. A Organização Mundial da Saúde avalia que 2,7% 
das enfermidades mundiais têm origem na poluição proveniente de combustíveis sólidos – 
geralmente lenha – consumidos em residências (WHO, 2002). 
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de maior teor energético, óleos e gases combustíveis. Esse é o processo de 

fabricação de carvão vegetal. 

  

Dos processos apresentados, apenas a gaseificação ainda não é adotada em 

larga escala. Todos os outros possuem vários fornecedores de tecnologia a preços 

próximos dos de outras alternativas energéticas, mesmo as fósseis (Tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1 - Custos de geração a partir da biomassa 

Sistema de conversão Custo de Instalação 
(US$/kW) 

Combustão 1600 a 2500 
Gaseificação – cogeração 900 a 3000 
Gaseificação – ciclo combinado 1100 a 2000 
Fermentação 5000 

Fonte: UNDP, 2000. 
 

 

2.3.1.3 Aspectos ambientais 

 

As emissões de poluentes aéreos pelos recursos energéticos baseados em 

biomassa são consideravelmente menores do que aquelas resultantes dos recursos 

provenientes de fontes fósseis, onde o balanço das emissões de carbono 

equivalente é próximo de zero e gases como dióxido de enxofre e óxidos de 

nitrogênio são produzidos em quantidades igualmente pequenas (BOYLE, 2004). 

O principal aspecto objeto de críticas por parte dos ambientalistas é a razão 

entre solo ocupado pela biomassa e a energia produzida. A biomassa é 

provavelmente o recurso energético que mais demanda espaço. Ilustrativamente, 

fixando-se uma produção de energia de 10 milhões de kWh de eletricidade por ano, 

pode-se comparar 3 tipos de recursos: para produzir tal quantidade de energia, um 
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gerador a diesel ou gás natural ocuparia a área média de uma residência. Já um 

sistema baseado em células fotovoltaicas possivelmente necessitaria de uma área 

de 40 hectares (0,4 km2) e uma fazenda eólica 100 hectares enquanto que uma 

usina alimentada por biomassa especialmente plantada necessitaria de uma área 

para cultivo de 300 a 1000 hectares (BOYLE, 2004). 

Além de toda a área requerida, o solo pode se esgotar caso não seja 

manejado adequadamente. Adicionalmente, dependendo do cultivo a biodiversidade 

da região pode ser afetada. Para contrabalançar tais fatores, pode-se adotar cultivos 

que sejam benéficos à região. Algumas plantas forrageiras são ótimos filtros 

biológicos, melhorando a qualidade da água subterrânea e permitindo o tratamento 

de esgotos. 

 

 

2.3.2 Hídrica 

 

2.3.2.1 Princípios 

 

A energia hídrica vem sendo utilizada pela humanidade há longo tempo e, 

assim como a maioria dos recursos renováveis, ela é de um tipo que deriva 

indiretamente da luz solar. No entanto e ao contrário de outros recursos renováveis, 

já contribui significativamente para a energia total produzida no mundo (15,9%)3. 

Sua tecnologia de aproveitamento é largamente difundida por vários países. Esse 

                                            

3 IEA. Key World Energy Statistics. 2005 
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fato contribui para que seus custos sejam dos mais baixos dentre os das energias 

renováveis. 

 

 

2.3.2.2 Aspectos técnico-econômicos 

 

A geração de energia elétrica a partir da energia hídrica baseia-se na 

conversão da energia potencial e/ou cinética da água dos rios, em eletricidade 

através de turbinas e de geradores elétricos (Figura 2.2). Existem inúmeras técnicas 

para o aproveitamento de diversos cursos d’água e rios, resultantes das 

combinações entre suas variantes vazão, queda e regularidade. 

 

 

Figura 2.2. A represa Hoover, construída em 1935 nos EUA, foi um dos grandes 
investimentos conduzidos pelo governo americano para estimular a economia após a crise 
econômica causada pelo “Crash” de 1929. Bureau of Reclamation: Lower Colorado Region, 
acessado em 2005. 
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Os custos para a instalação de uma usina hidráulica dependem fortemente 

das condições geológicas e de relevo do rio e seus arredores. Isso se deve ao fato 

de que a maior parte dos investimentos é direcionada à estrutura civil da usina, 

especialmente em barragens para represamento da água. De todo modo, os custos 

das usinas de escala comercial (aquelas que produzem a partir de alguns poucos 

MW) são da faixa de 1000 a 1500 US$/kW. Seu custo de operação é normalmente 

baixo, pois o combustível (água dos rios) é gratuito ou de baixo custo4. As usinas 

hidrelétricas são, ao lado das nucleares, as mais capital-intensivas e seu fluxo de 

caixa é altamente negativo durante sua construção, de modo que as taxas de juros 

adotadas para seu financiamento têm maior influência em sua viabilidade do que em 

usinas termelétricas.  

 

 

2.3.2.3 Aspectos ambientais 

 

Devido ao fato de seus reservatórios ocuparem grandes áreas, os recursos 

hidráulicos causam uma série de impactos no ambiente, tanto positivos quanto 

negativos. Dentre estes, o mais visível é o alagamento causado pelo represamento 

da água. Isso causa a perda na fauna e flora do local, podendo afetar o 

ecossistema. O clima do entorno sofre alterações, assim como o regime de cheias e 

a deposição e erosão de sedimentos. 

                                            

4 As diretrizes gerais sobre a cobrança pelo o uso da água são dadas pela Lei Federal nº 9433/97, a 
qual institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. A ANA – Agência Nacional de Águas – deve 
estipular os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, além de 
implementar, em articulação com os Comitês de Bacia, a cobrança nos rios de sua competência. 
Sobre os recursos hídricos estaduais, essa atribuição é de responsabilidade dos respectivos Comitês 
de Bacias Hidrográficas, muitos dos quais sequer foram instituídos (Informação pessoal fornecida por 
FLORES, L. C. em 2005). 



 35

Embora ainda sejam necessários estudos mais conclusivos, evidências 

indicam que as represas podem emitir consideráveis quantidades de metano, 

originadas da decomposição anaeróbica da matéria vegetal submersa. De acordo 

com um relatório da Comissão Mundial sobre Represas (WCD, 2000), tais emissões 

variam muito, podendo ser pequenas, no caso dos climas boreais – como no 

Canadá e na Escandinávia – ou 500 vezes maiores, no caso de algumas represas 

brasileiras, atingindo níveis similares à de termelétricas. 

 

 

2.3.3 Solar 

 

2.3.3.1 Princípios 

 

A luz solar é a fonte energética primordial. É dela que derivam quase todas as 

fontes de energia usadas pelo homem: eólica, hídrica, biomassa e fósseis. Mesmo a 

sua utilização direta pode acontecer de diversas maneiras: aquecimento de água 

para o uso final ou para fins de geração de eletricidade: sistemas hélio-térmicos, 

sistemas fotovoltaicos e sistemas hélio-convectivos. 

 

 

2.3.3.2 Aspectos técnico-econômicos 

 

Dentre os três sistemas para geração de eletricidade, o mais adotado 

atualmente é o fotovoltaico. Ele não possui componentes móveis por ser baseado 
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nos efeitos da luz incidente sobre semicondutores especialmente concebidos para 

converter essa energia luminosa em eletricidade. Seu custo médio é da ordem de 

7000 US$/kW e sua eficiência é de aproximadamente 17% nos modelos mais 

modernos. (BOYLE, 2004). 

Os sistemas hélio-térmicos, por sua vez, são máquinas térmicas que obtém 

sua energia do Sol e que existem em diversas configurações (Figuras 2.3, 2.4, e 

2.5). Seu funcionamento eficiente depende da concentração dos raios solares que 

aquecem a água, a fonte quente no processo de conversão termo-mecânica: é ela o 

que movimenta o gerador elétrico, produtor direto da eletricidade. Embora 

engenhoso, tal sistema de produção de eletricidade não é muito difundido. Estima-se 

que o custo de sistemas desse tipo esteja na faixa de 120 a 140 US$/MWh gerado. 

Os baixos custos do petróleo nas últimas décadas têm limitado o interesse em tais 

sistemas. Ao contrário dos sistemas fotovoltaicos, que ocupam um nicho específico 

do mercado5, os sistemas hélio-térmicos precisam alcançar um custo de geração 

muito baixo para concorrer com as opções usuais. 

  

Figuras 2.3, 2.4 e 2.5. Refletores solares, usados para refletir a luz em pontos específicos da 
instalação aquecendo, assim, a água que será usada num gerador termodinâmico. 

                                            

5 A grande vantagem da geração fotovoltaica frente a outras tecnologias de geração reside na sua 
autonomia em relação à rede elétrica e ao fornecimento de combustíveis. Além dos sistemas 
fotovoltaicos, apenas os geradores eólicos e hídricos podem ser empregados em regiões isoladas. 
Como a disponibilidade de ventos e cursos d´água é restrita, os sistemas fotovoltaicos são na prática 
a única opção para a maioria das aplicações em comunidades isoladas e sistemas remotos, como 
rádios, estações meteorológicas etc. 
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Os sistemas hélio-convectivos, também chamados chaminés solares, são os 

que apresentam maior caráter experimental dentre as três opções já apresentadas. 

Eles exploram o ar quente que é produzido numa grande estufa e direcionado para 

uma chaminé, dentro da qual movimenta turbinas. Embora engenhoso, esse sistema 

foi pouco estudado na prática. Um dos poucos protótipos construídos está localizado 

na Espanha; sua capacidade é de 50 kW e o diâmetro de seu coletor-estufa é de 

240 m (Figura 2.6). O maior desafio para a implantação desses sistemas está na sua 

eficiência muito baixa (1 – 2%), o que provavelmente a inviabiliza economicamente. 

 
Figura 2.6. Protótipo de um sistema hélio-convectivo. 
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2.3.3.3 Aspectos ambientais 

 

Os sistemas solares não emitem poluentes durante sua operação. Os 

impactos ambientais durante sua operação se restringem à área ocupada, 

especialmente quando comparados com sistemas de geração hídricos ou fósseis. 

Os impactos ambientais mais severos ocorrem durante sua construção e 

desativação/descarte. Eles são especialmente graves nos sistemas fotovoltaicos, 

normalmente compostos por baterias, principalmente devido ao descarte destas. 

 

 

2.3.4 Eólica 

 

2.3.4.1 Introdução 

 

A energia eólica nada mais é que a energia do ar em movimento. Esse vento, 

que é originado do aquecimento não-uniforme da superfície terrestre provocado pelo 

sol, tem sido usado pelo homem a milhares de anos na moagem de grãos, 

bombeamento de água e outros trabalhos mecânicos rudimentares. 

A geração de eletricidade a partir de turbinas eólicas vem sendo objetivada 

desde o final do século 19. Sistemas eólicos para carregamento de baterias têm sido 

produzidos desde os anos 30. Apesar disso, foi apenas a partir dos anos 80 que a 

tecnologia atingiu um grau de maturidade suficiente para viabilizar a implantação de 

sistemas eólicos de grande escala. Desde então, os custos da geração eólica vêm 
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caindo continuamente, rivalizando com a geração a partir de fontes fósseis (Figura 

2.7). 

 

 

Figura 2.7. Gama de custos de produção de eletricidade a partir do vento. Curvas de 
experiência de usinas com os maiores e menores custos de produção no ano de 
implantação.  Marsh6 (1952 apud IEA, 2000, p. 54). 

 

 

2.3.4.2 Aspectos técnico-econômicos 

 

A força do vento é proporcional ao cubo da sua velocidade. Se além dessa 

relação considerar-se o fato de que o vento varia constantemente de intensidade e 

direção, encontrar-se-á a principal razão da complexidade envolvida na elaboração 

de tecnologias para seu aproveitamento energético. (BEURSKENS e JENSEN, 

2002). 

                                            

6 Marsh, G. Energy Technology Cost Trends: The case of Renewable Energy. Energy Technology Support Unit, 

Harwell, UK, 1998. 
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A densidade energética do vento é relativamente baixa quando comparada 

com as densidades de turbinas movidas a gás, vapor e água. As densidades médias 

em áreas de grande potencial estão na faixa de 400 a 800 W/m2, fazendo com que 

seja necessária a construção de máquinas de grande porte para o aproveitamento 

da energia eólica.  

Adicionalmente, uma turbina eólica não é capaz de extrair toda a energia 

contida no vento. No processo de conversão da energia eólica para mecânica e, 

posteriormente, elétrica, pode ser aproveitada somente uma parcela da energia. A 

eficiência na captação e conversão do vento em eletricidade depende do modelo da 

turbina, cada qual adequado para velocidades e variações de vento específicas. As 

turbinas modernas podem ser divididas em dois tipos: de eixo vertical e de eixo 

horizontal (Figura 2.8). A grande diferença entre elas reside no fato de que as 

turbinas de eixo vertical são menos atrativas economicamente porque dependem de 

um rotor que costuma ser mais caro e pesado que o das de eixo horizontal. Estes, 

no entanto, podem aproveitar o vento proveniente de qualquer direção sem 

necessidade de reposicionamento. 

 

 
Figura 2.8. Turbinas eólicas de eixo vertical e horizontal, respectivamente. 
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A energia produzida pelas turbinas eólicas depende, além de sua 

configuração, da velocidade do vento. Como já foi dito com respeito à força do 

vento, a potência é proporcional ao cubo de sua velocidade. Se, por exemplo, a 

velocidade do vento muda de 3 m/s para 4 m/s, a potência recebida mais do que 

dobra. A eficiência aerodinâmica das hélices da turbina também muda com a 

velocidade do vento, de modo que cada modelo tem uma curva referente à sua 

relação velocidade do vento – potência característica (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9. Perfil velocidade do vento x Potência. BOYLE (2004). 
 

 

2.3.4.3 Aspectos ambientais 

 

A geração eólica não emite dióxido de carbono ou outros poluentes aéreos. 

Adicionalmente, ela não requer o uso de uma fonte de água, como ocorre com 

termelétricas e hidrelétricas. 

Seus impactos negativos são o ruído, o impacto visual e a interferência 

eletromagnética, inclusive em animais como peixes e mamíferos marinhos no caso 
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de turbinas off-shore. Já as turbinas terrestres podem interferir nas rotas migratórias 

de pássaros. 

O ruído produzido pelas turbinas eólicas tem caído com a inserção de novas 

configurações, estando atualmente na casa de 35 – 45 dB (Tabela 2.2). 

 

Tabela 2.2 - Níveis de ruídos de diversas fontes 
Origem/Atividade Nível do ruído em dB(A)* 

Limite de suportabilidade humana 140 
Avião a jato a 250 m 105 
Britadeira a 7 m 95 
Caminhão a 48 km/h a 100 m 65 
Escritório movimentado 60 
Carro a 64 km/h 55 
Fazenda eólica a 350 m 35-45 
Quarto silencioso 20 
Ruídos noturnos de fundo em localidades rurais 20-40 
Limite da audição 0 

 
* dB(A): decibéis (medidos acusticamente) 
Fonte: Department of the Environment (1993 apud BOYLE, 2004, p. 271)7 
 

A interferência eletromagnética ocorre quando uma turbina é posicionada 

entre um transmissor e um receptor de rádio, televisão ou microondas. Isso se deve 

à reflexão dos sinais provocada pelas hélices da turbina. Esse fenômeno deve ser 

considerado na seleção da magnitude do parque eólico e sua localização. 

 

 

                                            

7 Department of the Environment. Planning Policy Guidance Note. 1993. 
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2.3.5 Geotérmica 

 

2.3.5.1 Princípios 

 

Dentre as fontes renováveis de energia, a geotérmica é a única independente 

do Sol, visto que sua energia provém do interior da terra. Sua emissão na superfície 

terrestre é difusa, dificultando seu uso; existem, no entanto, alguns locais onde o 

fluxo de calor emitido é suficientemente alto para produzir vapor e água quente, os 

quais podem ser aproveitados para a produção de eletricidade. 

A extração da energia geotérmica é similar aos métodos usados para 

obtenção de petróleo e gás natural. São perfurados poços nos reservatórios de calor 

e este é bombeado para a superfície, onde é aproveitado numa turbina ou caldeira 

da maneira usual. 

 

 

2.3.5.2 Aspectos técnico-econômicos 

 

A eletricidade é mais valiosa que o vapor, de modo que mais esforços são 

direcionados às fontes geotérmicas suficientemente quentes para produzir 

eletricidade a custos economicamente viáveis. Em 2000 havia cerca de 8 GW 

instalados de sistemas geo-termelétricos, e outros 16 GW de sistemas utilizando o 

calor de forma não elétrica, geralmente para aquecimento de ambientes, agricultura 

e processos industriais. Na maioria desses casos o calor é mais rapidamente 

removido do que reposto pela Terra, de modo que o termo “mineração de calor” é 
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altamente apropriado. Isso demanda um gerenciamento da potência extraída do 

reservatório, para evitar seu deplecionamento prematuro.  

Em alguns casos, em que a exploração da energia geotérmica é feita 

diretamente de rochas quentes, pode-se adotar a exploração com revezamento de 

sítios. Quando um local é deplecionado, perfura-se um poço até uma camada inferior 

e inicia-se sua exploração. Depois de se realizar essa operação 3 ou 4 vezes, cada 

qual com a duração de uns 20 a 30 anos, pode-se voltar para o local inicial já 

regenerado. 

Os recursos geotérmicos normalmente possuem três componentes: um 

aqüífero com água que pode ser atingida pela perfuração de um poço, uma 

formação rochosa que retenha o fluido geotérmico e a fonte de calor (Figura 2.10).  

 

 

Figura 2.10. Formações rochosas propícias ao aproveitamento geotérmico. BOYLE (2004) 
 

O fluxo geotérmico – e conseqüentemente a produção de eletricidade – 

depende da porosidade do aqüífero e sua interconexão com outras formações 
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geológicas. Com base no fluxo geotérmico projeta-se a planta mais adequada para 

produção da eletricidade (Figura 2.11).  

 

 

Figura 2.11. Configurações de usinas geotérmicas. BOYLE (2004). 
 

Outra forma de exploração da energia geotérmica é através das chamadas 

Rochas Quentes (Hot Dry Rocks – HDR). Nesse caso a rocha é pouco ou nada 

permeável. Para a exploração dessa energia normalmente adota-se um sistema de 

vários poços para injeção e extração de água, a qual absorve o calor ao passar 

pelas fraturas naturais das rochas. No entanto, para ser economicamente viável, o 

sistema de Rochas Quentes depende da existência de condições geológicas muito 

particulares. 
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Os custos para o aproveitamento dos recursos geotérmicos dependem muito, 

assim como os recursos hídricos, das condições oferecidas pelo local onde a fonte 

energética se encontra. De todo modo, com a evolução dos sistemas tecnológicos e 

da evolução do conhecimento sobre formações geológicas, os custos de 

implantação vêm caindo. Segundo BOYLE (2004), em 1991, os custos de sistemas 

geotérmicos instalados em Gêiseres 8 passaram de 3000 US$/kW instalado e 85 

US$/MWh gerado em 1981 para 2600 US$/kW e 57 US$/MWh, respectivamente. 

Por outro lado, estima-se que sistemas em Rochas Quentes, com gradientes de 

temperatura da ordem de 35 a 40 oC/km, produziriam energia ao custo de 100 a 150 

US$/MWh. 

 

 

2.3.5.3 Aspectos Ambientais 

 

A fase de instalação da usina envolve impactos significativos advindos da 

construção dos poços, como a poluição sonora e os dejetos da perfuração, os quais 

devem ser manejados para lagoas de sedimentação apropriadas. 

Entre os efeitos de longo prazo causados pela instalação de usinas 

geotérmicas estão a emissão de poluição gasosa, indução de sismicidade e 

sedimentação do solo. No que diz respeito à emissão de gases poluentes, a 

evolução da tecnologia, que permite a reinjeção de quase todos os gases emitidos, 

tem gerado severa redução do impacto. Mas, no que se refere às hipóteses da 

sismicidade detectada nos arredores das plantas ser natural ou induzida pela usina, 

                                            

8 Gêiseres são erupções de jatos quentes de água e vapor provenientes do interior da terra. Sua 
ocorrência dá-se em locais específicos, com presença de água e calor geológico. 
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ainda não há estudos conclusivos, visto que as áreas com potencial geotérmico são 

geralmente geologicamente ativas por sua própria natureza. 

 

 

2.3.6 Oceânica 

 

2.3.6.1 Introdução 

 

O oceano oferece energia de várias formas: através das marés, das ondas, e 

da diferença de temperatura entre camadas distintas de água. Embora sistemas 

para o aproveitamento da energia oceânica venham sendo concebidos há mais de 

200 anos, apenas nos anos 70 desenvolveram-se projetos viáveis para a produção 

de eletricidade. 

Um aspecto importante da energia oceânica é sua enorme disponibilidade de 

potência. Por si sós as ondas contêm em média 60 kW/m, podendo chegar a 1700 

kW/m em tempestades (BOYLE, 2004). Porém, sua exploração é naturalmente 

restrita à região costeira, portanto sua exploração é inviável em diversos locais. 

 

 

2.3.6.2 Aspectos técnico-econômicos 

 

Dos três modos de exploração energética, aquele gerado pelo diferencial de 

temperatura entre camadas distintas de água é o que aparenta ser menos 

promissor, devido ao fato de se basear no mesmo conceito de qualquer máquina 
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térmica (incluindo-se de termelétricas até combustíveis fósseis ou nucleares). Em 

tais máquinas, a eficiência do processo depende principalmente do gradiente 

(diferença) de temperatura entre a fonte quente (camada de água mais quente, 

localizada na superfície) e a fonte fria (camada de água fria, nos extratos mais 

profundos do mar). Como esse gradiente é de alguns poucos graus (10 a 20ºC), a 

eficiência do processo será de no máximo 4%, o que inviabiliza a produção 

econômica de energia. Além disso, há outras complicações técnicas, tais como o 

comprimento mínimo necessário do equipamento para buscar água em grandes 

profundidades (a mais de 1km). 

A energia contida nas marés foi usada de maneira rudimentar na França e 

Inglaterra  ainda na Idade Média. Mais recentemente, sua utilização para a produção 

de eletricidade prosperou, surgindo barragens com turbinas elétricas. A energia das 

marés é proveniente da interação gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol, astros 

cujos movimentos geram a maré alta, permitindo que a água seja armazenada e 

aproveitada para geração de eletricidade de modo semelhante a uma hidrelétrica em 

um rio. Outros esquemas sugerem a instalação de turbinas submersas na costa, de 

modo a aproveitar o fluxo das correntes ocasionadas pelas marés para a geração de 

eletricidade. Para o primeiro esquema, há a necessidade de locais com diferenças 

de nível entre marés altas, de preferência com a influência de ressonância para 

amplificação do nível. Para o segundo esquema, estudos apresentados por EUREC 

(2002) consideram necessárias velocidades de corrente de ao menos 1 m/s. 

Da energia advinda do oceano, a contida nas ondas foi a que originou o maior 

número de sistemas para aproveitamento. Alguns sistemas, como o da Figura 2.12, 

são projetados para uso flutuante, distante da costa. Normalmente eles são capazes 
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de gerar mais energia, pois a intensidade energética da onda é maior em situações 

off-shore do que em situações on-shore. 

 

 

Figura 2.12. Sistema off-shore de geração a partir das ondas. BOYLE (2004). 
 

 

Outros se valem da rebentação das ondas para produção de eletricidade, 

como o das Figuras 2.13 e 2.14. 

 

Figura 2.13. Essa configuração amplifica a onda, permitindo um maior enchimento do 
reservatório. BOYLE (2004). 
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Figura 2.14. Sistema de Coluna d’água oscilante. BOYLE (2004). 
 

Os custos de sistemas de geração oceânica são muito variáveis, dependendo 

muito da geografia local e da intensidade das ondas e marés. Além disso, a 

inexistência de sistemas totalmente comerciais dificulta o cálculo dos custos de 

geração. De todo modo, BOYLE (2004) estimou que sistemas baseados em ondas 

custem entre 100 e 600 US$/MWh, enquanto que os baseados em marés custem 

entre 100 e 320 US$/MWh. 
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2.3.6.3 Aspectos Ambientais 

 

Se por um lado questões técnico-econômicas da geração oceânica ainda 

carecem de maior desenvolvimento, suas implicações ambientais são ainda menos 

entendidas. Os estudos são poucos, limitados na maior parte dos casos aos projetos 

pilotos. 

No que concerne à energia das marés, GORDON (1994), que estudou os 

possíveis impactos da construção de uma usina com barragem na Baía de Fundy no 

Canadá, avaliou que entre os efeitos esperados está a mudança nos níveis das 

marés alta e baixa, influenciando o ecossistema local. Segundo ele, essa influência, 

no entanto, apresenta fatores negativos e positivos, portanto o projeto poderia sim 

ser implantado. Apesar disso, GORDON destaca ainda que fatores como a morte de 

peixes nas turbinas e alterações no regime de marés locais podem ter 

conseqüências inadequadas em certas ocasiões, exigindo parcimônia na escolha 

dos sítios para geração. Já DADSWELL e RULIFSON (1994) são mais alarmantes 

em seus estudos, mostrando que o impacto sobre animais marinhos causados em 

estuários com grandes usinas de marés é significativo, podendo ameaçar de 

extinção algumas espécies. Nesses casos, deve-se optar por turbinas mais 

adequadas aos animais marinhos locais, evitando uma maior mortalidade dos 

mesmos durante sua fase migratória. 

Sobre a energia das ondas, acredita-se que os impactos negativos de seu uso 

sejam reduzidos. Ao contrário dos sistemas para aproveitamento de energia das 

marés, o impacto sobre os peixes migratórios é mínimo e a produção de ruídos é 

baixa, geralmente menor que a produzida naturalmente pelas ondas. As 
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configurações off-shore, flutuantes, praticamente não afetam o ambiente costeiro, 

por extrair apenas parte da energia contida nas ondas. 

 

 

2.3.7 Resíduos 

 

2.3.7.1 Introdução 

 

Um dos grandes problemas ambientais das sociedades modernas é a 

destinação final dos resíduos, urbanos e rurais. O acúmulo de resíduos sólidos sem 

o devido tratamento pode causar a deterioração do solo e de lençóis freáticos. Por 

outro lado, o esgoto não tratado contamina rios e córregos, prejudicando o 

ecossistema aquático e o suprimento de água potável. Com o crescimento 

populacional, esse problema tem se agravado, exigindo processos mais eficientes 

para o manuseio desses resíduos.  

Com isso em vista, pode-se usar os resíduos urbanos (esgoto e lixo orgânico 

sólido) e os rurais (dejetos animais e vegetais) para produzir energia. Isso permite 

não apenas seu aproveitamento energético como também e principalmente, uma 

destinação apropriada para eles já que, nos processos de aproveitamento 

energético, os dejetos são transformados em materiais menos nocivos e, em alguns 

casos, úteis. 
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2.3.7.2 Aspectos técnico-econômicos 

 

O uso de resíduos para produção de energia pode ser dividido em duas 

vertentes: a queima e a decomposição orgânica. A primeira é adotada em resíduos 

com baixa quantidade de água, orgânicos ou não. A segunda é empregada em 

resíduos orgânicos, sejam sólidos ou líquidos. 

O processo de produção de energia através da queima é, em linhas gerais, 

bastante simples: os resíduos são incinerados e o calor proveniente é usado para o 

aquecimento de caldeiras, as quais produzem vapor para movimentar uma turbina 

elétrica. No entanto, a composição variada dos resíduos, muitos dos quais nocivos 

ao ambiente e à saúde humana, exige sistemas adicionais para a queima completa 

em altas temperaturas e filtragem das emissões. Isso torna a queima uma opção 

cara9 e relativamente poluente, motivo pelo qual a produção de energia através da 

queima de resíduos é cada vez menos adotada, sendo substituída pela 

decomposição orgânica e reciclagem. 

A produção de energia pela decomposição orgânica, ao contrário da queima, 

diminui a poluição aérea, à medida que aproveita o gás metano10 que seria liberado 

na atmosfera para alimentar um motor, uma turbina a gás ou uma caldeira a vapor. 

Esse processo é adotado tanto para resíduos sólidos como líquidos, sendo que a 

grande diferença entre ambos é a duração do ciclo de produção do biogás; nos 

líquidos, ele é de algumas semanas, enquanto que nos sólidos é de vários anos. 

O aproveitamento do metano produzido pelo esgoto necessita de câmaras 

para o armazenamento do mesmo. Esses sistemas podem ser dimensionados para 
                                            

9 Levantamentos realizados por Consonni et al (2005) apontam que o custo de geração de 
eletricidade a partir da incineração de resíduos está na faixa de 100 a 300 US$/MWh, bem superior 
às opções convencionais. 
10 Por ser resultado da decomposição orgânica, também é chamado de biogás. 
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quase qualquer volume de esgoto, existindo uma miríade de fornecedores de 

tecnologias. 

 

De modo análogo, a captação do metano dos resíduos sólidos precisa ser 

coletado em aterros sanitários adaptados para tanto. Uma rede de canos coletores é 

introduzida no aterro, captando o gás produzido no decorrer dos anos. Em teoria, 

uma tonelada de lixo com teor orgânico acima de 50% seria capaz de produzir até 

300 m3 de gás, sendo 50 a 60% composto por metano (Figura 2.15), o que 

corresponde a aproximadamente 1,4 MWh. 

 

 

Figura 2.15. Evolução da composição dos gases emitidos em um aterro sanitário no 
decorrer do tempo. (BOYLE 2004). 
 

A produção de biogás com resíduos rurais segue processo semelhante; em 

seu favor, pesam a uniformidade dos resíduos, totalmente orgânicos e de 

composição estável11, o que permite um melhor planejamento dos sistemas e, 

conseqüentemente, um custo reduzido. Além disso, a ausência de impurezas diminui 

                                            

11 Os resíduos rurais que costumam ser usados são o esgoto e o esterco de criações de aves e 
suínos, além de resíduos vegetais de determinados cultivos. 
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o desgaste de tubulações, turbinas e motores, aumentando a vida útil dos 

equipamentos. 

 

2.3.7.3 Aspectos ambientais 

 

Os impactos ambientais do uso energético de resíduos costumam ser 

altamente positivos, visto que o processo transforma o resíduo orgânico em adubo 

ou diminui o volume do mesmo significativamente, no caso da incineração. Além 

disso o metano12 que seria naturalmente produzido pelo lixo deixa de ser emitido à 

atmosfera, diminuindo o efeito estufa.  

Em atividades rurais, onde quase todo o resíduo é proveniente dos 

subprodutos de cultivos ou criações de animais, o tratamento do mesmo permite seu 

aproveitamento subseqüente como fertilizante orgânico. Deve-se, no entanto, adotar 

procedimentos para a eliminação de organismos patogênicos que possam estar nos 

resíduos. Esses procedimentos, chamados de higienizações, são especialmente 

necessários quando os resíduos tratados são provenientes do esgoto humano, 

potencial vetor desses organismos. 

O uso de resíduos para a produção de energia na maioria das vezes 

apresenta o tratamento adequado dos mesmos como o mais importante benefício do 

processo, mais significativo do que a própria produção de energia. Em alguns casos, 

a produção de energia serve apenas para tornar o processo (tanto energeticamente 

quanto economicamente) oneroso. Isso ocorre especialmente nas grandes 

metrópoles, onde o manuseio e destinação do lixo é uma questão de difícil solução. 
                                            

12 O metano é um gás com grande influência no efeito estufa; seu Potencial de Aquecimento Global 
(GPW) é de 21, o que significa que uma tonelada de metano colabora para o efeito estufa da mesma 
forma que 21 toneladas de dióxido de carbono. 



 56

2.4 Fontes não-renováveis 

 

Apesar dos impactos que ocasionam no ambiente e nos seres humanos, as 

fontes não renováveis continuam majoritárias na matriz energética mundial. Segundo 

dados apresentados pela IEA (2005), 86,5% da oferta mundial de energia é 

composta por não-renováveis. Isso se deve ao baixo custo e alta disponibilidade do 

carvão, gás natural e petróleo frente às fontes renováveis. Além disso, a eficácia do 

petróleo como fonte primária para a produção de combustíveis o tornou o principal 

energético no setor de transportes. 

Após as crises do petróleo (1973 e 1979), a dependência em relação a este 

recurso começou a ser questionada pelas grandes potências, visto que a maior parte 

de suas reservas mundiais encontrava-se em países do Oriente Médio, região 

instável politicamente. A necessidade estratégica de se buscar novas fontes 

energéticas somou-se à pressão cada vez maior da sociedade por fontes de energia 

menos poluentes. 

Esses fatores colaboraram para que a participação dos renováveis nos países 

da OECD (IEA, 2005a) subisse de 4,6% em 1970 para 5,98% em 1992. Com a 

queda dos preços do petróleo e conseqüente redução em sua competitividade, a 

participação dos renováveis retornou para 5,5% em 2001, voltando a subir até o ano 

presente (2005). 
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2.4.1 Carvão 

 

2.4.1.1 Introdução 

 

O carvão é um combustível fóssil13 oriundo da decomposição de matéria 

orgânica submetida a um esforço físico de pressão no decorrer de eras geológicas 

anteriores. Ele é composto por carbono e hidrocarbonetos, (assim como por outros 

componentes, como o enxofre). Ele adquiriu importância durante a Evolução 

Industrial no século XIX, quando foi adotado como fonte primária de energia, 

principalmente na indústria siderúrgica. 

Ele se tornou também a principal fonte de energia para a geração de 

eletricidade no mundo, situação em que permanece até hoje. Atualmente ele 

corresponde a 40,1% dessa produção. (IEA, 2005a).  

 

 

2.4.1.2 Aspectos técnico-econômicos 

 

As suas grandes reservas, assim como a facilidade de extração (através de 

minas a céu aberto ou subterrâneas), colaboraram para que o carvão tenha sido a 

fonte de energia predominante por cerca de 200 anos, até os anos 50, quando sua 

liderança foi tomada pelo petróleo. Suas reservas recuperáveis, atualmente 

                                            

13 Este carvão é o chamado carvão mineral; o carvão vegetal (charcoal em inglês), por outro lado, é 
produzido a partir da pirólise da lenha. 
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estimadas em 500 Gtep, são suficientes para suprir a demanda nos níveis atuais por 

centenas de anos. 

O carvão pode ser classificado em diversos tipos, dependendo de sua 

composição. Na prática, a divisão é feita por teor energético, sendo que o valor de 

16500 kJ/kg serve como demarcação entre o carvão pesado, de alta energia, e o 

leve, de baixo rendimento energético (UDAETA et al, 2004). 

Seu uso na produção de eletricidade é feito através de termelétricas, as quais 

adotam diversas configurações. O calor proveniente da sua queima, nas usinas mais 

simples, é usado na geração de vapor, o qual movimenta uma turbina elétrica. Essa 

configuração, de baixa eficiência, tem sido substituída por configurações mais 

avançadas, como a de leito fluidizado e ciclo combinado intregrado a gaseificadores 

– IGCC. 

A queima em leito fluidizado é um processo onde o carvão particulado é 

forçado a se comportar como um fluido, através da injeção de gás pressurizado no 

meio particulado. Isto faz com que o combustível apresente várias características de 

um fluido, gerando condições mais favoráveis para a queima eficiente do carvão, 

maximizando a eficiência energética e minimizando a emissão de poluentes. 

Atualmente esse sistema é o padrão mínimo utilizado na Europa e EUA, visto que, 

sem ele, torna-se difícil adequar-se à legislação ambiental vigente nesses territórios.  

O sistema IGCC (Integrated Gasifier – Combined Cycle) combina a tecnologia 

de gaseificação do carvão, onde este é transformado através de processos químicos 

no chamado Syngas, composto basicamente por H2 e CO. Esse gás é então usado 

em um sistema de geração térmica com ciclo combinado, onde a turbina a gás é 

combinada com uma turbina a vapor, de forma a maximizar a eficiência do sistema. 
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 A produção de resíduos é controlada e mantida em níveis inferiores ao 

sistema de leito fluidizado e, especialmente, ao sistema convencional (tabela 2.3). 

 
Tabela 2.3 - Emissões de poluentes – IEA, 2005d 

Tecnologia Emissões SO2 
evitadas (%) 

Emissões NOx 
(mg/m3) 

Particulados 
(mg/m3) 

Carvão – leito fluidizado 90 – 98 <200-400 <50 
Carvão – IGCC 98 – 99 <125 <1 
Gás Natural – Ciclo combinado não disponível <300 0 
 

Adicionalmente às tecnologias de sistemas termelétricos como as 

mencionadas acima, foram desenvolvidos diversos processos e equipamentos para 

a minimização dos poluentes emitidos. Entre eles podem-se citar precipitadores 

eletrostáticos, filtros, injeções de carbono ativado, reduções catalíticas seletivas 

(SCR) e Flue Gas Desulphurisation (FGD). 

Naturalmente, tais melhorias influenciam os custos de instalação e geração 

das usinas a carvão; os custos médios para tais tecnologias são apresentados na 

Tabela 2.4: 

 

Tabela 2.4 - Custos de instalação e geração de usinas a carvão 

Tecnologia 
Custo 

instalação 
(US$/kW) 

Custo de Geração 
(US$/MWh) 

Carvão pulverizado com FGD 1090 32,3 – 39,4 
Carvão – IGCC 1091 – 1320 35,5 – 41,8 
 

 

2.4.1.3 Aspectos ambientais 

 

Apesar de suas vantagens no âmbito técnico-econômico, o uso do carvão 

provoca diversos impactos ambientais tão significativos que têm limitado a expansão 
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de seu uso nos países desenvolvidos, mesmo com a demanda crescente de energia. 

Esses impactos podem ser de natureza local, regional ou global. 

Alguns dos impactos do carvão são causados antes mesmo de sua utilização. 

Eles são decorrentes da extração que, como qualquer atividade de mineração, 

causa impactos locais, os quais podem assumir proporções significativas, caso não 

sejam mitigados adequadamente. A pressão da sociedade cada vez mais impõe 

restrições a atividades dessa natureza, implicando em custos mais elevados para o 

carvão. Além disso, há o perigo inerente ao processo de mineração subterrânea com 

ocorrência de acidentes relativamente freqüente, especialmente em países com 

menos rigidez nas normas de segurança, como Rússia e China. 

É no processo de produção de energia, no entanto, que se encontram as 

principais barreiras ao uso do carvão. Mesmo com os recentes avanços 

tecnológicos, a sua queima produz mais emissões que o gás natural, seu principal 

concorrente. Isso se deve, em última instância, à sua composição, muito mais 

complexa que a do petróleo, formado por hidrocarbonetos, ou a do gás natural, 

formado basicamente por metano. Isso faz com que sua queima libere muito mais 

compostos de nitrogênio e enxofre, principais causadores da chuva ácida, a qual 

provoca danos aos solos, aos cursos d’água, às edificações e à fauna e flora em 

geral. Há também, assim como em qualquer processo de queima de material fóssil, 

a liberação de CO2, o que agrava o efeito estufa. 
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2.4.2 Petróleo 

 

2.4.2.1 Introdução 

 

O petróleo, composto por hidrocarbonetos, tem origem na decomposição de 

animais e vegetais em ambientes aquáticos (normalmente marinhos) soterrados sob 

lama durante centenas de milhões de anos. Depois de formado, ele pode migrar, 

devido à alta pressão, para locais impermeáveis, formando os reservatórios de onde 

é extraído. 

A sua exploração data de muitos séculos atrás, quando se coletava petróleo 

de fontes naturais. No entanto, a formação da indústria petrolífera atual iniciou-se há 

cerca de 200 anos durante a busca por uma melhor opção para iluminação. Através 

da experimentação com óleos e ceras, foi criado por volta de 1830 o processo de 

destilação e refino (BOYLE, 2003). Esse processo permitiu a expansão do uso dos 

óleos encontrados em minas, levando ao achado dos primeiros poços de petróleo. 

 

 

2.4.2.2 Aspectos técnico-econômicos 

 

Por possuir diversos derivados capazes de serem usados como combustível 

líquido (gasolina, diesel, querosene etc) o petróleo veio a suprir, com larga vantagem 

sobre as outras fontes energéticas, a demanda do setor de transportes. Outros 

fatores, como sua disponibilidade, facilidade de manuseio e armazenamento e preço 

relativamente baixo tornaram-no a principal fonte de oferta da matriz energética 
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mundial, colaborando com 34,4% do total14. É improvável que tal situação se altere 

no curto e médio prazo, devido às atuais limitações de outras fontes energéticas. 

  Para a produção de eletricidade a partir dos derivados do petróleo, adotam-se 

sistemas semelhantes ao do carvão, ou seja, termelétricas com turbinas a vapor, 

centrais cogeradoras e motores de combustão interna. A similaridade de alguns 

desses sistemas com os usados nos transportes colabora com o desenvolvimento 

de opções mais eficientes e baratas. 

Existem, no entanto, dificuldades impostas pela adoção em larga escala do 

petróleo como fonte de energia. As reservas mundiais comprovadas desse recurso 

estão concentradas no Oriente Médio e no norte da África, regiões instáveis 

politicamente. Tal fato aumenta o risco de indisponibilidade e de aumento do preço 

do petróleo. (Figura 2.16) 

 

 

Figura 2.16. Preço do barril de petróleo nos EUA. Valores em dólares nominais. DOE, 2003. 
 

 

                                            

14 IEA. Key World Energy Statistics. 2005. 
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Duas crises mundiais do petróleo deixaram claro que a concentração de 

reservas em poucos países é um fator que coloca em risco o fornecimento de 

energia a preços competitivos. A primeira crise, deflagrada pela represália da OPEP 

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo) contra o apoio americano a 

Israel em 1973, desestabilizou o fornecimento em todo o mundo, assim como a 

segunda crise, ocorrida em 1979, disparada pela revolução iraniana (CLARK, 1990). 

Apesar da dependência do petróleo da OPEP ter diminuído nas últimas 

décadas em decorrência do desenvolvimento da exploração em outros locais, os 

conflitos na região ainda têm forte influência sobre os preços do petróleo (Figura 

2.17). 

 

Figura 2.17. Durante a retirada de suas forças, o Iraque incendiou vários poços de petróleo 
no Kwait na guerra do Golfo Pérsico, em 1991. 
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2.4.2.3 Aspectos ambientais 

 

Os impactos ambientais do petróleo, assim como os do carvão, começam 

antes mesmo de seu uso energético. As atividades de exploração e, especialmente, 

de transporte podem causar danos significativos à fauna e à flora regional em caso 

de derramamentos. O mesmo se dá em seu processamento e refino. 

É no uso final, no entanto, que se concentram os impactos negativos mais 

significantes. A emissão de poluentes como SOx, NOx, CO2 e particulados, entre 

outros, tem participação no aquecimento global e na piora das condições do ar dos 

grandes centros urbanos. A magnitude desses impactos vem induzindo a sociedade 

a exigir providências sobre essas questões, aumentando a restrição ao uso do 

petróleo como fonte energética. 

 

 

2.4.3 Gás Natural 

 

2.4.3.1 Introdução 

 

O gás natural é, dentre os combustíveis fósseis, o mais limpo. Esse fator, 

aliado à sua grande disponibilidade, tecnologia madura e custos competitivos 

indicam que seu papel na matriz mundial deve crescer nas próximas décadas, ao 

contrário do petróleo (BOYLE, 2003). Atualmente ele já é largamente adotado em 

alguns países, com destaque para os EUA, que conta com uma estrutura de 

distribuição em quase todo o território. 
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Apesar de suas qualidades, o gás natural é muitas vezes visto como um 

“primo pobre” do petróleo, até porque suas descobertas estavam associadas a este. 

O gás por vezes nem mesmo era utilizado e sim reinjetado nos poços ou até mesmo 

queimado. Essa situação mudou rapidamente, no entanto, com a necessidade de 

combustíveis mais limpos e capazes de atender grandes demandas a preços 

competitivos. 

 

 

2.4.3.2 Aspectos técnico-econômicos 

 

O gás natural é composto basicamente por metano (CH4), além de outros 

gases. Contém alguns contaminantes, como nitrogênio, dióxido de carbono, água e 

compostos de enxofre. Sua extração é, em boa parte dos casos, associada à do 

petróleo, devido à existência de ambos em certos poços. Isso pode ser usado para 

minimizar custos de exploração, desde que a partir de um planejamento adequado. 

As reservas de gás natural na América Latina são consideráveis, tendo 

crescido nas últimas décadas, especialmente na Bolívia e Brasil. Apesar disso, seu 

uso é tímido, dada a insuficiência de malhas de transporte e distribuição na maioria 

dos países. Essas malhas de gasodutos são capital-intensivas, o que dificulta o 

equacionamento de sua expansão. 

A geração de eletricidade a partir do gás natural é, como nas outras fontes 

fósseis, baseada em termelétricas. Estas podem ser de ciclo aberto, com apenas 

uma turbina, ou de ciclo combinado, onde a energia não aproveitada pela turbina a 

gás é direcionada para uma caldeira, a qual alimenta uma outra turbina, a vapor. As 

termelétricas em ciclo aberto costumam ser adotadas quando o custo do 
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combustível é baixo e há necessidade de comissionamento da usina em um curto 

prazo. A segunda opção, por outro lado, é energeticamente mais eficiente, sendo 

empregada quando o custo do combustível é mais elevado e quando a vida útil 

esperada da usina é maior. 

Há, também, a opção de se realizar cogeração de energia, processo pelo qual 

há o seu aproveitamento de diversas formas. Pode-se, por exemplo, aproveitar o 

calor não utilizado, (que é geralmente em forma de vapor), para processos 

industriais ou mesmo para aquecimento, através de uma termelétrica transformada 

em central cogeradora. Para isso é preciso que haja uma planta industrial ou prédios 

com demanda de vapor nos arredores, visto que o vapor não pode ser transportado 

eficientemente através de distâncias maiores que algumas centenas de metros. 

 

 

2.4.3.3 Aspectos Ambientais 

 

O gás natural, conforme já mencionado, é o mais limpo combustível fóssil, 

mesmo tendo-se em vista os recentes desenvolvimentos tecnológicos. Nem mesmo 

o mais limpo sistema a carvão é menos poluente do que uma central a gás natural. 

Apesar disso, não deve ser desconsiderada a emissão de poluentes que causa e, 

principalmente, a emissão de gás carbônico, o qual contribui com o efeito estufa. 

Assim, é improvável que a médio e longo prazo o uso do gás natural não envolva 

contrapartidas para a diminuição do efeito estufa como, por exemplo, o seqüestro de 

carbono. 
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2.4.4 Nuclear 

 

2.4.4.1 Introdução 

 

A energia nuclear é, provavelmente, a mais temida pela sociedade. O medo 

de acidentes nucleares, os quais podem facilmente alcançar proporções 

gigantescas, tem motivado a oposição de diversos grupos. Como conseqüência, a 

instalação de usinas nucleares diminuiu muito após os anos 70. 

 

A energia nuclear pode ser obtida através de dois processos: fissão e fusão. 

No primeiro, os átomos têm seus núcleos divididos; no segundo, os átomos se 

fundem. Ambos os processos liberam quantidades enormes de energia, a qual pode 

ser aproveitada se o processo for devidamente controlado. 

Atualmente, apenas a fissão nuclear é controlada tecnologicamente. Apesar 

de décadas de pesquisa, a fusão nuclear devidamente controlada ainda está longe 

de se tornar realidade. A fissão nuclear realizada nos reatores nucleares vale-se do 

urânio como combustível, devido a características físicas e técnicas. 

 

 

2.4.4.2 Aspectos técnico-econômicos 

 

As usinas nucleares são, sob diversos aspectos, muito similares às 

termelétricas fósseis, valendo-se da energia liberada pela reação de fissão nuclear 

para produzir vapor e movimentar turbinas associadas a geradores. Nas décadas 
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decorridas após o desenvolvimento do primeiro reator nuclear, diferentes 

configurações foram testadas, dentre as quais apenas seis são utilizadas 

atualmente. Todas elas, no entanto, dependem do processo de fissão. 

A produção de energia propriamente dita numa usina nuclear é realizada no 

núcleo do reator, onde ocorre a reação nuclear. Ele é composto pelo combustível, 

moderador, refrigerante e controlador. 

A necessidade de um alto grau de segurança assim como blindagem 

adequada contra vazamentos radioativos torna as usinas nucleares um 

empreendimento caro, ainda que seu custo operacional seja relativamente baixo 

frente a opções fósseis. As estimativas do custo de energia elétrica  para reatores do 

tipo PBMR encontram-se a seguir (Tabela 2.5): 

 

Tabela 2.5 - Custos estimados de geração de eletricidade para reatores do tipo PBMR 
Componente do custo Estimativa 1 Estimativa 2 
Capital 16,4 34,2 
Operação & Manutenção 4,1 4,1+ 0,6* 
Combustível 3,8 3,8 
Total 24,3 42,7 
O custo de instalação é de 1000 US$/kW na estimativa 1 e 2090 US$/kW na estimativa 2. 
*Compreende o custo de descomissionamento da planta. 
 
 

 

2.4.4.3 Aspectos ambientais 

 

O uso da energia nuclear apresentou um severo declínio a partir da década 

de 80 devido às questões ambientais que ela traz consigo. Embora muitos 

questionem a preocupação da sociedade, o equacionamento dos aspectos 

ambientais suscitados pela geração nuclear ainda não foi feito adequadamente. A 

destinação dos resíduos radioativos, o impacto de um vazamento e a possibilidade 
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de apropriação do combustível e/ou tecnologia para outros propósitos são temas de 

debates constantes.  

Por outro lado, muitos pesquisadores preconizam o uso da energia nuclear 

como único meio de efetivar-se a transição da matriz energética atual, baseada em 

fósseis, para uma matriz sustentável, baseada em fontes renováveis. Argumenta-se 

que a energia nuclear, por ser economicamente viável, disponível em grande escala 

e livre de emissões de CO2, apresenta-se como única forma de suprir as 

necessidades energéticas mundiais no período de algumas décadas, até que as 

opções renováveis possam se desenvolver e assumir o papel de protagonistas na 

matriz energética. Várias dessas questões são analisadas por BOYLE (2003). 
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Capítulo 3  

 

Metodologia de Análise dos Recursos de Oferta 

 

3.1 Introdução 

 

A avaliação correta dos recursos energéticos é importante não apenas para 

os planejadores da expansão, mas também para os tomadores de decisão que 

definem as prioridades dos investimentos em P&D. Com isso, garante-se a alocação 

de verbas em fontes energéticas mais vantajosas. Quando consideradas todas as 

dimensões de análise, percebe-se a inadequação de investimentos em tecnologias 

aparentemente promissoras, porém que se valem de fontes energéticas inviáveis. 

A Metodologia de Análise proposta neste trabalho (Figura 3.1) considera 

tanto os custos quanto os riscos da opção energética, fatores analisados pelos 

diversos atributos de cada dimensão. A teoria econômica mostra que uma análise 

coerente de opções (ou carteiras, numa avaliação mais abrangente) deve 

necessariamente considerar a relação de benefícios oferecida pelo seu custo e risco 

(SHARPE, 1970 e FRANCIS, 1972). O rendimento, por outro lado, é analisado sob 

um prisma generalista, pois ele corresponde à relação do investimento (aplicado na 

disponibilização do recurso energético) com o retorno à sociedade (o benefício 

advindo da energia, e não seu retorno ao investidor), elementos abarcados pela 

análise em várias de suas dimensões. 
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Definição do
universo de análise

Seleção dos
recursos para análise

Cálculo dos
potenciais teóricos

Cálculo dos
potenciais realizáveis

Avaliação Global dos
Recursos

Seleção dos atributos
técnico-econômicos

Seleção do atributos
sociais

Seleção dos atributos
ambientais

Seleção dos atributos
políticos

Metodologia de análise Avaliação de Potenciais

Figura 3.1. Modelo de Avaliação Sistêmica com a Metodologia de análise em destaque. 

 

A Metodologia de Análise é composta pela seleção dos atributos das 

quatro dimensões do PIR (técnico-econômica, ambiental, social e política), os quais 

são definidos de modo a permitir a análise imparcial de todos os recursos. Depois de 

selecionados e detalhados os atributos, são estabelecidos os critérios da Avaliação 

Global dos Recursos, também conhecida como “contabilização dos custos dos 

recursos”. Esses critérios dependem do modo como essa Avaliação é definida, 

existindo diversos métodos e ferramentas de suporte à decisão que podem ser 

empregados. 

É interessante observar que a Metodologia de Análise depende de um 

Universo de Análise e de Recursos de Oferta bem definidos e especificados para 
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sua realização. Por outro lado, ela fornece subsídios indispensáveis para o Cálculo 

dos Potenciais Realizáveis, apresentado no capítulo 5. 

Na seleção e detalhamento dos atributos é de suma importância a 

consideração das externalidades. Estas podem ser compreendidas como impactos 

negativos ou positivos derivados de um processo de geração de energia cujos 

custos não são incorporados ao preço da eletricidade e, conseqüentemente, não são 

repassados aos consumidores, sendo bancados por uma terceira parte ou pela 

sociedade como um todo. 

A inclusão das externalidades também permite avaliar de modo mais acurado 

quais são os benefícios (inclusive a energia produzida, ou, mais precisamente, o 

resultado advindo dessa energia) e os malefícios (custos, diretos ou indiretos, 

incidam eles sobre os investidores ou não) provenientes do recurso energético. 

Devem-se considerar todos os atributos relevantes para a viabilização de um 

recurso energético. Eles devem ser distribuídos dentro de uma das quatro 

dimensões existentes (técnico-econômica, social, ambiental e política), de modo que 

cada uma compreenda de forma abrangente os impactos inerentes a ela. Certos 

elementos exercem influência em diversas dimensões; isso é natural e deve ser 

considerado. No entanto, deve-se exercer parcimônia na listagem dos elementos, de 

modo a evitar a “repetição” de um mesmo elemento sob formas distintas. No capítulo 

seguinte são definidas as dimensões de análise e sugeridos alguns atributos 

necessários para a análise dos recursos. 

Adota-se por princípio a ponderação eqüitativa das 4 dimensões analisadas. 

Com isso visa-se evitar que uma dimensão adquira maior influência relativa na 

análise, o que distorceria o processo decisório sob a ótica do PIR. 
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3.2 Universo de análise 

 

Durante a aplicação da Metodologia de Análise no recurso deve-se atentar 

para as “condições de contorno” estabelecidas para o universo de estudo em 

questão, o qual deve ser definido previamente. Sem isso, a aplicação da 

Metodologia de Análise corre o risco de se tornar parcial, inconsistente e até mesmo 

tendenciosa.  

A princípio, o PIR trata dos recursos energéticos do ponto de vista global; no 

entanto, a compreensão do que é global pode assumir diversas variações, 

dependendo do universo para o qual se está conduzindo o planejamento. Esse 

universo pode ser a área de concessão de uma empresa, uma região, estado, país 

ou, até mesmo, um conjunto de países15. Cada universo distinto exige uma 

percepção do recurso de forma distinta, visto que estão submetidos a perspectivas 

diferentes. Na análise circunscrita a uma empresa16, por exemplo, não é costume 

relevar a origem do combustível (se nacional ou importado) do ponto de vista da 

soberania nacional ou balanço de pagamentos. 

Pela sua natureza, o PIR encontra sua plenitude quando aplicado da forma 

mais abrangente possível; na prática, seus princípios já podem ser empregados 

completamente num plano regional conduzido por órgãos planejadores, com o 

envolvimento de En-In dos diversos setores17. 

                                            

15 Dificilmente o PIR poderia ser conduzido além da esfera nacional; as grandes diferenças entre as 
políticas energéticas, governos e grupos de influência inviabilizariam a condução de um estudo 
abrangente de PIR supranacional. 
16 Nos EUA a execução do PIR é, em muitos casos, conduzida pelas próprias concessionárias de 
energia, normalmente devido a exigências regulatórias. 
17 A adoção efetiva do PIR no planejamento energético depende da adesão dos principais atores ao 
processo. Desse modo, a forma mais eficaz de implantá-lo é, possivelmente, através da associação 
dos diversos grupos interessados articulada pelos órgãos planejadores governamentais. 
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A definição do universo de análise (ou condições de contorno) é importante 

não apenas para a Caracterização dos recursos, mas para todo o processo de PIR. 

Caso ele não esteja definido, pode-se incorrer no erro de caracterizar um recurso ora 

como pertencente ao universo de análise (na avaliação da geração de empregos, 

por exemplo) ora como alheio a este universo (erro comum durante o cômputo das 

externalidades ambientais). 

No entanto há dificuldades para essa determinação e as principais são 

oriundas da existência de fontes energéticas externas à região de análise. Nesses 

casos, a internalização dos impactos causados pelos recursos importados se torna 

ainda mais controversa. A integração energética entre países, realidade em vários 

lugares, é outra questão complicadora. Há basicamente dois elementos que definem 

o universo de análise: o ente condutor da caracterização dos recursos e a 

abrangência geográfica da caracterização. 

 

 

3.2.1 Os entes condutores da caracterização dos recursos  

 

Os entes condutores da caracterização podem ser divididos em dois grandes 

grupos: os entes privados e os entes públicos. Nos primeiros a análise costuma ser 

centrada na área de concessão ou interesse da mesma, considerando recursos 

como geração distribuída (normalmente em posse de terceiros) e energia adquirida 

de terceiros de forma mais limitada.  
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Quando a análise dos recursos é conduzida por entidades privadas, 

geralmente concessionárias de energia18, o peso dado às necessidades e interesses 

das outras partes é inerentemente menor que o dado aos seus próprios objetivos. 

Mesmo quando a realização do PIR é determinada pelas comissões públicas de 

energia, ele apresenta um perfil mais orientado à eficiência operacional e menor 

custo econômico, em detrimento das questões ambientais, sociais e políticas. Estas 

são tratadas de modo a apenas acomodar as exigências previstas em lei.  

Adicionalmente, diferentes abordagens podem ser adotadas pelas 

concessionárias atuantes em partes distintas da cadeia energética. Em alguns casos 

as empresas concessionárias apresentam alto grau de verticalização, podendo 

possuir atividades em geração, transmissão e distribuição, além da comercialização 

e prestação de serviços. Nestes casos o processo de PIR faz mais sentido, visto que 

a estrutura organizacional da empresa, compreendendo várias partes da cadeia 

energética, assemelha-se à visão sistêmica do PIR, potencializando a caracterização 

dos recursos e da importância dos resultados obtidos.  

Em contrapartida, as empresas de geração, assim como os investidores em 

geral, podem valer-se do modelo de caracterização dos recursos de oferta, ainda 

que não tenham interesse pleno em todo o processo de elaboração do PIR. Para 

eles, o modelo de caracterização tende a focalizar a viabilização de novos 

empreendimentos com a menor dificuldade possível; em outras palavras, busca-se a 

carteira ótima de recursos para a empresa/investidor, ainda que se considerem 

todas as dimensões de análise. Nesse caso, a dimensão técnico-econômica ganha 

                                            

18 Nos EUA é comum a exigência por parte das comissões públicas estaduais da elaboração de um 
plano de PIR para as concessionárias de energia. O conteúdo e especificação desses planos são 
diferentes em cada estado, mas em geral incluem princípios para a consideração de recursos de 
oferta e demanda, assim como de transmissão e importação de energia, visando o menor custo. 
Também costumam ser necessárias a análise de riscos e incertezas e a consideração dos interesses 
da sociedade.  
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importância, ainda que veladamente, e as dimensões social, ambiental e política são 

transformadas em critérios eliminatórios de recursos potencialmente difíceis de 

serem adotados. 

As concessionárias de distribuição, presentes no elo final da cadeia 

energética, normalmente possuem pouco estímulo para avaliar os recursos de 

oferta, o que decorre do fato de que estes possuem um vínculo apenas indireto com 

seu núcleo de negócios. A elas interessa mais a realização de análises dos recursos 

do lado da demanda, incluindo atividades de gerenciamento de demanda e 

eficiência energética, elementos tratados por BAITELO (2006). Em alguns casos, a 

distribuidora de energia pode se valer de recursos de oferta, caso a geração 

distribuída possa ser usada para otimizar o retorno e risco de suas atividades, como 

discutido por PFEIFENBERGER et al (1998). Essa situação, no entanto, depende 

fortemente da existência de estímulos regulatórios para adoção de geração 

distribuída pelas distribuidoras de energia. 

Outras entidades podem empregar o modelo de caracterização de recursos 

caso tenham interesse em realizar uma análise das opções de oferta; este é o caso 

de algumas ONG’s e associações diversas, as quais atuam em áreas correlatas ao 

planejamento energético e/ou ambiental. Neste caso, o viés pelo qual o recurso é 

avaliado pode ser diverso, dependendo do tipo de premissas e objetivos que elas 

adotem no processo, especialmente na seleção dos atributos de análise. 

Por outro lado, quando o processo de PIR é realizado por órgãos 

governamentais, a caracterização dos recursos de oferta é, normalmente, muito 

mais ampla, não se restringindo aos recursos mais tradicionais e economicamente 

atrativos. Como cabe ao Estado a maior responsabilidade no planejamento e 

expansão energética, há um maior cuidado com a inclusão de fatores ambientais e 



 77

sociais. Apesar disso, a condução do PIR por parte de entidades governamentais 

não fica livre de decisões ou opções oriundas de influências políticas, determinadas, 

em sua maioria, por instâncias superiores dos órgãos de planejamento. Tais 

influências colaboram com o desvirtuamento do PIR. No entanto, com o 

acompanhamento cada vez mais intenso dos diversos En-In das ações do governo 

no que concerne o planejamento energético, ingerências tornam-se cada vez menos 

freqüentes (ou, ao menos, mais equilibradas e comedidas). 

 

 

3.2.2 Abrangência geográfica da caracterização dos recursos 

 

 Além do ente condutor, a região para a qual os recursos serão caracterizados 

é outro fator que tem influência decisiva sobre o resultado da análise. As fontes 

energéticas, dependendo da região delimitada, podem ter origem exógena ou 

endógena. Na caracterização do recurso essa distinção tem reflexo em diversos 

atributos de análise: impactos gerados no local de extração, capacidade de 

suprimento e dificuldades de implantação. Alguns desses aspectos podem ter 

abordagens muito distintas. Adicionalmente, a consideração dos En-In externos à 

região de caracterização é normalmente restrita. 

 A definição da abrangência geográfica, embora tenha influência na 

Metodologia de Análise descrita neste capítulo, afeta principalmente a etapa de 

Avaliação de Potenciais, visto que estes são estabelecidos para uma região 

específica, a qual deve estar bem definida. 
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3.3 Seleção dos atributos de análise 

 

 A seleção dos atributos para a análise dos recursos é a etapa que mais exige 

cuidado da Metodologia de Análise. Dela depende a análise completa e equilibrada 

dos recursos. Se feita equivocadamente, tanto a análise quando a avaliação dos 

potenciais ficará prejudicada, dado que alguns fatores relevantes serão 

negligenciados e outros supervalorizados – ainda que indiretamente.  

 Dado o grande número de atributos relevantes à Caracterização dos 

Recursos, sua seleção é discutida exclusivamente no capítulo seguinte. 

 

 

3.4 Avaliação Global – Processo de Contabilização dos Atributos 

 

Para comparar as opções de geração disponíveis é preciso que sejam 

avaliados todos os efeitos19 oriundos da sua adoção, positivos ou negativos. Tais 

efeitos podem estar explícitos, (como em geral é o caso dos termos financeiros dos 

empreendimentos energéticos), ou implícitos, como a maioria dos impactos políticos 

e sociais. É importante observar que alguns efeitos são intrinsecamente subjetivos; 

apesar disso, não se pode ignorá-los, o que incorreria em atribuir a eles influência 

nula, tornando tendenciosa a comparação entre as opções. 

Uma maneira usual de se analisarem os diversos impactos causados por um 

empreendimento é internalizá-los, precificando-os. A precificação20 tem como 

principal vantagem o fato de trazer para um denominador comum (valor monetário) 

                                            

19 Alguns autores também se referem aos efeitos como impactos. 
20 Também chamada de monetarização ou internalização de custos. 
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os elementos analisados. Como desvantagem há a dificuldade, por vezes 

praticamente intransponível, de estabelecer-se a extensão dos custos oriundos dos 

impactos, especialmente quando estes são de natureza subjetiva (como, por 

exemplo, uma inundação causada por uma hidrelétrica). Além disso, o próprio 

processo de precificação implica em pressuposições subjetivas: SÖDERHOLM e 

SUNDQVIST (2003) mostram que a precificação de externalidades depende, dentre 

outros fatores, de considerações éticas, variáveis para cada indivíduo. Isso faz com 

que os estudos para precificação dos impactos de natureza indireta e subjetiva 

cheguem a valores muito díspares, fato analisado também por SÖDERHOLM e 

SUNDQVIST (2003). FAUCHEUX (1998), por sua vez, discute metodologias para a 

avaliação não monetária da sustentabilidade do ponto de vista econômico e 

ecológico. 

Em vista disso, este modelo de caracterização sugere a utilização de um 

método alternativo para a avaliação desses impactos. Esse método, chamado de 

Avaliação de Custos Completos – ACC – (CARVALHO, 2000) permite, sem prejuízo 

para a confiabilidade dos resultados, a composição da análise através de atributos, 

sejam eles precificados ou não. Em CARVALHO (2005) encontram-se outras 

considerações sobre a ACC, além de questões relacionadas à internalização de 

custos. 

Outro método, similar à ACC, é o AHP – Analytic Hierarchy Process (Método 

de Análise Hierárquica). Ele estabelece uma hierarquia para os fatores a serem 

ponderados, facilitando a análise. Desenvolvido por SAATY (1991) nos anos 80, 

atualmente ele é aplicado em diversos ramos empresariais, assim como em áreas 

de planejamento governamental. Um atrativo da AHP é a possibilidade de 

calcularem-se matematicamente as inconsistências das avaliações realizadas, um 
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subsídio valioso para análises complexas, o que costuma ser o caso das análises 

energéticas. Deve-se destacar, no entanto, que outras ferramentas podem ser 

adotadas para a avaliação global dos recursos, bastando para tanto adaptá-las para 

a análise dos atributos dentro das dimensões e a análise das dimensões entre si. 

 

 

3.4.1 Avaliação de Custos Completos 

 

A avaliação de Custos Completos21 – ACC – foi um método inicialmente 

desenvolvido para contabilizar os efeitos provenientes de impactos ambientais 

causados por um empreendimento, permitindo uma análise mais abrangente da 

viabilidade do projeto em questão. Posteriormente, estendeu-se sua utilização para 

contabilização de todos os efeitos inerentes ao empreendimento, como fatores 

sociais e políticos – CARVALHO (2000). A ACC lida com dois tipos de custos, 

definidos a seguir: 

 

- custos internos: são aqueles efeitos explicitamente avaliados numa transação de 

mercado. São os recursos pagos diretamente pela empresa para atingir um objetivo 

específico como, no caso de uma geradora, a aquisição de combustíveis, custos 

operacionais, manutenção e atividades administrativas. São compostos, de modo 

geral, pelos elementos da dimensão técnico-econômica, incluindo alguns da 

dimensão social e ambiental. 

 

                                            

21 A ACC não se refere apenas aos custos, mas a todos os efeitos, positivos ou negativos, ao 
contrário de que seu nome possa sugerir. 
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- custos externos: são os custos não diretamente bancados pelos usuários do 

recurso, mas impostos a outros por circunstâncias como: degradação ambiental, 

interferência na economia da região etc. Também pode ser considerado custo 

externo o valor monetário de uma externalidade. Como externalidades entendem-se 

quase todos os elementos das dimensões política, ambiental e social. 

 

Assim, a Avaliação de Custos Completos pode ser definida como um meio 

pelo qual considerações ambientais, sociais e políticas, unidas aos aspectos técnico-

econômicos, podem ser contabilizadas nas avaliações de um determinado recurso 

energético. Dados de efeitos externos e de atividades sobre o meio-ambiente e 

saúde humana são avaliados qualitativamente quando não podem ser 

monetarizados. 

A ACC de recursos energéticos é executada através das seguintes etapas: 

 

- Seleção dos atributos: devem se ter definidos os elementos de análise22 

relevantes para a avaliação dos custos dentro de cada dimensão. A eles são 

atribuídos pesos relativos entre si, de modo que elementos mais significativos 

tenham uma maior representatividade no resultado obtido dentro da respectiva 

dimensão. Se um atributo envolver diversos aspectos, é conveniente subdividi-lo em 

vários sub-atributos. 

 

- Definição das escalas de notas dos atributos: a cada atributo é atribuída a 

escala pela qual o recurso energético será avaliado. À escala deve sempre 

corresponder uma nota, preferencialmente de 0 a 10. É recomendável que as 
                                            

22 Neste trabalho eles são normalmente chamados de atributos, de acordo com a padronização 
estabelecida dentro do grupo de pesquisa. 
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escalas sejam estipuladas de forma a refletir um nível aceitável ao recurso; assim, 

uma nota inferior a 4, por exemplo, corresponde a um desempenho insuficiente do 

recurso no referido atributo. Essa escala pode ser qualitativa quando não há modo 

confiável de se definirem valores: 

Exemplo - apoio governamental:  

 “apóia ativamente”: nota 10;  

 “apóia passivamente”: nota 7,5; 

 “indiferente”: nota 5; 

 “reprova passivamente”: nota 2,5; 

 “reprova ativamente”: nota 0. 

 

   Por outro lado, se o atributo puder ser avaliado quantitativamente, é possível 

atribuir-se a escala como no exemplo a seguir: 

Exemplo – custo de geração em dólares por MWh:  

 “menor que 40 US$/MWh”: nota 7,5;  

 “41 a 90 US$/MWh”: nota 5;  

 “maior que 90 US$/MWh”: nota 2,5 

 

 

- Atribuição de notas aos recursos: cada recurso recebe uma nota advinda de sua 

performance relativa a cada atributo. Essa nota é multiplicada pelo peso do 

elemento, compondo a nota final do recurso dentro de cada dimensão. 
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- Ponderação das notas obtidas: as notas obtidas dentro de cada dimensão são 

somadas e dividas por 4, fornecendo a nota final de cada recurso, representativa do 

custo global (completo) do mesmo. 

 Na Figura 3.2 é exibido o processo de ACC. 

 

Definição de escalas e
pesos dos atributos

Seleção dos atributos
técnico-econômicos,
ambientais, sociais e

políticos

Definição das notas
dos recursos para

cada atributo

Cômputo do
desempenho dos
recursos em cada

dimensão

 

Figura 3.2. Etapas da Avaliação de Custos Completos. 
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3.4.1.1 Considerações sobre a ACC 

 

 Deve-se observar que, quanto maior a nota obtida por um recurso, tanto 

maior será a atratividade do mesmo quando analisado no âmbito do PIR. Um 

equívoco comum é presumir que a nota obtida pelo recurso é proporcional ao seu 

custo, quando na realidade uma nota alta equivale a custos mais baixos. 

A condução da atribuição de notas em mais de uma seção (dias diferentes) 

induz erros no julgamento por parte dos avaliadores. Isso ocorre porque as 

considerações sobre os recursos realizadas numa seção são inúmeras, muitas 

vezes complexas ou subconscientes. Ao interromper-se esse processo, boa parte da 

análise conduzida pelos avaliadores é esquecida e sua reconstrução em uma 

próxima seção pode não fornecer exatamente a mesma estrutura avaliativa, 

distorcendo assim os resultados obtidos. 

O modo de agrupamento dos atributos e sub-atributos também pode dar peso 

em demasia a um atributo em detrimento de outros. O mesmo pode ocorrer com a 

definição das escalas de cada atributo nas quais os recursos serão julgados. No 

capítulo seguinte são feitas considerações sobre os cuidados necessários para a 

minimização desse problema. 

Quando usada com os devidos cuidados, a ACC constitui-se numa ótima 

ferramenta de apoio à avaliação global dos recursos, dada sua simplicidade de uso 

e consistência conceitual. Ela vem sendo aplicada em diversas análises energéticas; 

sugere-se a consulta a ICF (1996) e BOARATI (2003) como exemplos da aplicação 

da ACC, incluindo considerações detalhadas sobre a aplicação do método. 
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Capítulo 4 
 

Dimensões de Análise dos Recursos Energéticos 

 

4.1 Introdução 

 

 Sob a ótica do PIR é importante considerar todas as 4 dimensões: técnico-

econômica, ambiental, social e política. Ainda que os En-In as tenham em 

importâncias diferentes, nenhuma delas pode ser negligenciada pelo planejador. A 

dimensão técnico-econômica garante que considerações sobre eficiência e eficácia 

(tanto físicas quanto econômicas) sejam incluídas. As dimensões ambiental e social 

agregam fatores relativos aos impactos da produção de energia, analisando a 

interação do processo de produção de energia com o meio ambiente e a sociedade 

e, em última instância, o nível de sustentabilidade do recurso energético. A 

dimensão política, por sua vez, analisa a receptividade dos En-In a cada recurso, 

incluindo disputas sobre a fonte energética. 

 Nesse contexto é fundamental a análise criteriosa de cada recurso à luz de 

cada dimensão. A metodologia deste trabalho é fundamentada na seleção de 

atributos de análise, os quais representam todos os elementos relevantes para a 

avaliação do recurso. Assim, devem ser selecionados todos os atributos necessários 

para a caracterização de cada recurso em todas as dimensões. Esses atributos são 

agrupados nas dimensões, o que facilita a comparação da importância de cada um. 

A seguir são apresentadas as 4 dimensões; também são sugeridos e discutidos os 

atributos normalmente necessários para a caracterização dos recursos. 
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4.2 Dimensão técnico-econômica 

 

Nesta dimensão analisa-se a opção energética do ponto de vista técnico-

econômico, o que implica na busca do melhor retorno do capital investido e do 

menor custo de geração. Normalmente não se incluem as externalidades, as quais 

são mais bem trabalhadas nas dimensões ambientais, sociais e políticas. 

Nesta dimensão devem-se incluir atributos como custo de implantação da 

usina, custo de O&M, taxa interna de retorno, tempo de retorno e custo unitário de 

geração, os quais tem influência direta sobre a atratividade de um recurso do ponto 

de vista técnico-econômico. 

Também devem ser consideradas as características técnicas da opção de 

geração e ainda outros fatores relevantes na composição dos custos, muito embora 

tais elementos tenham menor influência na caracterização do recurso nessa 

dimensão. Recomenda-se a inclusão dos seguintes elementos: dificuldade de 

manutenção, distância entre usina e centro de consumo, tempo de construção, 

disponibilidade do combustível, domínio da tecnologia de geração por parte do 

parque nacional, fator de capacidade, potencial de adoção e qualidade da energia 

gerada. 

A análise técnico-econômica de um recurso energético é, sem dúvida, a 

melhor dominada pelos agentes. Existem inúmeras ferramentas e técnicas 

conhecidas para calcularem-se os custos e benefícios econômicos de um 

empreendimento energético, ou até mesmo compor carteiras otimizadas de diversos 

recursos (FUSARO, 1998 e SHARPE, 1970). O planejador (ou qualquer que seja o 

agente avaliando o recurso) pode adotar, com o objetivo de agilizar e baratear o 
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processo, os seus métodos usuais, desde que estes forneçam resultados coerentes 

com o custo, retorno sobre o capital investido e os riscos do investimento. 

Uma análise da dimensão econômica deve, necessariamente, cobrir as 

questões financeiras relacionadas ao projeto. Um projeto pode ser, aparentemente, 

economicamente viável, mas não encontrar condições de viabilização por 

dificuldades nas questões financeiras para o projeto: financiamento, seguros, 

garantias etc (SKILNIK, 1995). Atualmente os agentes envolvidos na questão 

financeira são sensíveis às questões sociais, ambientais e políticas associadas ao 

projeto, de modo que um fraco desempenho nessas dimensões indica quase que 

necessariamente dificuldades financeiras na viabilização do empreendimento. 

A seguir, discutem-se as principais características que devem ser analisadas 

na dimensão econômica. 

 

 

4.2.1 Custo unitário de geração 

 

 O custo unitário de geração é, provavelmente, o atributo mais importante da 

dimensão técnico-econômica. O seu valor, quando calculado adequadamente, 

reflete diversos fatores que influenciam os custos incorridos no aproveitamento de 

energia. Entre esses fatores estão: complexidade do projeto, licenciamento 

ambiental, convergência de interesses entre os En-In, custo de financiamento, 

despesas com combustível, manutenção e operação, entre outros. 

Rudimentarmente ele pode ser definido pela seguinte equação: 

 

lcombustíveMOinstalaçãoug CCCC ++= &    (1) 
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O custo unitário de geração (Cug), que pode ser dado em US$/MWh, é composto por 

3 componentes básicos: 

 

- Custo de Instalação (Cinstalação), relacionado às despesas necessárias para 

construção da planta de geração, incluindo os juros provenientes de empréstimos 

que por ventura tenham sido necessários, distribuídos na energia produzida ao 

longo da vida útil da planta de geração; 

- Custo de Operação e Manutenção (CO&M), relacionado às despesas para operação 

da planta durante sua vida útil e com os custos provenientes de atividades de 

manutenção, sejam elas de caráter preditivo, preventivo ou corretivo. Parte desses 

custos é variável, dependendo principalmente da quantidade de energia produzida, e 

outros são fixos, ocorrendo independente da geração de energia; 

- Custo do Combustível (Ccombustível), relacionado às despesas com aquisição do 

insumo energético. 

 

 Embora normalmente tratados à parte, muitos acreditam que as 

externalidades e fatores sociais idealmente deveriam ser incluídos nesse custo; eles 

são discutidos nas dimensões seguintes. 

 

4.2.2 Custo do empreendimento 

 

 O custo do empreendimento, também conhecido como custo de instalação, 

compreende todas as despesas necessárias para a entrada em operação da usina, 

como projeto, licenciamentos, construção e financiamento. Ele não é uma 



 89

representação econômica tão abrangente do investimento quanto o custo de 

geração, pois este corresponde, em última análise, ao custo da energia. 

 A importância do custo de instalação está na sua grande influência na 

definição do modelo de financiamento. Normalmente quanto maiores os gastos com 

a implantação do empreendimento maiores são os riscos, o que implica num 

financiamento mais custoso ao empreendedor que, conseqüentemente, terá menor 

retorno. 

 Deve-se na avaliação do custo do financiamento considerar as taxas de 

retorno típicas da indústria energética para cada tipo de empreendimento. Desse 

modo garante-se que o custo de financiamento seja compatível com a realidade do 

mercado. 

 

 

4.2.3 Potencial de Suprimento das Necessidades Energéticas 

 

 Esse atributo trata do potencial que dado recurso apresenta na região de 

análise; sua importância reside no fato de que não basta um recurso ser 

economicamente atrativo se o potencial de uso que ele oferece é reduzido. 

 Dada sua complexidade, esse atributo é subdividido em sub-atributos. Estes, 

quando somados, compõem o atributo. O capítulo seguinte descreve maneiras de 

calcular esses potenciais. 
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4.2.3.1 Potencial Teórico 

 

 Esse sub-atributo trata do potencial do recurso de forma absoluta. Ele 

considera a quantidade de energia (seja eletricidade ou combustível) capaz de ser 

aproveitada a partir do recurso, supondo-se as tecnologias mais atuais e a 

inexistência de barreiras para sua implantação. O propósito desse sub-atributo é 

indicar se um dado recurso pode, ainda que teoricamente, suprir a demanda por 

energia. 

 

 

4.2.3.2 Potencial Realizável 

 

 O propósito desse sub-atributo é complementar a análise realizada no sub-

atributo anterior, visto que a existência de um recurso com grande potencial teórico 

pode estar sujeito a barreiras que inviabilizarão a implantação efetiva do potencial 

teórico. 

 Em vista disso, o potencial realizável representa o potencial energético que 

pode, após consideradas as barreiras de ordem econômica, ambiental, social e 

política. Quanto mais sensível a algumas dessas barreiras for o recurso, menor 

tende a ser a parcela de seu potencial teórico que pode ser aproveitado. 

 Os princípios para o cálculo desse potencial são apresentados e discutidos no 

capítulo seguinte. 
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4.2.3.3 Aplicabilidade do recurso na região em questão 

 

 Além do potencial de uso do recurso, é importante que haja demanda 

compatível com o recurso disponível. O recurso não poderá trazer benefícios 

significativos a essa região se ele não for aplicável à mesma. Uma pequena cidade 

ou comunidade, por exemplo, não pode se beneficiar de um potencial hidrelétrico 

que exija a construção de uma usina de grande porte. Analogamente, uma 

siderúrgica não poderá suprir sua demanda com energia solar ou eólica23. Como, 

sob as premissas do PIR, o propósito do recurso é satisfazer as necessidades 

energéticas da sociedade em si, a impossibilidade de aproveitá-lo adequadamente 

constitui-se em um fator negativo. 

 Nesse atributo está incorporada a idéia da existência de mercados 

consumidores. Não se deve, apesar disso, restringi-lo a apenas esse conceito; o 

fator de capacidade da usina também deve ser analisado nesse sub-atributo, à 

medida que a usina deve apresentar características compatíveis com as 

necessidades da região em análise. 

 Esse atributo ganha importância nas seguintes hipóteses: 

- a região em questão tem sua demanda reprimida; 

- a região em questão não é capaz de exportar a energia que seria produzida a partir 

desse recurso, eliminando a oportunidade de comercializar a energia que não pode 

ser aproveitada na própria região. 

 

 
                                            

23 Muito embora a energia solar e eólica sejam promissoras, atualmente elas não podem suprir a 
demanda de uma siderúrgica ou qualquer outra indústria energo-intensiva, pois as características e 
custos das tecnologias de aproveitamento dessas fontes as tornam mais adequadas para geração de 
ponta, em geral de pequeno porte.  
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4.2.4 Tempo de Implantação do Recurso 

 

Um recurso só tem utilidade quando está sendo aproveitado; para isso, no 

entanto, é preciso passar por diversas etapas, desde a concepção e projeto da 

forma aproveitamento da fonte, passando pelo cumprimento da legislação e acerto 

com os consumidores. O processo todo pode demorar muitos anos e é difícil de 

prever, dada sua natureza.  

É importante, apesar disso, considerar o tempo necessário para a construção 

e operacionalização propriamente ditas do empreendimento, qualquer que seja ele. 

Disso pode depender sua viabilidade, pois os recursos cujo aproveitamento pode se 

dar com menor tempo é mais adequado para atender a demanda. Além disso, o 

risco ao qual um empreendimento energético está submetido é maior durante a fase 

de construção do que nas fases de concepção e operação, de acordo com RAMOS 

(2004)24. Conseqüentemente, é interesse do investidor diminuir a fase de construção 

para minimizar o risco do projeto como um todo. 

 Quanto mais instáveis são os contextos econômico e político do ambiente em 

qual se insere o recurso, mais importância esse atributo ganha dentro da dimensão 

técnico-econômica. É importante lembrar que a finalidade do recurso energético 

também influencia a importância do tempo de implantação do recurso; a dinâmica de 

uma usina geradora ligada na rede (on-grid) é distinta de outra funcionando em 

autoprodução (off-grid), independente da rede. Assim, um recurso pode ter uma 

conceituação distinta quando considerado para uma finalidade distinta. 

 

                                            

24 Informação fornecida por D. S. RAMOS na disciplina PEA-5771 - Formação de Preços e 
Comercialização de Energia no Novo Ambiente Institucional do Setor Elétrico, em 2004. 
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4.2.5 Tempo de Retorno do Investimento 

 

 O tempo de retorno é visto por vários investidores como um atributo de 

grande importância em um empreendimento energético, para os quais um rápido 

retorno do capital investido é condição necessária ao investimento. Essa posição é 

questionável quando analisada sob a ótica do PIR, o qual tem como uma de suas 

premissas a análise da sustentabilidade do sistema como um todo, o que implica 

numa visão de longo prazo. Mesmo quando analisado sob critérios estritamente 

econômicos, o tempo de retorno é um parâmetro que, por si só, não fornece bom um 

referencial. 

 Isso ocorre pelo fato de que ele depende da taxa de retorno esperada do 

planejamento; quando esta é alterada, o tempo de retorno necessariamente muda. 

Além disso, ele não considera o valor residual do empreendimento após o prazo de 

retorno, o qual pode ser significativo. Mais adequado seria analisar o possível fluxo 

de caixa do empreendimento e ver sua adequação à expectativa de tempo e taxa de 

retorno, assim como a outros parâmetros e critérios. Recomenda-se a leitura de 

HIRSCHFELD (1998), uma boa referência introdutória aos princípios de engenharia 

econômica. 
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4.2.6 Domínio Tecnológico do Recurso 

 

 O aproveitamento adequado de uma fonte energética exige necessariamente 

a disponibilidade de opções tecnológicas viáveis. Assim, do ponto de vista técnico-

econômico é melhor que haja domínio da tecnologia de aproveitamento dentro da 

região em análise, seja através de fabricantes ou empresas fornecedores. Esse 

atributo pode ser dividido em dois; uma parte trata da disponibilidade do 

equipamento, e outra da existência de pessoal capacitado para operá-la e repará-la 

quando necessário. 

 

 

4.2.6.1 Tecnologia e Equipamento 

 

 Nesse sub-atributo deve-se analisar a disponibilidade da tecnologia 

necessária à viabilização do empreendimento. Fatores que influenciam esse sub-

atributo e devem ser considerados são: 

- existência de fabricantes na região em questão 

- existência de representações de fornecedores externos 

- dificuldades para importação dos equipamentos 

 

 A dificuldade ou demora na obtenção de equipamentos e tecnologia afetam o 

fluxo de caixa projetado, tanto pelos desembolsos extras não previstos como pelo 

atraso na venda da energia, modificando a rentabilidade geral do negócio. Assim, é 

mais conveniente que a tecnologia adotada seja amplamente disponível no 
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mercado; situações onde há monopólio no fornecimento da tecnologia devem ser 

evitadas. 

 Além disso, a aquisição de equipamentos importados pode implicar em riscos 

maiores à medida que as taxas de câmbio projetadas no momento da compra 

podem não se confirmar, novamente afetando o fluxo de caixa esperado do 

empreendimento. 

 

 

4.2.6.2 Pessoal qualificado 

 

 A capacidade técnica de implantar, operar e manutenir os equipamentos 

constituintes da usina não depende apenas da disponibilidade de fornecedores 

qualificados, mas também da existência e profissionais qualificados para atuarem 

nas etapas mencionadas. Sem eles, a implantação do recurso pode ser seriamente 

comprometida. 

 Neste sub-atributo é adequado avaliar a origem do pessoal qualificado; a 

conveniência do ponto de vista técnico-econômico é maior se houverem 

profissionais na própria região, o que se explica por fatores com reflexos emocionais 

como maior facilidade de adaptação ao local, melhor integração com a família e 

círculo de amizades etc. Além disso, os custos de recrutamento e contratação de 

funcionários são tanto maiores quanto mais distantes eles estão. Na condição 

menos favorável, há a necessidade de buscar profissionais de outros países. 
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4.2.7 Confiabilidade e necessidade de assistência 

 

 A confiabilidade da tecnologia adotada na produção de eletricidade tem um 

grande impacto no consumidor. Ainda que esse impacto não seja direto (como uma 

interrupção de energia) ele é significativo, influenciando o custo da eletricidade 

através da necessidade de sistemas redundantes, maior margem de operação e 

maiores custos de manutenção e operação. 

 É por causa disso que a confiabilidade e, por conseqüência, a necessidade de 

assistência, são fatores importantes quando se analisam as opções de oferta 

energética. Em regiões isoladas do sistema elétrico esses fatores ganham ainda 

mais importância, visto que a redundância permitida por ele não existe, aumentando 

os prejuízos causados pela geração interrompida. 

 

 

4.2.8 Potencial Qualitativo de Atendimento de Necessidades Específicas 

 

 Esse atributo analisa a capacidade de um recurso energético atender 

necessidades específicas de um local em questão. Isso é especialmente importante 

quando a região de análise é isolada da rede de transmissão, possui dimensões 

reduzidas e tem escassez de energia.  Dessa forma, a inserção de um recurso para 

fornecimento de energia pode suprir necessidades da localidade, como iluminação 

para escolas noturnas, armazenamento de perecíveis etc. Do ponto de vista 

energético, esse fornecimento pode ser de pequena escala, mas ter um grande 

impacto na região considerada. 
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 É por esse motivo que se deve analisar a adequação do recurso para suprir 

as necessidades específicas que a região possa ter; como essa avaliação depende 

do conhecimento da demanda reprimida da região. 

 Esse atributo é muitas vezes interpretado como sendo da dimensão social; há 

razões para considerá-lo nessa dimensão, como a sua influência direta no meio 

social da região. Nesse trabalho, no entanto, opta-se por incluí-lo na dimensão 

técnico-econômica, visto que a sua maior ou menor capacidade de suprir essas 

necessidades específicas está relacionada às suas características técnicas e 

econômicas. 
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4.3 Dimensão ambiental 

 

 Nesta dimensão analisa-se o efeito dos recursos energéticos no meio 

ambiente. Deve-se evitar a precificação dos impactos, pois o custo econômico de um 

impacto ambiental só existe do ponto de vista da sociedade. A precificação dos 

impactos pode ser realizada na dimensão social, a qual agrega todas as influências 

das opções energéticas sobre o homem. 

 A precificação desses efeitos é realizada apenas na dimensão social, com o 

objetivo de se avaliarem os prejuízos causados à sociedade pelos danos ao meio 

ambiente. Idealmente deve-se mensurar o prejuízo causado por dado recurso (a 

alteração no clima pelo efeito estufa, por exemplo). Dada a dificuldade para tanto, 

pode-se restringir em alguns casos aos fatores causadores (a emissão de gases 

estufa, neste exemplo), o que permite uma análise comparativa dos fatores 

causadores de impacto dos diversos recursos. Assim, os principais elementos 

considerados são: 

 

- Poluição das águas: quantidade de água usada na geração (m3/MWh), quantidade 

de água consumida na geração (m3/MWh), alteração na temperatura do curso 

d’água, alteração da acidez do curso d’água etc. 

 

- Poluição do solo: alterações na composição do solo, interrupção de rotas 

migratórias, devastação florestal etc. 

 

- Poluição do ar: emissões de óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, óxidos de 

carbono, gases de efeito estufa, particulados e outros gases, tóxicos ou não. 
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 Na maior parte dos casos, esses elementos são suficientes para uma 

avaliação condizente com o impacto ambiental causado por certas opções de 

geração. No entanto, quando as tecnologias de geração são muito distintas faz-se 

necessária a análise dos impactos propriamente ditos. Tais impactos são de 

natureza diversa, indo de efeitos de curta duração (poucos meses), a efeitos 

permanentes, tendo estes maior peso na contabilização dos impactos.  

 Por sua natureza, a dimensão ambiental exige a avaliação por especialistas 

não apenas da área energética, mas também da ambiental. 

 

 

4.3.1 Poluição Atmosférica 

 

A poluição atmosférica causada pelos empreendimentos energéticos está 

entre os impactos ambientais mais estudados e combatidos atualmente. Ela 

apresenta efeitos locais (e.g. corrosão causada pela deposição de material 

particulado), regionais (e.g. chuva ácida) e globais (e.g. efeito estufa). Por esse 

motivo ela é discutida desde o âmbito local, sendo alvo de regulação municipal, até 

o internacional, no estabelecimento do Protocolo de Quioto e de Mercados de 

Carbono25. 

A poluição atmosférica é composta por material particulado e gases oriundos 

do processo de conversão da fonte primária de energia (petróleo, biomassa, sol etc) 

                                            

25 Os Mercados de Carbono são baseados na comercialização de certificados que atestam a 
diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Esses Mercados, consolidados pelo Protocolo de 
Quioto, estimulam a adoção de medidas de redução de gases de efeito estufa, especialmente nos 
países em desenvolvimento. 
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em energia útil (gasolina, eletricidade, vapor etc). Esses gases são em sua maioria 

produzidos nos processos de conversão que envolvem a queima de um combustível.  

Desse modo, os recursos energéticos baseados na queima de combustíveis26 são 

os maiores poluentes da atmosfera. 

Para que seja possível a comparação adequada das diversas opções de 

oferta é necessário quantificar-se o impacto dos poluentes através de sua emissão 

específica, ou seja, a quantidade emitida por MWh gerado. Entre os poluentes 

atmosféricos mais importantes na caracterização da dimensão ambiental estão os 

seguintes componentes: 

 

 

4.3.1.1 Óxidos de Enxofre (SOx) 

 

Em boa parte das regiões urbanas da Europa Ocidental e da América do Norte 

os óxidos de enxofre, em particular o dióxido de enxofre (SO2), tiveram sua 

concentração no ar reduzida nos últimos anos; isso se deveu basicamente a um 

maior controle das emissões e à mudança no uso dos combustíveis; as 

concentrações médias anuais em tais áreas estão ao redor 0,007 a 0,021 ppm. 

Apesar disso, nas grandes cidades em que o carvão ainda é bastante usado para 

cocção e aquecimento ou que o controle de emissões das indústrias ainda é 

precário tais concentrações podem ser 5 a 10 vezes maiores (WTO, 2000).  

                                            

26 Os recursos energéticos baseados em combustíveis fósseis, notadamente o petróleo e o carvão, 
são os maiores poluidores do ar; o gás natural, embora fóssil, contém menos impurezas, o que 
permite uma queima mais limpa. Já a biomassa, embora renovável, pode emitir taxas consideráveis 
de poluentes quando queimada. Ainda que sejam reabsorvidas pelas plantas durante seu 
crescimento, essas emissões causam distúrbios na qualidade do ar, especialmente nos arredores das 
usinas. 
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Os óxidos de enxofre sofrem reações químicas na atmosfera, transformando-se 

em ácido sulfúrico, dissolvendo-se na água da chuva e de neblinas. A deposição 

desse ácido no ambiente causa problemas em rios e lagos, afetando a vida 

aquática, alterações nos nutrientes do solo e aumento da solubilidade de metais. Ela 

também causa danos nas folhagens de árvores e plantações, assim como o 

aumento da sensibilidade das plantas a stresses naturais, como seca, frio e pragas 

(UNDP, 2000). 

 

 

4.3.1.2 Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

 

A forma de óxido de nitrogênio que mais afeta o ambiente é a do dióxido de 

nitrogênio (óxido nitroso – NO2); ele é solúvel em água, apresenta coloração marrom 

avermelhada e é um forte oxidante. Em conjunto com o monóxido de nitrogênio 

(óxido nítrico – NO), é o maior responsável pela regulação da capacidade oxidante 

da troposfera, além de ter um papel crítico na determinação das concentrações de 

ozônio (O3).  

Em escala global, suas emissões são oriundas principalmente de fontes 

naturais, como atividades vulcânica, bacteriana e de relâmpagos. Apesar disso, por 

estarem distribuídas pelo globo terrestre, tais fontes colaboram para uma 

concentração atmosférica muito pequena. As emissões antropogênicas, por outro 

lado, são responsáveis pela existência de locais com elevadas concentrações de 

dióxido de nitrogênio. Dessas, se destacam as provenientes da queima de 

combustíveis fósseis, tanto para geração de energia quanto para transporte. Outras 
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fontes de dióxido nítrico são alguns processos industriais, como a produção de ácido 

nítrico e uso de explosivo.  

A exposição a compostos de nitrogênio pode, no curto prazo, aumentar a razão 

de brotos/raízes em plantas, além de torná-las mais sensíveis a adversidades como 

secas, geadas e pragas, potencializando alterações ecológicas naturais. No longo 

prazo, ela pode acarretar em maior susceptibilidade a fatores de stress secundários 

e mudanças nas relações de competição entre espécies, causando a redução da 

biodiversidade (WHO, 2000). 

 

 

4.3.1.3 Óxidos de Carbono (COx) 

 

Os óxidos de carbono são provenientes, dentre outras fontes, da queima de 

combustíveis, sejam estes fósseis ou renováveis. Nos ambientes urbanos a fonte 

predominante dos óxidos de carbono são os veículos automotores. Apesar disso, as 

usinas termelétricas27 contribuem com grande parcela do total emitido em escala 

global. 

O óxido mais emitido na queima de combustíveis é o dióxido de carbono. 

Apesar disso, ele não é tóxico, estando presente em grande quantidade na 

atmosfera; o principal impacto causado por ele é a contribuição ao efeito estufa, 

tratado mais adiante. 

O Monóxido de carbono, por sua vez, é tóxico à maioria dos seres vivos, pois 

afeta a absorção do oxigênio pelos pulmões, dada sua maior afinidade química com 

                                            

27 As usinas nucleares, ao contrário de todas as outras termelétricas, não emitem óxidos de carbono 
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a hemoglobina (WHO, 2000). Os níveis médios de concentração de monóxido de 

carbono variam entre 0,06 mg/m3 and 0,14 mg/m3 (0,05–0,12 ppm). Em grandes 

áreas urbanas esses valores podem chegar a 17 ppm, com picos de 53 ppm. 

Estudos recomendam que as pessoas evitem permanecer expostas a concentrações 

de 10 ppm por mais de 8 horas, 25 ppm por mais de uma hora e 50 ppm por mais de 

meia hora, especialmente gestantes. 

 

4.3.1.4 Material Particulado (MP) 

 

O material particulado é composto por uma mistura complexa de substâncias 

orgânicas e não-orgânicas. Ele costuma ser dividido em duas categorias: a de 

partículas menores de 2,5 μm, usualmente chamadas de PM2.5, e as maiores de 2,5 

μm, as PM10. O grupo das menores costuma incluir partículas de combustão, 

vapores de metais e substâncias orgânicas condensadas. Além disso, as partículas 

menores geralmente contêm a maior parte dos agentes ácidos e mutagênicos.  

O material particulado é proveniente de diversos processos, naturais ou 

humanos; nos sistemas energéticos ele é produzido principalmente durante a 

mineração de carvão e nos usos do petróleo e carvão, seja na produção de 

eletricidade ou nos transportes. Seu impacto no meio ambiente não é tão bem 

conhecido como de outros poluentes. Apesar disso, inúmeros estudos indicam 

conseqüências sérias à saúde humana (WHO, 2000), assim como a de animais. 
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4.3.1.5 Efeito Estufa – Carbono equivalente 

 

 O efeito estufa não é, por si só, prejudicial ao meio ambiente; se a Terra não 

tivesse atmosfera e, portanto, não sofresse o efeito estufa, sua temperatura seria de 

aproximadamente -18ºC, inviabilizando a existência da vida como a conhecemos. 

Apesar disso, acredita-se que seu desequilíbrio apresenta sérias conseqüências, 

visto que mesmo pequenas mudanças na temperatura podem provocar variações 

climáticas severas, altamente prejudiciais ao meio ambiente.  

 Desse modo, a emissão antropogênica em larga escala, provável responsável 

pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, pode ter 

reflexos indesejados no ambiente. O principal gás de efeito estufa é o CO2,, muito 

embora existam outros gases que contribuem com ele (Tabela 4.1).  

 

 

Tabela 4.1 - Gases causadores do efeito estufa (UDAETA et al, 2004) 

Gás 
Concentração na 
era pré-industrial 

(ppbv) 
Concentração 

em 1994 (ppbv) 
Tempo de vida 
na atmosfera 

(anos) 

Potencial de 
Aquecimento 
Global (GWP) 

Dióxido de carbono 278000 358000 Variável 1
Metano 700 1721 12,2 ± 3 21
Óxido nitroso 275 311 120 310
CFC-12 0 0,503 102 6200 - 7100
HCFC-22 0 0,105 12,1 1300 - 1400
Perfluormetano 0 0,070 50000 6500
Hexafluoreto de enxofre 0 0,032 3200 23900
 

 

4.3.2 Poluição das Águas 

 

Dos recursos naturais, a água é, muito provavelmente, o mais valioso para os 

humanos, sendo necessária para a existência de todos os seres vivos. O termo água 
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refere-se, em geral, ao elemento natural, desvinculado de qualquer uso ou 

utilização. Por outro lado, o termo recurso hídrico é a consideração da água como 

bem econômico passível de utilização com tal fim. Tal distinção é importante, visto 

que a dimensão ambiental trata tão somente dos impactos causados ao meio 

ambiente, ou seja, ela não analisa os efeitos dos impactos ao meio ambiente 

sofridos pelo homem, efeitos esses abordados na dimensão social. Uma sólida 

referência sobre água é o trabalho organizado por REBOUÇAS, BRAGA e TUNDISI 

(1999). 

 A produção de energia pode provocar diversos impactos à água; dada a 

grande importância dela no equilíbrio do ambiente é de suma importância avaliar os 

impactos causados pelos recursos energéticos de forma criteriosa e abrangente. Um 

modo adequado de avaliar os impactos causados pelas diversas formas de geração 

é dividi-lo em intensidade e quantidade. Um recurso energético pode, 

eventualmente, causar um impacto qualitativamente intenso, mas em pouca 

quantidade quando comparado à energia produzida. Alguns desses impactos são 

comentados a seguir. 

 

 

4.3.2.1 Impacto da captação de água 

 

Muito embora a captação da água não provoque por si só alterações 

significativas na água, ela pode perturbar a fauna local, como é o caso de barragens, 

as quais impedem a migração de peixes, captadores de água de termelétricas e 

hidrelétricas e a maioria dos sistemas que se aproveita a energia dos oceanos. Em 
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alguns casos, como mostram DADSWELL e RULIFSON (1994), pode ocorrer 

mortalidade significativa entre a fauna local. 

 

 

4.3.2.2 Consumo de Água 

 

De forma a balizar o impacto do consumo de água, é conveniente quantificar-

se, ainda que de forma aproximada, a quantidade de água consumida no processo 

de produção de energia em uma unidade como m3/MWh. Deve-se destacar que 

essa água é efetivamente consumida, não retornando ao rio. Eventualmente, esse 

impacto pode ser benéfico, caso o processo envolva o tratamento e devolução da 

água captada, a qual retorna à natureza em melhores condições.  

 

 

4.3.2.3 Alteração da qualidade da água  

 

 A água pode ser usada no processo e devolvida ao seu curso natural, mas 

com suas características físicas e químicas alteradas. Fatores como a temperatura e 

acidez influenciam sobremaneira o meio aquático a jusante do ponto de devolução. 

Dada sua complexidade e importância, é adequado dividir esse atributo em sub-

atributos como: 

a) variação no pH; 

b) variação na temperatura; 

c) existência de outros compostos; 
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d) m3 afetados/MWh. 

 

 

4.3.3 Poluição do Solo 

 

 A contaminação dos solos afeta não apenas o local em questão, mas também 

as águas de lençóis freáticos, espalhando a poluição para muito além das áreas 

inicialmente contaminadas. Dependendo do tipo de contaminação sofrida pelo solo, 

ele pode tornar-se impróprio para diversas atividades, eventualmente ficando 

irrecuperável. 

 Outros fatores, ainda que aparentemente menos graves que a contaminação, 

devem ser considerados. A ocupação dos solos, proveniente da construção de 

usinas, barragens, subestações e gasodutos, constitui um impacto considerável, 

muitas vezes em locais ambientalmente sensíveis.  

 Alguns dos impactos que devem ser observados são apresentados a seguir. 

 

 

4.3.3.1 Contaminação dos solos 

 

 A contaminação dos solos por substâncias tóxicas é um dos piores impactos 

que o solo pode sofrer. É conveniente, dada a miríade de substâncias poluentes que 

podem ser transmitidas ao solo oriundas do processo de geração energética, avaliá-

las em termos de critérios como: 

a) grau de periculosidade à fauna e flora; 
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b) dificuldade de recuperação e limpeza do local (eventualmente, dependendo da 

extensão e intensidade da contaminação, o solo pode ser irrecuperável às condições 

naturais); 

c) importância do local do ponto de vista ambiental (se é ou está próximo de uma 

Área de Proteção Ambiental – APA, ou a regiões propícias à contaminação de 

águas, sejam subterrâneas ou de superfície); 

d) abrangência do impacto (em m2/MWh ou m3/MWh). 

 

 

4.3.3.2 Ocupação do solo 

 

A ocupação de áreas por empreendimentos energéticos é, por si só, um 

impacto ao meio ambiente, mesmo que não haja emissão de poluentes para o solo. 

A transformação do local, o qual pode abrigar inúmeras espécies animais e vegetais, 

é potencialmente traumática para o ecossistema local. As diversas atividades 

desenvolvidas para a implantação de um empreendimento energético causam 

impactos diversos, os quais podem ser indeléveis. 

Entre os fatores causadores de impacto pela ocupação do solo estão os 

gasodutos e oleodutos, linhas de transmissão, subestações, usinas termelétricas e 

hidrelétricas e barragens, entre outros. O impacto se dá desde a construção, com o 

preparo do canteiro de obras, até o período de operação e, finalmente, de 

desativação.  

Neste atributo ambiental é conveniente analisarem-se os seguintes aspectos: 

a) área ocupada total (incluindo instalações de geração, transporte e apoio – 

estradas, depósitos etc); 
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b) grau do impacto – a ocupação de um local pode se dar de diversas maneiras. Em 

casos extremos, ela pode causar traumas severos, como no caso de desmatamento 

de áreas sensíveis à erosão. Atualmente, com o recrudescimento da legislação 

ambiental, ações que impliquem em elevados impactos dificilmente são aprovadas. 

c) abrangência do impacto – uma forma conveniente de se mensurá-lo é através do 

cálculo da razão m2/MWh. Assim é possível comparar a “eficiência” de um recurso 

de oferta no que se refere ao espaço que ele precisa ocupar para gerar uma dada 

quantidade de energia. Esse atributo ganha importância em dois tipos de regiões: 

nas que apresentam grandes manchas urbanas e, portanto, apresentam várias 

restrições para novas ocupações, e nas que possuem alta sensibilidade à 

transformação do ambiente; tal fator, embora exija um levantamento e análise 

cuidadosa por parte de especialistas, é imperativo para a avaliação correta de como 

o local reagirá aos impactos advindos do empreendimento energético. Normalmente 

esses estudos fazem parte do Estudo de Impacto Ambiental – EIA – uma exigência 

legal no Brasil. 
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4.4 Dimensão social 

 

 Analisa-se na dimensão social o impacto dos sistemas de geração na 

qualidade de vida da sociedade como um todo. A qualidade de vida é afetada por 

inúmeros fatores, incluindo prejuízos à saúde pública e à agricultura assim como 

benefícios como geração de empregos e desenvolvimento econômico. 

 Também devem ser incluídos impactos sócio-culturais causados pelos 

recursos, tanto positivos quanto negativos (e.g. emissão de odores desagradáveis 

por uma usina): embora altamente subjetivos, eles exercem um papel de grande 

relevância no processo de tomada de decisão. 

 Existem inúmeros estudos precificando os diversos impactos sociais da 

geração de energia; apesar de sua importância, eles carregam em seus resultados a 

subjetividade existente nas premissas adotadas na precificação. SÖDERHOLM e 

SUNDQVIST (2003) mostraram que esses estudos, conduzidos por diversas 

instituições, chegaram a valores muito distintos entre si, dificultando a comparação 

entre os recursos energéticos. Essa discrepância se deve a fatores como 

metodologias distintas e diferentes compreensões sobre até onde se deve estender 

a influência dos impactos. 

 Em vista disso, adota-se no estudo de caso apresentado no capítulo 6 uma 

abordagem diferente na análise dos impactos sociais: usam-se como referência 

elementos qualitativos quando não existem estudos similares precificando custos 

sociais dos recursos em análise. Isso não causa prejuízo ao resultado final, visto que 

este apresentará uma classificação dos recursos baseadas na Avaliação de Custos 

Completos. 
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 Apesar disso, é essencial a consideração dos impactos sofridos por todos os 

En-In, independente de sua influência ou situação. Sem isso se corre o risco de 

subestimar fatores de suma importância na dimensão social. Naturalmente, muitos 

En-In preocupam-se prioritariamente com os fatores que os afetam diretamente, mas 

isso não deve ocorrer no momento da caracterização sistêmica do recurso. 

 Entre os elementos que devem ser considerados na dimensão social estão os 

seguintes: 

 

 

4.4.1 Considerações funcionais e estéticas do recurso 

 

 A funcionalidade, embora possa parecer um atributo de menor importância, 

afeta significativamente a capacidade de um recurso energético ganhar participação 

no mercado, especialmente no que diz respeito às opções de pequeno porte. Essas 

opções normalmente dependem muito de sua facilidade de operação e manutenção, 

pois em muitos casos essas atividades são realizadas por pessoas não 

especializadas. Como exemplos, podem-se citar os sistemas de painéis 

fotovoltaicos, turbinas hidráulicas de pico e micro-geração e biodigestores, os quais 

operam desassistidos de pessoal especializado a maior parte do tempo. 

 Muito embora o aspecto estético de um recurso possa parecer de pouca 

relevância, especialmente quando observado sob a luz da dimensão técnico-

econômica, ele é de suma importância na dimensão social, já que influi no conforto 

daqueles que estão em contato com ele. Pode assim afetar o equilíbrio estético do 

local em que será instalado, o que implica em uma maior ou menor aceitabilidade 

por parte das pessoas que freqüentam o local. 
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4.4.2 Efeitos do desequilíbrio ambiental no meio social 

 

 Na dimensão ambiental são analisados os efeitos dos recursos energéticos 

no meio ambiente; adicionalmente, a dimensão social deve observar como esses 

efeitos se refletem no meio social. Isso se dá de diversas formas, muitas das quais 

difíceis de quantificar. É recomendável incluir nesse atributo todos os sub-atributos 

considerados relevantes para a região de análise, ainda que isso implique em 

dificuldades na avaliação dos recursos diante desses sub-atributos. Caso a 

disponibilidade de dados locais seja restrita, podem-se inferir os efeitos a partir de 

estudos prévios conduzidos para regiões ou situações similares. OTTINGER et al 

(1990) e EUROPEAN COMMISSION (2005) apresentam vários estudos extensivos 

dedicados à compreensão e quantificação dos impactos causados pela produção de 

energia à sociedade. 

 

 

4.4.2.1 Impactos na saúde pública 

 

 A produção de energia pode provocar diversos impactos na saúde pública; os 

efeitos da geração termelétrica na Europa, baseada em fontes fósseis, já possui uma 

ampla base de estudos. Mas ainda que as emissões de poluentes aéreos seja a 

principal causa de impactos à saúde, outros fatores também podem causar efeitos, 

como a emissão de poluentes terrestres e aquáticos. 

 Esse sub-atributo precisará, na maior parte das vezes, ser avaliado com base 

em estimativas e inferências a partir de trabalhos já realizados para outras regiões e, 

eventualmente, avaliado de forma qualitativa. Uma referência pertinente é LORA e 
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SALOMON (2005), os quais estudam os impactos de termelétricas no Brasil 

considerando-se diversas tecnologias. 

 

 

4.4.2.2 Impactos na agricultura 

 

 Os efeitos sofridos pela agricultura oriundos da geração de energia são 

provenientes principalmente das emissões de poluentes aéreos e aquáticos, os 

quais contaminam os cultivos e causam dois tipos de danos: perda de produtividade 

e contaminação, este último também colaborando para o sub-atributo anterior. Além 

da emissão de poluentes, a construção de barragens para hidrelétricas também 

causa impactos à agricultura à medida que modifica o micro-clima da região 

adjacente, o regime de vazões do rio e a área disponível para cultivos. Deve-se 

observar, no entanto, que alguns desses efeitos podem ser benéficos. 

 

 

4.4.2.3 Impactos em Edificações 

 

 As edificações estão sujeitas ao desgaste natural, causado pelas intempéries. 

No entanto, esse desgaste pode ser acelerado com a deposição de poluentes – 

normalmente na forma de chuva ácida. Em certos casos esse desgaste prematuro, 

além de incorrer em despesas com manutenção, pode ter conseqüências mais 

sérias, como no caso de edificações históricas, as quais têm valor cultural elevado e, 

via de regra, maior fragilidade diante da agressão. 
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 Outros efeitos possíveis em edificações são os causados durante a 

construção dos empreendimentos de geração de energia, no caso em que estes se 

encontram nas proximidades da planta geradora. Neste caso, eles são sujeitos, além 

da poluição emitida durante a construção, às vibrações produzidas no canteiro de 

obras, assim como leves deslocamentos do solo. Tais efeitos, no entanto, costumam 

ser pouco pronunciados, especialmente em plantas de geração de grande porte, as 

quais normalmente se localizam distantes dos grandes centros urbanos. 

 

 

4.4.2.4 Impactos decorrentes de poluição sonora 

 

 A poluição sonora pode constituir-se em um grande incômodo aos indivíduos 

que estão nos arredores das plantas geradoras. Esse incômodo pode se transformar 

num problema de saúde, especialmente para os funcionários da usina.  

 Ainda que esse sub-atributo tenha forte relação com o sub-atributo “Impactos 

na Saúde Pública”, é conveniente tratá-lo separadamente, pois ainda que os níveis 

de ruídos provocados pelo aproveitamento de recurso energético estejam abaixo do 

limite adequado para a saúde, eles pode causar incômodo aos indivíduos nos 

arredores, o que se constitui num fator negativo ao recurso. Deve-se mencionar que 

esse sub-atributo possui forte caráter subjetivo, dado que se deve considerar não 

apenas o nível do ruído, mas a percepção das pessoas sobre o mesmo. 
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4.4.3 Impacto humano decorrente do Espaço ocupado pelo Recurso 

 

 É quase inevitável que o aproveitamento de recursos energéticos se dê sem 

conflitos pelo espaço a ser ocupado. A necessidade de mediar o uso do espaço 

entre os empreendimentos de produção de energia e as populações locais é uma 

tarefa árdua, mas imprescindível, a qual geralmente envolve diversos órgãos 

governamentais, entidades ambientais e sociais, investidores e a própria população 

afetada. Deve-se observar que esse atributo apresenta similaridade com o atributo 

“Ocupação do Solo”, considerado dentro da dimensão ambiental; no entanto, deve-

se frisar que o atributo da dimensão ambiental avaliava o efeito no meio ambiente, 

enquanto que o da social trata do efeito no ser humano especificamente. 

 Sugere-se a divisão desse atributo nos tópicos seguintes que, dependendo da 

região de estudo, podem ser adaptados. 

 

 

4.4.3.1 Pessoas deslocadas ou lesadas com a formação de reservatórios, 

usinas de geração ou similares 

  

 Esse é um aspecto importante da dimensão ambiental, tendo reflexos na 

dimensão política, visto que afeta e mobiliza interesses distintos. Dada a diversidade 

de recursos energéticos, cada qual com suas peculiaridades, é recomendável usar 

como referência indicadores como pessoas/MW ou pessoas/MWh. 
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4.4.3.2 Deslocamentos de povos Indígenas e Quilombolas 

 

 Uma variação do sub-atributo acima é a ocorrência de deslocamentos de 

povos de origem indígena ou quilombola. Nesse caso, há o aspecto cultural e 

histórico de difícil avaliação, o que justifica a avaliação em um sub-atributo 

específico. 

 

 

4.4.3.3 Existência de Sítios de interesse arqueológico, histórico ou 

cultural 

 

 Ainda que não haja o deslocamento de pessoas na região afetada, podem 

existir na localidade sítios de interesse arqueológico, histórico ou cultural, elementos 

de interesse social. Este é um sub-atributo que deve ser considerado, ainda que de 

difícil quantificação. 

 

 

4.4.4 Influência no Desenvolvimento (Atividade Econômica/Comercial/ 

Industrial) e Infra-estrutura locais 

 

 Esse atributo está entre os mais ponderados – ainda que de maneira 

subjetiva – quando da negociação por parte do governo com os investidores. A 

criação de novas centrais de produção de energia é um fator potencial de 

desenvolvimento, seja econômico ou social: há a criação de empregos na região, 
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estímulo ao setor comercial e imobiliário, maior arrecadação de impostos, entre 

outras conseqüências. 

 Dada a amplitude de considerações a serem realizadas sobre esse atributo, é 

conveniente dividi-lo em vários sub-atributos. No entanto, deve-se observar que 

esses atributos são muito dependentes da região de análise, visto que cada uma 

apresenta necessidades e objetivos particulares. De qualquer forma, sugere-se sub-

atributos como os apresentados a seguir: 

 

a) Pagamento de Royalties para a União, Estados e Municípios; 

b) Irrigação das plantações com o uso da água dos reservatórios; 

c) Benefícios à Navegação pela Construção de Eclusas; 

d) Tratamento do Lixo, Saneamento da Água28; 

e) Influência no Lazer e Turismo da Região; 

f) Contribuição ao Desenvolvimento da Educação da Região29; 

g) Influência no Mercado de Trabalho - Aumento ou Redução de Empregos30  

 

 

                                            

28 Muito embora possa parecer incongruente, em alguns casos os empreendimentos energéticos 
podem colaborar com o tratamento de resíduos da região, geralmente como uma contrapartida para a 
comunidade local. 
29 A instalação de um recurso energético pode colaborar com a educação da região em algumas 
situações específicas: a mais comum se dá quando a região não possui nenhum recurso para gerar 
eletricidade. Com o advento dessa, pode-se iniciar o ministro de aulas noturnas, viabilizadas pelo 
fornecimento de eletricidade. 
30 É importante identificar o potencial de criação de empregos não apenas pela sua quantidade, mas 
também pela sua qualidade – grau de qualificação exigido – e longevidade. 
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4.5 Dimensão política 

 

 Analisa-se nessa dimensão a interação entre os diversos agentes e sua 

influência na viabilização dos recursos energéticos, considerando fatores que 

favorecem ou dificultam a implantação e uso dos mesmos. Politicamente, quanto 

maior for a aceitação de um recurso por parte dos agentes envolvidos, menor será 

seu custo, pois os entraves impostos pelos agentes oneram e atrasam o andamento 

de empreendimentos. 

 Assim, considera-se nessa dimensão a posição de todos os atores da 

questão energética, além da interação entre cada um deles. Elementos como a 

posse da fonte energética, suscetibilidade a mudanças do cenário macroeconômico 

e legislação regulatória existente também são importantes. 

A dimensão política, analogamente à dimensão social, possui elementos de 

muita subjetividade, difíceis de quantificar. Apesar disso, tais elementos não devem 

ser desprezados, pois muitas vezes eles são decisivos na escolha de uma ou outra 

opção energética. 

Na análise da dimensão política os fatores a serem considerados dependem 

muito do perfil das partes interessadas. De todo modo, é importante considerar 

alguns dos elementos motivadores mais presentes nos grupos de interesse 

envolvidos na questão energética. Essa análise prévia auxilia a definição dos 

atributos relevantes para a avaliação da dimensão política. 
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4.5.1 Motivação dos agentes 

 

 Os diversos atores envolvidos no setor energético têm visões e interesses 

distintos, agindo de forma a influenciar as decisões em benefício próprio. 

Naturalmente, alguns agentes possuem mais poder de persuasão do que outros, 

fato oriundo de sua própria posição; além do que esses agentes costumam se 

associar de modo a maximizar sua força, firmando acordos entre si, públicos ou não, 

ou criando entidades como, por exemplo, a Abinee (fornecedores), Abradee 

(distribuidoras), Abrace (grandes consumidores) e Abrage (geradoras). A seguir são 

apresentadas as motivações principais dos grupos de interesse mais ativos na 

articulação política existente na questão energética. 

 

 

4.5.1.1 Consumidores de grande porte 

 

 Os consumidores costumam interpretar a energia como um mero custo de seu 

processo; assim, apesar de haver potencial considerável em diversos setores na 

indústria e comércio que poderiam se beneficiar significativamente de medidas como 

autoprodução de energia e medidas de gerenciamento da demanda, ações nesse 

sentido ainda são limitadas diante de seu potencial. Investir na produção de energia 

não desperta o interesse dos grandes usuários na magnitude desejada, pois se 

entende que a legislação referente ao autoprodutor não é adequada. Por sua vez, as 

medidas de eficiência já são adotadas por diversos consumidores, com destaque 

para as grandes indústrias, mas o desconhecimento sobre ações mais integradas 

com concessionárias e outras partes potencialmente interessadas ainda é comum. 
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As preocupações principais costumam ser a minimização de custos e a 

responsabilidade ambiental, seja esta última motivada por uma real consciência do 

problema ou por uma mera necessidade empresarial. 

 

 

4.5.1.2 Distribuidoras de Energia 

 

Após a privatização de boa parte do setor nos anos 90, as distribuidoras 

adquiriram mais eficiência; apesar disso, a nova estrutura do setor elétrico, baseada 

na desverticalização das atividades, faz com que elas não se interessem em atuar 

em eficiência energética, ainda que a legislação obrigue-as a isso, posto que isso 

impacta negativamente na sua receita. Por motivo similar também não há maior 

interesse em adquirir energia de clientes; mesmo a disponibilização de sua rede, via 

pagamento das tarifas pertinentes, não é vista com muito interesse. De certa forma, 

tais atividades são entendidas como de alto risco e baixo retorno financeiro, apesar 

de o discurso oficial apresentado pelas distribuidoras ser de que o core business da 

empresa é fornecer o serviço de transporte e entrega de energia, e de que a 

fidelização dos clientes é importante, feita através do atendimento customizado e de 

qualidade. 

 

  



 121

4.5.1.3 Geradoras de Energia 

 

 As geradoras, diante da necessidade de diversificar seus portfólios dada a 

inviabilidade dos grandes empreendimentos, começam a voltar suas atenções para 

a geração distribuída e fontes alternativas. Atualmente, elas já participam de 

consórcios para a construção e operação de novas usinas de pequeno porte, PCH’s 

na maior parte dos casos. Tal postura é adequada à expansão da geração 

distribuída de forma ordenada, visto que as geradoras têm experiência suficiente 

para conduzir sua operação e manutenção, integrando-a ao seu parque.  

 Investimentos em fontes alternativas, impulsionados por estímulos 

governamentais – como é o caso do PROINFA31 – vêm florescendo e, 

conseqüentemente, aumentando o parque instalado de centrais eólicas e de 

biomassa. 

 Como empresas, as geradoras buscam o retorno econômico; considerações 

ambientais e sociais, antes reduzidas, ganharam destaque. Mais que uma mera 

preocupação com a sustentabilidade energética, tal atitude reflete a compreensão da 

necessidade de buscar opções consensuais entre as diversas partes envolvidas 

como única maneira de garantir a continuidade do negócio de geração. 

 

 

                                            

31 Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
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4.5.1.4 Governos federal, estadual e municipal 

 

O governo federal, nos últimos anos, tem buscado alternativas para a 

expansão do setor elétrico, dada a impossibilidade de se reproduzir o modelo de 

expansão de décadas anteriores, baseado em hidrelétricas de médio e grande porte. 

Com o fracasso do Programa Prioritário de Termelétricas – PPT voltou-se a atenção 

para a geração a partir de fontes alternativas, como biomassa e eólica, assim como 

para a energia nuclear e a térmica, abastecida por gás natural produzido no Brasil. 

Apesar de algumas iniciativas para estimular a diversificação da matriz energética e 

o uso eficiente dos recursos energéticos, ainda se carece de uma política clara de 

desenvolvimento de setor energético, concatenada com os diversos setores 

envolvidos. 

Os governos estaduais e municipais, de modo geral, não mobilizam forças 

significativas acerca da questão; se por um lado, há pressão de empreendedores 

para se agilizar os trâmites legais, especialmente os de licenciamento ambiental, por 

outro há a oposição da população e de movimentos sociais e ambientais contra a 

implantação de certos empreendimentos energéticos. Os estados, de certa forma, 

dificultam a implantação dos recursos energéticos pela própria legislação ambiental, 

a qual costuma tratar empreendimentos com grande zelo, algumas vezes 

desmedido. As prefeituras, mais especificamente, sofrem a pressão dos munícipes 

para vetar obras que impliquem em impactos na economia ou sociedade local, e 

buscar compensações para as usinas já construídas. 
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4.5.1.5 Movimentos ambientalistas 

 

 Paralelamente à consolidação da democracia no país, surgiram diversas 

associações não governamentais (ONG’s), com os mais diversos propósitos. Entre 

elas estão diversas organizações ambientais, as quais costumam ver com reservas 

os empreendimentos de infra-estrutura32, entendendo que estes não possuem, de 

modo geral, contrapartidas para o impacto ambiental que causam. Como a geração 

a partir de fontes renováveis é ambientalmente mais amistosa, além de poderem ser 

integradas mais facilmente às necessidades locais, muitas dessas organizações 

apóiam o uso de recursos renováveis. 

Elas são muitas vezes criticadas pela suas exigências demasiadas, 

desnecessárias e contrárias ao desenvolvimento econômico e social. Tal impressão, 

justificada em certos casos, deve diminuir à medida que as partes envolvidas no 

processo de licenciamento, com suas diversas audiências públicas, acostumem-se 

com ele; afinal, esse processo é relativamente novo no país. 

 

 

4.5.1.6 Movimentos sociais 

 

 A exemplo dos movimentos ambientais, os movimentos sociais ganharam 

força após o período militar; muitos deles existem para reivindicar compensações de 

empreendimentos hidrelétricos. Como a geração a partir de fontes alternativas 

                                            

32 Temos como exemplos as dificuldades impostas à construção do Rodoanel rodoviário na Grande 
São Paulo, o cancelamento da construção da usina Carioba II e as diversas alterações na proposta 
da usina de Belo Monte. 
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costuma apresentar menor impacto às condições locais, a tendência é que ela tenha 

mais apoio desses movimentos. 

 

 

4.5.1.7 População em geral 

 

 A população em geral não está ativamente envolvida na questão energética, 

embora seja a mais afetada, especialmente pelas externalidades. Ela deseja, de 

modo geral, ter acesso à energia barata e de baixo impacto social e ambiental. O 

fato de eles serem, de certo modo, excludentes, mostra como boa parte da 

sociedade desconhece a complexidade da questão. 

 Vale observar que o interesse pela defesa ambiental não costuma prevalecer 

sobre o custo ou conveniência. Pode-se observar isso na escolha do combustível 

para veículos flexíveis: dificilmente é mencionado como razão para o uso do álcool o 

fato deste ser renovável. 

 EK (2005) mostra que, em pesquisa conduzida na Suécia sobre o interesse 

da população em adotar recursos energéticos renováveis, muito embora a maior 

parte da população seja favorável a eles, na prática ainda há oposição aos projetos 

quando estes podem apresentar inconvenientes, seja em termos de ruídos ou de 

custos mais elevados. 

 Essas são algumas das motivações apresentadas pelos diversos En-In; com 

base nelas, pode-se identificar mais facilmente os atributos relevantes para a 

dimensão política, os quais são apresentados a seguir. 
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4.5.2 Posse da Fonte Energética 

 

 O controle da fonte energética constitui-se em um dos principais focos da 

política energética de qualquer país. A disponibilidade de energia de maneira 

contínua e a preços estáveis é, talvez, o fator de maior relevância na dimensão 

política. Assim, é conveniente avaliar se a fonte energética de um dado recurso é de 

acesso livre (como a energia eólica, solar e biomassa), destinada a usos múltiplos 

(hídrica), de posse da União (como é o caso do petróleo e gás natural brasileiro) ou 

estrangeiro. Adicionalmente é adequado identificarem-se possíveis fatores de 

instabilidade no fornecimento. 

 

 

4.5.3 Aceitação ou Oposição ao Recurso 

 

 Esse atributo é, ao lado do anterior, o mais importante da dimensão política. 

Com ele é possível identificar vários dos obstáculos potencialmente intransponíveis 

para a implantação de um recurso energético. Isso ocorre pois se não houver uma 

postura favorável – ou ao menos neutra – de um En-In chave para a adoção do 

recurso, dificilmente as outras partes serão capazes de transpor essa oposição a um 

custo, prazo ou condições aceitáveis. 

 A condição ideal para um recurso é ter todos os agentes envolvidos – ou, ao 

menos, os diretamente interessados – com um certo nível de consenso a respeito 

das condições de implantação do recurso energético.  

 É conveniente dividir este atributo em outros sub-atributos, como os listados a 

seguir. Quanto maior a influência do En-In maior deve ser seu peso relativo aos 
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outros. Exceção é feita ao poder público que, como poder concedente, merece uma 

avaliação específica. 

 

a) Aceitação de grupos organizados (ONGs) 

b) População em Geral  

b 1) Aceitação 

 b 2) Grau de conscientização sobre o recurso33 

c) Consumidores 

d) Investidores 

e) Distribuidores  

f) Opinião Pública Internacional 

 

 

4.5.4 Apoio Governamental 

 

 O governo, como ente responsável pela definição e condução de políticas 

públicas, exerce influência considerável no planejamento energético. Tal influência 

se manifesta de diversos modos34, a maioria através de um arcabouço regulatório, 

seja ele favorável ou não. Através desses estímulos, o governo pode estimular 

mudanças no comportamento dos outros agentes, tornando a adoção de um dado 

recurso mais atrativa ou não. 

 É adequado também identificar se o arcabouço existente é consolidado e 

estável. A inexistência de legislação pertinente à implantação de um recurso, por sua 
                                            

33 Quanto maior o conhecimento da população em relação a um determinado recurso, maior a chance 
de uma decisão racional e menor a susceptibilidade da mesma a outros agentes. 
34 Subsídios, simplificação da burocracia, regime tributário diferenciado etc. 
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vez, deve ser considerada como uma situação intermediária, enquanto uma 

legislação favorável como positiva e uma desfavorável como negativa. 

 

 

4.5.5 Conjunção e Encontro de Interesses 

 

 Esse atributo apresenta similaridades com o atributo Aceitação ou Oposição 

ao Recurso; ao contrário deste, no entanto, ele avalia a qualidade da interação 

entre os diversos agentes, e não a sua percepção a respeito do recurso. Um recurso 

só poderá ser implantado se as partes envolvidas na cadeia de produção e uso 

interagirem a contento. Em outras palavras, não basta um recurso energético ser 

apreciado pelas partes envolvidas; é necessário que essas partes sejam capazes de 

associarem-se de modo a viabilizar o uso desse recurso. 

 Para melhor sistematizar esse atributo, é adequado subdividi-lo nos seguintes 

sub-atributos: 

a) Gerador e Distribuidor 

b) Distribuidor e Consumidor 
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Capítulo 5 

 

Avaliação dos Potenciais dos Recursos de Oferta 

 

5.1 Introdução 

 

 O potencial energético apresenta uma característica importante: a amplitude 

do intervalo entre seus valores limítrofes. Isso lhe permite ser aproveitado em 

quantidades diversas; pode ser usado quase que completamente ou pode ser 

intocado. Com isso em vista, sua quantificação deve considerar por um lado a 

variabilidade nas possíveis aplicações e por outro o potencial economicamente 

realizável. Não se restringe, portanto, ao potencial bruto, tampouco ao 

economicamente realizável, já que o primeiro não dá as informações suficientes para 

precisar a magnitude do uso dadas restrições correntes (como limitações de uso 

múltiplo, por exemplo) e o segundo é, por princípio, limitado por certas condições 

econômicas e tecnológicas, mutáveis portanto. 

 Dessa forma, o modelo define três potenciais: potencial teórico, potencial 

realizável e potencial de mercado (Figura 5.1), com o objetivo de fornecer um 

panorama mais claro da disponibilidade dos recursos de oferta ao tomador de 

decisão. 
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Metodologia de análise Avaliação de Potenciais

 
Figura 5.1. Diagrama do modelo de caracterização, com destaque para as etapas de 
avaliação de potenciais. 
 

 

5.2 Potencial Teórico 

 

 O potencial teórico engloba o uso total da fonte energética capaz de ser 

transformada e utilizada pela melhor tecnologia existente. É o mais abrangente, pois 

não é avaliado com base nas diversas restrições existentes e, justamente por isso, é 

relativamente fácil de quantificar, visto que pouco depende de estimativas subjetivas 

e dados desagregados. 
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 Ele é útil por revelar o potencial máximo de adoção que um recurso pode ter. 

Isso é importante no processo de planejamento, que deve considerar diversos 

cenários e possibilidades: o potencial teórico simplifica tal processo permitindo que 

nele se descartem previamente os recursos de baixo potencial. 

 Além disso, o potencial teórico, por sua própria natureza, não precisa ser 

reavaliado com freqüência, dependendo apenas de evoluções tecnológicas e 

alterações das reservas energéticas conhecidas (e.g. petróleo). 

 

 

5.2.1 Princípios para cálculo dos potenciais teóricos 

 

 Os princípios para cálculo dos potenciais teóricos são apresentados a seguir. 

Embora eles sejam dependentes da fonte, duas premissas são válidas para todos: o 

levantamento da quantidade de fontes primárias disponíveis e a consideração da 

tecnologia mais eficiente de conversão. 

 O levantamento da quantidade de fontes primárias é importante pois elas são 

a base da cadeia de produção energética; é delas que se extrai energia para 

conversão e aproveitamento. Em vista disso, é importante que as fontes sejam 

identificadas e avaliadas. O grau de reposição das fontes também é importante, 

dado que ele influenciará o potencial no decorrer do tempo. É desejável, embora não 

indispensável, que a disponibilidade de fontes primárias seja categorizada de acordo 

com certos critérios tais como: facilidade de acesso e extração. Isso permite que, 

durante a avaliação do potencial realizável, sejam mais facilmente quantificadas nas 

fontes primárias as parcelas em condições mais adequadas para aproveitamento. 
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 A consideração da tecnologia mais eficiente de conversão permite a avaliação 

da capacidade de produção de energia útil a partir da fonte energética. Deve-se 

analisar a tecnologia mais eficiente adequada para a fonte energética disponível, 

considerando também os casos onde várias tecnologias são necessárias para o 

aproveitamento da energia. 

 Além dessas premissas, válidas para todos as fontes, existem considerações 

básicas dependentes de cada uma (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 – Considerações relevantes para o cálculo de potenciais teóricos 
Fontes Considerações necessárias 
Biomassa Disponibilidade de áreas cultiváveis 

Produtividade das culturas atuais 
Solar Disponibilidade de áreas para instalação 
Eólica Disponibilidade de áreas para instalação, considerando o regime 

de ventos e os arredores 
Oceânica Disponibilidade de regiões para instalação, seja on-shore ou off-

shore. 
Fóssil Disponibilidade e sustentabilidade de reservas; expectativa de 

novas descobertas 
Hídrica Existência de bacias hidrográficas com potenciais não 

aproveitados 
Nuclear Disponibilidade de reservas de material físsil 
Geotérmica Existência de regiões com atividade geológica favorável 
Resíduos Disponibilidade de áreas adequadas para processamento 
 

 Considerações, informações e referências sobre a avaliação de potenciais de 

recursos energéticos podem ser encontradas em REIS (2003) e SOUZA et al. (1999) 

– hídrica; BOYLE (2004) e ALDABÓ (2002) – solar, eólica, oceânica, geotérmica e 

resíduos; BOYLE (2003) e EBENHACK  (1995) – fósseis e nuclear; BASSAM (1998) 

– biomassa. 
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5.3 Potencial Realizável 

 

 O potencial realizável corresponde à parte do potencial teórico que agrega as 

restrições ambientais, sociais, políticas e técnico-econômicas. Assim, mais do que o 

potencial economicamente viável, ele representa o potencial capaz de ser 

implantado quando considerados quaisquer obstáculos intransponíveis – Figura 5.2.  

 

Pot. Téc.-econ. Pot. Ambiental

Pot. Social

Pot. Político

POTENCIAL
REALIZÁVEL

Pot. Teórico

 
 
Figura 5.2. Representação do potencial realizável. 

 

 Para levantá-lo, é necessário estabelecer as restrições às quais os recursos 

são submetidos. Essas restrições devem ser consideradas de forma a não favorecer 

um recurso em detrimento de outro. Cada recurso está sujeito a restrições distintas 

(termelétricas dependem da disponibilidade de água, enquanto sistemas 

fotovoltaicos necessitam de espaço com boa insolação), de modo que essas 

restrições devem ser consideradas apenas se constituírem restrições de fato, e não 

apenas obstáculos que podem ser transpostos, ainda que com dificuldade (e.g. os 
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impactos de uma termelétrica podem ser compensados socialmente e 

ambientalmente com a construção de uma estação de tratamento de esgotos). 

 Diferentemente do potencial teórico, o potencial realizável exige uma 

estimativa bem mais complexa que apresenta diferentes graus de profundidade. 

Cabe à expertise do planejador definir até que ponto devem-se considerar as 

restrições existentes. 

 As estimativas dos potenciais devem necessariamente se basear em estudos 

detalhados e levantamentos realizados com os agentes envolvidos na questão 

energética, na medida em que estes definem diversas das restrições sociais e 

políticas existentes, as quais devem ser mais freqüentemente reavaliadas, de modo 

a incorporarem alterações estruturais ou mesmo conjunturais. 

 Entre as considerações necessárias que os especialistas devem fazer para a 

estimativa do potencial realizável estão (Tabela 5.2): 

 

Tabela 5.2 – Considerações relevantes para o cálculo de potenciais realizáveis 
Natureza Considerações necessárias 

técnica-econômica 

- possibilidade de instalação dos equipamentos de 
conversão nos locais necessários; 
- viabilidade econômica; 
- disponibilidade de fontes de financiamento compatíveis 
com a natureza do empreendimento; 
- prospecção do mercado potencial; 
- forma de comercialização da energia; 
- atratividade do empreendimento aos potenciais 
investidores. 

ambiental - restrições legais; 
- possibilidade de mitigação de impactos. 

social - grau de danos à população; 
- possibilidade de compensação dos danos. 

político 

- apoio governamental; 
- existência de arcabouço regulatório adequado; 
- natureza da fonte energética (livre, regulada ou privada); 
- existência de grupos opositores; 
- receptividade das concessionárias ao recurso. 
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 Essas considerações são normalmente advindas da aplicação da metodologia 

de análise dos recursos, motivo pelo qual é após a mesma que deve ser conduzida 

a avaliação do potencial realizável. 

 Dada sua complexidade, a avaliação do potencial realizável deve ser 

conduzida com o apoio de especialistas nas quatro áreas, não se dispensando a 

participação de profissionais de planejamento energético. 

 

 

5.4 Potencial de Mercado 

 

 Mesmo o potencial realizável, muito restrito, pode não se concretizar. Isso se 

deve a fatores difíceis de quantificar ou mesmo identificar. Assim, define-se o 

potencial de mercado, que corresponde ao potencial de fato implantado. Como ele 

está relacionado com as etapas finais do PIR, sua avaliação não é tratada na 

caracterização dos recursos. 
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Capítulo 6  

 

Exemplo de Aplicação 

 

 É oportuno aplicar os preceitos do modelo apresentado nos capítulos 

anteriores; com isso em vista é elaborado um exemplo de aplicação para facilitar a 

compreensão da metodologia e discutirem-se algumas de suas peculiaridades e 

obstáculos para sua adoção. 

 Pretende-se também mostrar e discutir os possíveis resultados provenientes 

da adoção de seus princípios no planejamento energético. Isso é feito através da 

elaboração de cenários de adoção dos recursos energéticos para os próximos 30 

anos, um dos quais pautado pela aplicação do modelo. 

 Adota-se a região administrativa de Araçatuba como objeto do estudo, pois 

esta é foco de um projeto de Planejamento Integrado de Recursos Regional35 

conduzido por pesquisadores envolvidos em diversos trabalhos relacionados ao PIR. 

Isso permitiu que este exemplo fosse alimentado com informações mais detalhadas 

e recentes, incluindo a interação com diversos En-In da região, de suma importância 

para a caracterização dos recursos energéticos. Quando relevante, este estudo de 

caso apresenta resultados obtidos durante a condução do projeto supracitado. 

 

 

                                            

35 “Novos Instrumentos de Planejamento Energético Regional Visando o Desenvolvimento 
Sustentável”, projeto inserido no programa de Políticas Públicas da FAPESP, processo 03/06441-7. 
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6.1 Região de estudo 

 

 A região administrativa de Araçatuba está localizada na parte noroeste do 

estado de São Paulo (Figura 6.1); ela contém 704.527 habitantes (2005)36 

localizados numa área de 18.588 km2 (7,48% do total do estado), sendo constituída 

por 43 municípios, os quais compreendem duas regiões de governo, Andradina e 

Araçatuba. 

 

 

Figura 6.1. Região Administrativa de Araçatuba. 
 

 Nela se localizam as hidrelétricas de Jupiá, Ilha Solteira, Três Irmãos e 

Promissão, totalizando cerca de 6061 MW de potência. A região também possui 

várias centrais cogeradoras nas usinas de açúcar e álcool. 

 A economia da região possui vocação agroindustrial, com diversos frigoríficos 

e usinas sucro-alcooleiras, assim como de alimentos. As indústrias de bebidas, 

líquidos alcoólicos e vinagre representam 9,18% do valor adicionado regional. Um 

                                            

36 Fundação Seade. 
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grande grupo, que agrega a indústria de produtos alimentícios de origem animal e 

indústrias diversas, representa 6,69% do total do valor adicionado, sendo 6,36% 

referente a frigoríficos. 

 

 

6.2 Aplicação do Modelo de Caracterização 

 

6.2.1 Definição dos recursos de oferta energética 

 

 A definição dos recursos a serem incluídos na caracterização deve atender 

aos objetivos da mesma. Uma empresa em busca de opções para suprir sua 

demanda, por exemplo, tem um leque de opções reduzido, se comparado com as 

alternativas que se apresentam para um país. Para a região de Araçatuba as opções 

são variadas; foram escolhidos os recursos com o propósito de subsidiar a 

elaboração de um plano de expansão para a região. 

 Os recursos escolhidos foram os seguintes: 

 

- solar fotovoltaico 

- coletores solares 

- eólico de pequeno porte 

- eólico de grande porte 

- pico hidrelétricas 

- micro hidrelétricas 

- pequenas hidrelétricas 



 138

- gás natural veicular – GNV 

- gás natural para a indústria 

- gás natural para termelétricas 

- gás natural residencial 

- gasolina 

- querosene 

- gás liquefeito de petróleo – GLP 

- diesel 

- óleo combustível 

- esgoto 

- vinhaça 

- aterros sanitários 

- dejetos animais 

- álcool 

- biodiesel 

- casca de arroz 

- bagaço de cana 

 

 Essa seleção, de certo modo empírica, deve ser tão abrangente quanto 

possível quando se tem por objetivo a elaboração do PIR. Nenhum recurso deve ser 

descartado a priori, pois um recurso aparentemente desvantajoso pode se mostrar 

atrativo em um cenário futuro. 
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6.2.2 Avaliação de Custos Completos – ACC 

 

6.2.2.1 Definição dos atributos 

 

 A definição dos atributos deve refletir, por um lado, as necessidades e 

características da região de estudo tanto quanto possível; por outro, deve atentar às 

peculiaridades de cada recurso a ser analisado, de modo a evitar privilegiar alguns 

em detrimentos de outros. 

 Os atributos selecionados para compor a análise dos recursos foram definidos 

em reuniões com vários pesquisadores participantes do projeto de PIR regional; é 

sempre recomendável que eles sejam definidos por uma equipe de especialistas nas 

4 dimensões, na região de estudo e no processo de PIR. 

 

Dimensão técnico-econômica: 

- custo do empreendimento; 

- suprimento de combustível; 

- custo/dificuldade de manutenção; 

- custo de geração; 

- distância entre a fonte e o centro de consumo; 

- tempo de construção; 

- disponibilidade do energético na região; 

- tempo de retorno do investimento; 

- domínio da tecnologia; 

- fator de capacidade; 

- mecanismos de incentivo; 
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- potencial de comercialização de excedentes. 

 

Dimensão ambiental: 

- natureza do combustível; 

- poluição atmosférica; 

- poluição das águas; 

- poluição do solo; 

- tamanho da área afetada; 

- emissão de gases de efeito estufa (GEE). 

 

Dimensão política: 

- disponibilidade do combustível; 

- risco a exposição cambial; 

- oposição da população; 

- propriedade da fonte de energia; 

- apoio governamental; 

- implicações regulatórias. 

 

Dimensão social: 

- contaminação atmosférica; 

- contaminação das águas; 

- contaminação do solo; 

- poluição sonora; 

- utilidades secundárias para a população; 

- empregos; 
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- potencial de adoção em larga escala. 

 

 

6.2.2.2 Definição das escalas e pesos dos atributos 

 

 Definidos os atributos, passa-se então ao estabelecimento das escalas e 

pesos adequados de cada um; é recomendável que as escalas sejam uniformizadas 

de modo que, em seus níveis, elas sempre possam acomodar conceitos, tais como 

“ideal”, “adequado”, “regular e inadequado”, conforme exibido na Tabela 6.1: 

 

Tabela 6.1 – Sugestão de escalas e notas 

Atributo Tempo de retorno do investimento 
realizado no empreendimento 

Ideal (10) Menor que 3 anos 
Adequado (6,5) De 3 a 7 anos 

Regular (3,5) De 7 a 12 anos 
Inadequado (0) Maior que 12 anos 

 

 

Se essa padronização for realizada para todos os atributos, pode-se 

estabelecer mais facilmente para os recursos em julgamento uma nota mínima, 

correspondente ao desempenho almejado pelo planejador. 

Neste estudo de caso foram adotadas as escalas e pesos apresentadas nas 

páginas a seguir. 
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Tabela 6.2 - Dimensão técnico-econômica 

10 7,5 5 2,5 0 Peso
Custo do Empreendimento 

(US$/kW) custo < 500  500<custo<= 900 900<custo<= 1500 1500<custo< =2000 custo > 2000 4

Suprimento de Combustível Custo regulado Custo livre 2

Custo/Dificuldade de Manutenção

sem necessidade de 
manutenção freqüente - 
utiliza peças nacionais

manutenção freqüente e 
com necessidade de peças 

nacionais

sem necessidade de manutenção 
freqüente - utiliza peças importadas

manutenção freqüente e com 
necessidade de peças 

importadas

necessidade de 
deslocamento da 

tecnologia para outros 
lugares

2

Custo de Geração (US$/MWh) custo < 40  40 <custo< 90 custo > 90 4
Distância entre a Fonte e o centro 

de Consumo distância <=1 km 1 km<distância<=10 km 10km<distância<=100km 100km<distância<=500km distância > 500km 2

Tempo de Construção tempo<=6 meses 6 meses<tempo<=2 anos tempo > 2 anos 3
Disponibilidade do energético na 

região Alta Média Baixa 2
Tempo de Retorno do 

Investimento tempo<=3 anos 3 anos<tempo<=7 anos 7 anos<tempo<=12 anos 12 anos<tempo<=15 anos 15 anos<tempo 4

Domínio da Tecnologia regional regional/nacional nacional nacional/importado importado 1
Fator de Capacidade FC>=70% 70%>FC>=40% FC<40% 3

Mecanismos de Incentivo Proinfa/PPA Linhas de Financiamento Subsídios Sobretaxação 2
Potencial de comercialização de 

excedentes Grande Médio Baixo 1
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Tabela 6.3 - Dimensão Ambiental 

10 5 0
Natureza do Combustível renovável Não Renovável 4

Poluição Atmosférica
não polui afeta a qualidade do ar de forma 

leve

poluição a ponto de 
afetar o equilíbrio 

ambiental 2

Poluição das Águas não polui afeta a temperatura das águas dejetos nocivos nas 
águas 2

Poluição do Solo não polui afeta a qualidade da terra de forma 
leve dejetos nocivos na terra 2

Tamanho da Área Afetada não significativa 500 m^2<área<1500 m^2 > 1500 m^2 1
Facilidade para obtenção das 

licenças ambientais
Sem obstáculos 

significativos Obstáculos razoáveis Obstáculos grandes 3
Emissão de Gases do Efeito 

Estufa (GEE) desprezível médio alto 3
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Tabela 6.4 - Dimensão social 

2005 10 5 0

Contaminação Atmosférica
não polui afeta a qualidade do ar de forma 

leve

poluição a ponto de 
afetar a qualidade de 

vida da população

Contaminação das Águas não polui afeta a temperatura das águas dejetos nocivos nas 
águas

Contaminação do Solo

não polui afeta a qualidade da terra de forma 
leve dejetos nocivos na terra

Contaminação Sonora
não polui ruídos médios

ruídos nocivos a 
população local ou aos 

animais

Utilidades secundárias para a População

Criação de áreas que 
podem ser utilizadas 

para atividades 
lucrativas ou de melhore 
as condições da região

Criação de áreas que podem ser 
utilizadas para lazer 

não acrescenta 
nenhuma utilidade além 

da energia

Empregos (quanti e quali)
Grande Quantidade e  

Qualidade de empregos
Alta Quanti e Baixa Quali ou vice-

versa
Baixa Quantidade e  

Qualidade de empregos

Potencial de adoção em larga escala na 
região Alto Médio Baixo  
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Tabela 6.5 - Dimensão Política 

10 7.5 5 2.5 0

Disponibilidade do Combustível
combustível abundante 

obtido na região gás natural combustível derivado 
de petróleo 2

Risco a Exposição Cambial

tecnologia nacional sem 
risco cambial nos fluxos 

de caixa

tecnologia mista, com risco cambial 
parcial nos fluxos de caixa

tecnologia importada 
com grande influência 

do câmbio nos fluxos de 
caixa 3

Oposição da População

População apóia este 
tipo de tecnologia

População não se opõe, mas há 
movimentos de oposição

população contra esta 
tecnologia

4

Propriedade da Fonte de Energia Fonte obtida na região - Fonte externa à região 2

Apoio Governamental

Governo é ativamente 
favorável à adoção da 

tecnologia

Governo é passivamente 
favorável à adoção da 

tecnologia
Governo é indiferente

Governo é passivamente 
oposto à adoção da 

tecnologia

Governo é ativamente 
oposto à adoção da 

tecnologia 4

Implicações regulatórias

Existe legislação  
regulatória favorável 

aos investimentos

Existe legislação regulatória mas 
ela é passível de interpretações 

dúbias

Não existe legislação 
regulatória 3
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A definição dos pesos e escalas dos atributos foi realizada pelo grupo de 

pesquisadores envolvidos no PIR e baseadas nas necessidades e características 

identificadas na região. Naturalmente, eles podem diferir, se aplicados em outra 

região. 

É oportuno observar os pesos definidos para cada atributo. Na dimensão 

técnico-econômica, o custo do empreendimento, o custo de geração e o tempo de 

retorno do investimento são, significativamente, os mais importantes. Isso se explica 

pela representatividade na questão econômica. Caso eles não sejam favoráveis, a 

adoção do recurso energético torna-se mais improvável. Os outros atributos, ainda 

que expressivos, podem ser mais facilmente contornados, motivo pelo qual 

receberam menor peso. 

Na dimensão ambiental, a natureza do combustível (renovável ou não), o 

nível de emissão de gases de efeito estufa e a facilidade para licenciamento 

ambiental ganharam mais destaque. Isso reflete, em primeiro lugar, a preocupação 

com o grau de sustentabilidade do recurso. Em segundo, a adequação do recurso à 

legislação ambiental, o que reflete, ainda que indiretamente, sua adequação às 

necessidades ambientais da região. 

Na dimensão social houve pouca preocupação com os efeitos nocivos que os 

recursos poderiam causar. Maior destaque foi dado aos benefícios, como o potencial 

de adoção em larga escala e os efeitos benéficos à população. Explica-se isso pelo 

forte interesse da população da região em novas oportunidades para o 

desenvolvimento. 
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6.2.2.3 Definição das notas dos recursos para cada atributo 

 

É recomendável definir as notas de todos os recursos para cada atributo 

antes de seguir adiante. A atribuição das notas, que em alguns casos dependem 

significativamente das comparações entre os recursos, torna-se assim mais 

consistente. 

As notas atribuídas aos recursos encontram-se no anexo. Comentários a 

respeito dos recursos e suas notas são apresentados no final do capítulo. 

 

 

6.2.2.4 Cômputo do desempenho dos recursos em cada dimensão 

 

As notas de cada recurso foram ponderadas com base nos pesos de cada 

atributo; na Tabela 6.6 são apresentados os resultados obtidos dentro de cada 

dimensão e o resultado final. Uma nota elevada representa grande atratividade do 

recurso dentro do contexto de análise. A atratividade dos recursos pode ser vista na 

Figura 6.2. 
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Tabela 6.6 – Desempenho dos recursos na ACC 
Dimensão Recurso Tec-ec. Amb. Pol. Soc. Global 

Fotovoltaico 4,25 9,85 6,94 4,21 6,31 
Coletores solares 8,33 10,0 9,44 7,89 8,92 
Eólico pq. porte 3,75 9,85 8,06 6,18 6,96 
Eólico grd. porte 4,83 9,71 7,22 4,61 6,59 
Pico hidrelétricas 5,15 10,0 8,06 7,11 7,58 
PCH’s 5,58 9,26 8,09 7,89 7,91 
Micro hidrelétric. 4,08 9,85 8,47 6,58 7,25 
GNV 5,75 6,32 5,56 6,58 6,05 
GN industrial 6,58 4,41 4,17 6,32 5,37 
GN termelétricas 6,83 4,41 4,17 6,97 5,43 
GN residencial 5,58 6,18 6,11 6,97 6,21 
Gasolina 5,25 5,88 4,17 6,18 5,37 
Querosene 5,17 5,88 4,72 4,47 5,06 
GLP 6,50 5,74 5,00 6,05 5,82 
Diesel 6,25 4,71 4,72 4,47 5,04 
Óleo combustível 6,30 2,94 3,89 5,26 4,60 
Esgoto 4,42 9,71 8,61 7,63 7,59 
Vinhaça 4,08 9,71 8,61 5,26 6,92 
Aterros sanitários 3,75 10,0 8,61 7,11 7,37 
Dejetos animais 6,08 10,0 9,44 7,37 8,22 
Álcool 5,92 9,41 8,89 7,89 8,03 
Biodiesel 2,42 8,09 6,94 5,53 5,74 
Cascas de arroz 6,58 9,41 9,44 7,11 8,14 
Bagaço de cana 7,17 10,0 9,44 9,61 9,05 
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Figura 6.2. Classificação dos recursos de acordo com a ACC. Notas maiores significam 
melhor desempenho do recurso. 
 

 

6.2.3 Cálculo dos Potenciais Teóricos 

 

 A seguir são exibidos os cálculos dos potenciais teóricos dos seguintes 

recursos: coletores solares, gás do esgoto, termelétricas a gás natural e 

termelétricas a bagaço de cana.  

 

6.2.3.1 Coletores Solares 

 

De acordo com informações fornecidas pela Transen, fabricante de coletores 

solares na região, um sistema residencial, se bem dimensionado, pode suprir cerca 
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de 80% das necessidades da mesma para aquecimento de água. Sabendo-se que o 

consumo elétrico residencial de Araçatuba é da ordem de 362GWh (Seade, 2002), e 

estimando-se que 20% dessa energia seja usada para aquecimento de água, 

teremos um potencial de 72 GWh/ano apenas em aquecimento de água residencial. 

 

 

6.2.3.2 Gás do esgoto 

 

A região conta com uma população de 697.980 habitantes, sendo 642.766 em 

zonas urbanas. A produção estimada de esgoto por pessoa é de 150 litros por dia. 

Assim, são produzidos anualmente 35.191.438 m3 de esgoto urbano. Para cada 72 

m3 de vazão diária de esgoto obtém-se 5,3 m3 de biogás (COELHO, 2004). Estima-

se que cada 1 m3 de biogás tenha 60% do poder calorífico de 1 m3 de gás natural. 

Como para 1 m3 de gás natural tem-se 11,45kWh, para a região toda o potencial 

teórico é de 17.796 MWh/ano. 

 

 

6.2.3.3 Bagaço de cana-de-açúcar 

 

 As estimativas do potencial de geração a partir do bagaço para o estado são 

variadas, dependendo das hipóteses admitidas. Com a produção de cana da região, 

é possível estimar o potencial bruto de cogeração. Sabe-se que a cana in natura 

produz cerca de 35% de seu peso em bagaço e este possui 440 kcal/kg. A produção 

de cana-de-açúcar na região é de 13.660.000 toneladas, de acordo com dados do 
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IBGE para 2003. Obtém-se assim o potencial energético de 8,8.1015 J, ou 2.442.560 

MWh/ano. Considerando-se uma eficiência de 50% no processo, para a geração de 

calor e eletricidade, tem-se um potencial teórico de 1.221.280 MWh/ano. 

 

 

6.2.3.4 Gás Natural – Termelétricas 

 

 Sob a perspectiva do universo de análise definido – Região Administrativa de 

Araçatuba – não faz sentido estimar o potencial teórico do uso do gás natural para 

termelétricas, pois ele é, no âmbito da região, praticamente infindável. Limita-se 

apenas pela capacidade de importação a partir de outras regiões, capacidade esta 

também expansível.  Este potencial, no entanto, não permite interpretar o papel do 

gás natural na região nos moldes das outros recursos, de modo que apenas o 

potencial realizável permite comparações mais relevantes com os outros recursos. 

De qualquer maneira, se considerássemos apenas a capacidade do gasoduto 

GasBol que trás o gás natural da Bolívia, teríamos um potencial de produção de 

aproximadamente 30 TWh, cerca de 40 vezes o consumo de energia elétrica da 

região. 

Dado o caráter ilustrativo deste exemplo, os outros potenciais não são 

calculados aqui, podendo no entanto serem observadas as estimativas dos mesmos 

em FUJII et al (2004). Os resultados obtidos por esse trabalho são apresentados na 

Tabela 6.7: 
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Tabela 6.7 – Potenciais teóricos da região de Araçatuba 

Recurso Potencial Teórico 
(MWh/ano) 

Bagaço de Cana 1221 mil 
Álcool 3628 mil 
Fotovoltaica 37.000 mil 
Eólica de Pequeno Porte 
Eólica de Grande Porte 8760 mil 

Pico Centrais Hidrelétricas 
Micro centrais hidrelétricas 
Peq. centrais hidrelétricas 

1300 mil 

Resíduos Rurais Animais 60 mil 
Aterros Sanitários 37 mil 
Esgoto 18 mil 
Gás Natural (termelétricas) --- 
Diesel (termelétricas) --- 

 

 

6.2.4 Cálculo dos Potenciais Realizáveis 

 

 Como discutido no capítulo anterior, o cálculo dos potenciais realizáveis 

depende da elaboração de um conjunto de premissas sólidas e coerentes e da 

disponibilidade de dados detalhados. 

 Muito embora a formação de um arcabouço teórico possa ser executada por 

especialistas, ainda que com dificuldades, o mesmo não se pode dizer da coleta de 

dados. Esses dados, os quais devem ser suficientemente detalhados para amparar a 

aplicação da teoria, requerem a condução de levantamentos de campo, custosos e 

demorados. 

 Com isso em vista, o cálculo do potencial realizável é apenas discutido; em 

FUJII et al (2004) esses potenciais foram estimados (Tabela 6.8). Deve-se observar, 

no entanto, que alguns desses potenciais não refletem rigorosamente a metodologia 

proposta aqui, dada a escassez de informações necessárias. 
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 O cálculo do potencial realizável depende da identificação das barreiras nas 4 

dimensões para implantação do mesmo. Assim, a avaliação do potencial realizável 

da produção de energia a partir do esgoto, por exemplo, dependeria do 

equacionamento das seguintes questões: 

- É possível construir instalações de biodigestão do gás nos locais necessários? 

- Elas são economicamente viáveis? Quem arca com os custos? Iniciativa privada ou 

estatal? Concessão? Parceria? Como a energia seria vendida? Há compradores? O 

preço é atrativo? 

- Há disposição dos órgãos governamentais em levar adiante a iniciativa? Há 

investidores? Qual a posição da população? E das ONG´s? 

 

Tabela 6.8 – Potenciais realizáveis estimados em FUJII et al (2004). 

Recurso 
Potencial 
Realizável 
(MWh/ano) 

Bagaço de Cana 73 mil 
Álcool 1814 mil 
Fotovoltaica 657 mil 
Eólica de Pequeno Porte 
Eólica de Grande Porte 730 mil 

Pico Centrais Hidrelétricas 
Micro centrais hidrelétricas 
Peq. centrais hidrelétricas 

130 mil 

Resíduos Rurais Animais 6 mil 
Aterros Sanitários 7,4 mil 
Esgoto 4,8 mil 
Gás Natural (termelétricas) 17 mil 
Diesel (termelétricas) nd 
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6.3 Cenários de adoção 

 

 É importante observar que existem diferenças entre cenários e previsões. 

Como mencionado em EPE (2005), a diferença principal está no objetivo de cada 

um. Enquanto a previsão tem o objetivo explícito de acertar, com maior 

probabilidade possível, as variáveis em questão, os cenários têm o objetivo de traçar 

as possíveis e prováveis combinações de variáveis. Cenários prospectivos, portanto, 

têm a finalidade de orientar as decisões. São um método de decisão sob incerteza 

que auxilia ações estratégicas, inclusive na identificação de oportunidades e 

ameaças, aspectos positivos e negativos, permitindo diagnosticar-se as políticas 

mais adequadas para o fomento adequado das atividades do setor energético. 

 Baseando-se nesse princípio são exibidos a seguir 3 cenários prospectivos 

para a região de Araçatuba, dois dos quais baseados em objetivos bem definidos 

(menor custo e menor impacto ambiental) e outro fundamentado no modelo 

sugerido. Eles são avaliados para 3 períodos: atualmente, 15 e 30 anos. 

 Tais cenários têm o propósito de ilustrar a atratividade dos recursos em cada 

contexto; desse modo, eles não são pautados pela quantidade adotada, mas sim 

pelo grau de interesse para sua adoção, ainda que eles apresentem correlação entre 

si. A utilização de ferramentas específicas para elaboração de cenários energéticos 

permite expandir a análise de cenários, integrando demanda e oferta de energia com 

parâmetros sócio-econômicos e ambientais. Dois exemplos de programas 

computacionais para tanto são o LEAP – Long Range Energy Alternatives Planning 

System, desenvolvido pelo SEI-US – Stockholm Environment Institute – United 

States, e o MESAP – Modular Energy System Analysis and Planning, desenvolvido 

pela Seven2one Informationssysteme GmbH. 
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6.3.1 Cenário Business as Usual – BAU 

 

 Um cenário BAU reflete a continuidade do modelo econômico atual e é 

baseado na busca da otimização econômica do sistema, deixando-se as 

preocupações sociais e ambientais em segundo plano. Esse contexto normalmente 

implica na opção por recursos energéticos mais baratos, não havendo maior 

preocupação com a migração dos recursos fósseis para os renováveis. Não há 

preocupação com a sustentabilidade de suprimento ou ecológica. 

 O cenário BAU foi construído com base na avaliação dos mesmos atributos 

técnico-econômicos usados na ACC; esses foram avaliados para cada período, 

quando são estimadas variações no desempenho dos recursos devido à evolução 

tecnológica. Os resultados apresentam-se a seguir (Figura 6.3). As tabelas com as 

avaliações realizadas encontram-se no anexo. 
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Figura 6.3. Cenário BAU. 
 

 No cenário BAU, fundamentado em critérios técnicos e econômicos, observa-

se que a maior evolução é apresentada por recursos atualmente em estágio de 

maturação; esse é o caso da energia fotovoltaica, de esgotos, aterros sanitários 

dejetos animais e biodiesel. Outros recursos, já desenvolvidos tecnicamente, devem 

observar melhorias incrementais em seu desempenho, dado que há pouco espaço 

para aperfeiçoamento, fato evidente em recursos como o diesel, pequenas 

hidrelétricas e álcool. 

 Nesse cenário vários recursos renováveis devem se aproximar do 

desempenho de recursos tradicionais. Assim é interessante observar que alguns 

recursos considerados limpos devem atrair mais interesse dos investidores, mesmo 

quando desprezadas as preocupações ambientais, sociais e políticas. 
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6.3.2 Cenário Limpo 

 

 O cenário Limpo é baseado no desempenho ambiental do recurso. Não é 

considerada a viabilidade econômica do mesmo, assim como as questões políticas 

ou sociais. É dado destaque para recursos renováveis. Com tais critérios em vista, 

utilizou-se a avaliação da dimensão ambiental, mas com o recrudescimento de 

certas restrições no decorrer do tempo (como a poluição das águas e do solo e a 

emissão de gases de efeito estufa). O resultado é apresentado na Figura 6.4, a 

seguir; as tabelas com as avaliações realizadas encontram-se no anexo. 
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Figura 6.4. Cenário Limpo. 
 

 É interessante observar que, do ponto de vista estritamente ambiental, há 

poucas mudanças na atratividade dos recursos. Ainda que ocorram melhorias em 

alguns recursos atualmente evitados, como os baseados em fontes fósseis, a 
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mesma melhoria deve ocorrer, ainda que em maior ou menor grau, nos outros 

recursos.  

 De qualquer modo, deve-se atentar ao fato de que alguns recursos podem 

apresentar melhorias significativas, como os baseados em gás natural, pois a 

eficiência desses sistemas deve se elevar nas próximas décadas, principalmente por 

causa da consolidação e barateamento das opções a ciclo combinado e de 

cogeração, mais amigáveis ambientalmente. Por outro lado, recursos como o diesel 

e o óleo combustível devem ser alvos de sanções cada vez mais intensas, o que 

deve diminuir ainda mais sua performance ambiental. 

 Esse cenário, onde são privilegiados os recursos ambientalmente atrativos, 

implica, ainda que indiretamente, na adoção de recursos pouco maduros, 

apresentando reflexos nos custos da energia. Essa troca – recursos mais baratos 

por recursos mais limpos – é uma questão polêmica qualquer que seja a região em 

questão. 

 

 

6.3.3 Cenário PIR 

 

 Enquanto os cenários anteriores são baseados em necessidades e interesses 

específicos, o cenário PIR é fundamentado nas quatro dimensões de análise. Com 

isso, espera-se abordar todos os aspectos envolvidos na adoção de um recurso 

energético.  

 Adotou-se a mesma matriz de análise utilizada na ACC para a elaboração do 

cenário. O instante atual é idêntico à avaliação realizada na ACC, enquanto que nos 

períodos de 15 e 30 anos foram alteradas as notas dos recursos, assim como os 
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pesos dos atributos, de maneira a refletir a evolução das necessidades locais e dos 

recursos. O resultado é apresentado na Figura 6.5, a seguir; as tabelas com as 

avaliações realizadas encontram-se no anexo. 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

so
lar

 fo
tov

olt
aic

a

co
let

ore
s s

ola
res

eó
lico

 pe
qu

en
o p

ort
e

eó
lico

 gr
an

de
 po

rte

pic
o h

idr
elé

tric
as

pe
qu

en
as

 hi
dre

lét
ric

as

micr
o h

idr
elé

tric
as

GNV

GN In
du

str
ial

GN Term
elé

tric
as

GN re
sid

en
cia

l

Gas
oli

na

Que
ros

en
e

GLP
Dies

el

Óleo
 C

om
b

Esg
oto

Vinh
aç

a

Ater
ros

 sa
nit

ári
os

Deje
tos

 an
im

ais
Álco

ol

Biod
ies

el

Cas
ca

s d
e A

rro
z

Bag
aç

o d
e C

an
a

2005 2020 2035

 

Figura 6.5. Cenário PIR. 
 

 Como este cenário considera todas as dimensões de análise a atratividade do 

recurso altera-se mais lentamente, dado que uma grande evolução do recurso 

dentro de uma dimensão não é suficiente para afetar de forma equivalente sua 

avaliação global. Embora isso possa parecer uma deficiência da análise, tal fato 

garante o vínculo da análise com a realidade: pouco adianta que um recurso 

energético tenha uma forte queda no seu custo de geração, por exemplo, se ele 

ainda apresentar deficiências em outras dimensões. 
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 De todo modo, pode-se observar no cenário fundamentado nos conceitos do 

PIR que há uma evolução na atratividade dos recursos em direção a opções mais 

sustentáveis, tanto ambiental quanto socialmente. 

 

 

6.4 Reflexões sobre o estudo de aplicação 

 

6.4.1 Modelo de Caracterização 

 

A aplicação do modelo de caracterização mostrou que um recurso energético 

somente obtém um bom desempenho quando possui aspectos favoráveis em todas 

as quatro dimensões. Assim, recursos como bagaço de cana, coletores solares, 

cascas de arroz, dejetos animais e PCH’s obtiveram notas similares ou superiores a 

8, o que corresponde a um custo global baixo e, portanto, atrativo. Por outro lado, 

recursos economicamente viáveis como diesel, óleo combustível e gás natural 

obtiveram notas próximas a 5, o que equivale a um desempenho apenas regular. 

Isso é devido a aspectos políticos (caso do gás natural, com a indefinição nas 

políticas de preço e expansão da rede) e sócio-ambientais (caso do óleo combustível 

e diesel). Atualmente esses recursos encontram espaço na matriz energética da 

região, mas, com a crescente preocupação ambiental e a mobilização política de 

grupos organizados, os custos globais desses recursos tendem a ser considerados 

mais cuidadosamente no processo decisório. 

 

 



 161

6.4.2 Cenários de adoção 

 

 Os cenários de adoção dos recursos mostram que, mesmo sob uma 

perspectiva econômica, alguns recursos renováveis, hoje pouco atrativos, tornar-se-

ão atraentes aos investidores, ainda que os recursos tradicionais, fósseis, continuem 

sendo a base da expansão energética.  

 O cenário limpo, por sua vez, indica que os recursos hoje ambientalmente 

atraentes tenderão a sê-lo também no futuro; os recursos não-renováveis, por sua 

vez, devem se tornar cada vez menos interessantes. Uma pequena ressalva pode 

ser feita quanto ao gás natural o qual, dentro das próximas décadas, se configura 

como uma opção que despertará o interesse por seu baixo impacto ambiental, 

quando comparado a outras opções fósseis. 

 Oposto aos outros cenários está aquele baseado no PIR, que é o que mais se 

aproxima da realidade, quando entendida no contexto amplo de toda a sociedade, 

não apenas de grupos de En-In. A longo prazo, ele é o que melhor representa a 

busca por um desenvolvimento sustentável, visto que este depende não apenas da 

adoção de recursos limpos, mas também da adequação dos mesmos do ponto de 

vista social, político e técnico-econômico. 

 Finalmente, deve-se observar que tais cenários indicam a atratividade dos 

recursos avaliados, o que não significa que o recurso será o mais utilizado, mas sim 

que será o mais implantado no momento. O uso geral depende também da base 

instalada pregressa. 
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Capítulo 7  

 

Conclusões 

 

 Dois fatores justificam, por si só, a necessidade de uma abordagem mais 

abrangente da questão energética. Em primeiro lugar, a crescente preocupação com 

a degradação ambiental, a qual vem atingindo níveis alarmantes; em segundo, a 

democratização da discussão e da tomada de decisão no setor energético. Esses 

dois fatores, unidos, tornam necessária a busca de um novo paradigma de 

planejamento energético, baseado em análises sistêmicas da questão. Em vista 

disso, este trabalho sugere um modelo para a condução dessas análises para os 

recursos de oferta energética. No entanto, mais importante que a adoção do modelo, 

é a percepção de seus propósitos. A aplicação bem sucedida do modelo depende 

disso; caso contrário, ela incorporará vieses para uma ou outra dimensão. É por 

esse motivo que a adoção do modelo deve ser conduzida por uma equipe 

multidisciplinar e munida de informações detalhadas sobre as necessidades e 

potencialidades da região de análise. 

 A seguir são apresentados aspectos relevantes existentes no processo de 

adoção do modelo de caracterização. 
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Compreensão e contabilização de atributos 

 

 Existe uma dificuldade natural em se identificar alguns dos fatores subjetivos 

e/ou indiretos envolvidos na análise dos recursos energéticos. O uso do processo de 

internalização, ainda que meticuloso, não minimiza tal dificuldade, à medida que ele 

constitui-se em uma abordagem para transformar as subjetividades, e não torná-las 

objetivas; SÖDERHOLM e SUNDQVIST (2003) mostram que o processo de 

internalização pode chegar a conclusões muito diversas. Ainda assim, o processo de 

internalização, focado na atribuição de valores econômicos (monetarização) aos 

impactos, apresenta certo atrativo, à medida que utiliza uma base comum a diversos 

aspectos importantes à avaliação do recurso. 

 A seleção dos atributos de análise deve englobar, de forma sistemática, todas 

as dimensões; os fatores relacionados à sustentabilidade social e ambiental são 

muito importantes, ainda que de difícil avaliação. Sem isso, não é possível obter um 

panorama realista da atratividade de cada recurso; seria ingênuo acreditar que as 

partes desfavorecidas no processo de adoção de um recurso iriam abrir mão de 

seus interesses sem contrapartidas.  

 Ao planejador (ou, de modo mais abrangente, o ente condutor dos estudos de 

PIR) cabe analisar e definir a maneira mais adequada de contabilizar os atributos de 

análise, considerando-se a região analisada e suas vocações, os grupos de En-In e 

os recursos energéticos disponíveis. Caso contrário, a avaliação final dos recursos 

pode ser comprometida, ainda que o processo de definição dos atributos tenha sido 

conduzido a contento. 
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Importância dos dados e informações  

 

 O modelo de caracterização proposto, assim como a maioria dos processos 

de planejamento energético, depende muito da obtenção de informações 

qualificadas. São necessárias informações para a avaliação de três elementos: os 

recursos energéticos, as necessidades da região e as motivações dos En-In. Esses 

elementos, não por acaso, são interdependentes; a compreensão dessa 

interdependência, necessária não apenas para o modelo de caracterização dos 

recursos, mas para todo o processo de PIR, depende fundamentalmente da análise 

de dados e informações obtidos na região. O cálculo dos potenciais, teórico e 

realizável, não pode ser efetuado sem tais informações. 

 Naturalmente, o grau de profundidade das informações depende da 

disponibilidade de tempo e de pessoal para sua coleta e sistematização. Caso a 

quantidade e qualidade dos dados sejam considerados restritos, pode-se valer de 

estimativas e inferências realizadas pela equipe planejadora. Para maior precisão, é 

recomendável o uso intensivo de ferramentas de análise de sensibilidade e 

elaboração de cenários, o que permite um controle mais rigoroso das incertezas, as 

quais tendem a se intensificar pela falta de dados. 

 

 

Ente executor da caracterização dos recursos energéticos 

 

 Normalmente, a elaboração do PIR fica sob responsabilidade de entes 

relacionados ao planejamento governamental, seja em nível regional, nacional ou 

internacional. No entanto, seus princípios – mais especificamente o modelo de 
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caracterização dos recursos – podem ser empregados por qualquer agente 

interessado na questão energética, visto que o modelo serve para estabelecer uma 

compreensão sólida e sistêmica das opções de oferta energética. Assim sendo, 

pode-se usar o modelo de caracterização para: 

- Organizações não-governamentais: elaborar sua própria análise dos recursos mais 

adequados, permitindo a formulação de críticas e sugestões bem fundamentadas 

para discussão na sociedade; 

- Centros de pesquisa: conduzir análises próprias e independentes para discussão, 

tanto no meio acadêmico, quanto como participante do debate na sociedade; 

- Empresas: avaliar as melhores opções para suprimento de suas próprias 

necessidades, considerando não apenas os aspectos econômicos, mas também os 

ambientais e sociais (exigência cada vez maior dos clientes e acionistas), e os 

políticos, permitindo uma decisão mais consciente dos benefícios e riscos de cada 

opção energética; 

- Investidores do setor energético: complementar o processo de análise tradicional 

de investimentos; tal ação pode aprimorar a compreensão do investidor, 

especialmente na percepção de fatores ambientais, sociais e políticos.  

 

 

Necessidade de avaliar a sustentabilidade dos recursos  

 

 É importante notar que a avaliação dos custos globais, proveniente da 

aplicação do modelo, não define a carteira de recursos a ser implantada no processo 

de expansão energética. Um recurso (qualquer que seja ele) não pode suprir todas 

as necessidades energéticas de uma região. Assim, é importante que se adote uma 
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ferramenta complementar de seleção de carteiras que combine a disponibilidade dos 

recursos com seus custos, de maneira a oferecer as opções de carteiras que 

apresentem maior atratividade, permitindo ao tomador de decisão escolhas focadas 

não apenas no menor custo econômico, mas voltadas ao desenvolvimento 

sustentável. 

 O grau de sustentabilidade de um sistema energético, embora possa ser 

inferido indiretamente a partir dos resultados obtidos pela aplicação do modelo, em 

especial na avaliação das dimensões social e ambiental, não é suficientemente 

analisado em tal modelo. Para medição do grau de sustentabilidade, seriam 

necessárias análises mais abrangentes, envolvendo todo o processo de PIR. 

Recomendam-se assim o estudo e o desenvolvimento de indicadores de 

sustentabilidade, fatores essenciais para um novo paradigma de planejamento e 

expansão energética. 
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Anexos 
 

 

Anexo 1: Avaliações – Cenário BAU 

Anexo 2: Avaliações – Cenário Limpo 

Anexo 3: Avaliações – ACC/Cenário PIR (2005) 

Anexo 4: Avaliações – Cenário PIR (2020) 

Anexo 5: Avaliações – Cenário PIR (2035) 
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2005 10 7,5 5 2,5 0 Peso
Custo do Empreendimento (US$/kW) custo < 500  500<custo<= 900 900<custo<= 1500 1500<custo< =2000 custo > 2000 4 0 10 2,5 5 2,5 7,5 5 5 5 10 5 5 5 7,5 5 7,5 0 0 0 5 7,5 5 5 5

Suprimento de Combustível Custo regulado Custo livre 2 10 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 10 10 10 10 0 10 10

Custo/Dificuldade de Manutenção

sem necessidade de 
manutenção freqüente - 
utiliza peças nacionais

manutenção freqüente e 
com necessidade de peças 

nacionais

sem necessidade de manutenção 
freqüente - utiliza peças importadas

manutenção freqüente e com 
necessidade de peças 

importadas

necessidade de 
deslocamento da 

tecnologia para outros 
lugares

2 5 10 2,5 5 2,5 10 5 5 5 5 7,5 5 5 10 7,5 7 5 5 5 5 10 5 7,5 10

Custo de Geração (US$/MWh) custo < 40  40 <custo< 90 custo > 90 4 0 7,5 2,5 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 2,5 0 7,5 7,5

Distância entre a Fonte e o centro de Consumo distância <=1 km 1 km<distância<=10 km 10km<distância<=100km 100km<distância<=500km distância > 500km 2 10 10 10 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 10 5 5 10 2,5 0 7,5 10

Tempo de Construção tempo<=6 meses 6 meses<tempo<=2 anos tempo > 2 anos 3 10 10 10 5 10 0 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 5 5 5 5
Disponibilidade do energético na região Alta Média Baixa 2 10 10 5 0 10 5 5 10 10 10 10 10 10 7,5 10 10 10 10 5 10 10 5 7,5 10

Tempo de Retorno do Investimento tempo<=3 anos 3 anos<tempo<=7 anos 7 anos<tempo<=12 anos 12 anos<tempo<=15 anos 15 anos<tempo 4 0 10 0 2,5 0 0 0 7,5 5 7,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0 2,5 0 5 5 0 5 5
Domínio da Tecnologia regional regional/nacional nacional nacional/importado importado 1 2,5 10 2,5 2,5 2,5 7,5 7,5 2,5 2,5 0 2,5 7,5 5 5 7,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 0 7,5 7,5

Fator de Capacidade FC>=70% 70%>FC>=40% FC<40% 3 5 5 0 2,5 10 5 5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 2,5 5 5
Mecanismos de Incentivo Proinfa/PPA Linhas de Financiamento Subsídios Sobretaxação 2 5 2,5 2,5 10 2,5 10 2,5 7,5 7,5 7,5 5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 7,5 2,5 7,5 2,5 5 5 10 10

Potencial de comercialização de excedentes Grande Médio Baixo 1 0 0 0 10 0 10 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 5 7,5
total ponderado 4,2500 8,3333 3,7500 4,8333 5,0833 5,5833 4,5833 5,7500 6,5833 6,8333 5,5833 5,2500 5,1667 6,5000 6,2500 6,3000 4,4167 4,0833 3,7500 6,0833 5,9167 2,4167 6,5833 7,1667

2020 10 7,5 5 2,5 0 Peso
Custo do Empreendimento (US$/kW) custo < 500  500<custo<= 900 900<custo<= 1500 1500<custo< =2000 custo > 2000 4 0 10 2,5 5 2,5 7,5 5 5 5 10 5 5 5 7,5 5 7,5 0 0 0 5 7,5 5 5 7,5

Suprimento de Combustível Custo regulado Custo livre 2 10 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 10 10 10 10 0 10 10

Custo/Dificuldade de Manutenção

sem necessidade de 
manutenção freqüente - 
utiliza peças nacionais

manutenção freqüente e 
com necessidade de peças 

nacionais

sem necessidade de manutenção 
freqüente - utiliza peças importadas

manutenção freqüente e com 
necessidade de peças 

importadas

necessidade de 
deslocamento da 

tecnologia para outros 
lugares

2 5 10 2,5 5 2,5 10 5 5 5 5 7,5 5 5 10 7,5 7 5 5 5 5 10 5 7,5 10

Custo de Geração (US$/MWh) custo < 40  40 <custo< 90 custo > 90 4 0 7,5 2,5 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 2,5 0 7,5 7,5

Distância entre a Fonte e o centro de Consumo distância <=1 km 1 km<distância<=10 km 10km<distância<=100km 100km<distância<=500km distância > 500km 2 10 10 10 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 10 5 5 10 2,5 0 7,5 10

Tempo de Construção tempo<=6 meses 6 meses<tempo<=2 anos tempo > 2 anos 3 10 10 10 5 10 0 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 5 5 5 5
Disponibilidade do energético na região Alta Média Baixa 2 10 10 5 0 10 5 5 10 10 10 10 10 10 7,5 10 10 10 10 5 10 10 5 7,5 10

Tempo de Retorno do Investimento tempo<=3 anos 3 anos<tempo<=7 anos 7 anos<tempo<=12 anos 12 anos<tempo<=15 anos 15 anos<tempo 4 2,5 10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 5 7,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 0 7,5 5 0 5 5
Domínio da Tecnologia regional regional/nacional nacional nacional/importado importado 1 5 10 2,5 5 2,5 7,5 7,5 5 2,5 0 2,5 7,5 5 5 7,5 5 5 2,5 2,5 5 10 2,5 7,5 7,5

Fator de Capacidade FC>=70% 70%>FC>=40% FC<40% 3 5 5 0 2,5 10 5 5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 2,5 5 5
Mecanismos de Incentivo Proinfa/PPA Linhas de Financiamento Subsídios Sobretaxação 2 5 2,5 2,5 10 2,5 10 2,5 7,5 7,5 7,5 5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 7,5 2,5 7,5 2,5 5 5 10 10

Potencial de comercialização de excedentes Grande Médio Baixo 1 0 0 0 10 0 10 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 5 7,5
total ponderado 4,6667 8,3333 4,0833 4,9167 5,4167 5,9167 4,9167 5,8333 6,5833 6,8333 5,5833 5,2500 5,1667 6,5000 6,2500 6,3000 4,8333 4,0833 3,7500 6,5000 5,9167 2,5000 6,5833 7,5000

2035 10 7,5 5 2,5 0 Peso
Custo do Empreendimento (US$/kW) custo < 500  500<custo<= 900 900<custo<= 1500 1500<custo< =2000 custo > 2000 4 2,5 10 5 7,5 5 7,5 5 5 7,5 10 7,5 5 5 7,5 5 7,5 2,5 0 2,5 10 7,5 7,5 5 5

Suprimento de Combustível Custo regulado Custo livre 2 10 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 10 10 10 10 0 10 10

Custo/Dificuldade de Manutenção

sem necessidade de 
manutenção freqüente - 
utiliza peças nacionais

manutenção freqüente e 
com necessidade de peças 

nacionais

sem necessidade de manutenção 
freqüente - utiliza peças importadas

manutenção freqüente e com 
necessidade de peças 

importadas

necessidade de 
deslocamento da 

tecnologia para outros 
lugares

2 7,5 10 5 10 5 10 10 10 5 5 7,5 5 5 10 7,5 7 5 5 5 10 10 10 7,5 10

Custo de Geração (US$/MWh) custo < 40  40 <custo< 90 custo > 90 4 5 10 5 10 2,5 7,5 5 2,5 7,5 5 5 0 0 5 5 5 2,5 0 0 7,5 2,5 5 7,5 7,5

Distância entre a Fonte e o centro de Consumo distância <=1 km 1 km<distância<=10 km 10km<distância<=100km 100km<distância<=500km distância > 500km 2 10 10 10 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 10 5 5 10 2,5 0 7,5 10

Tempo de Construção tempo<=6 meses 6 meses<tempo<=2 anos tempo > 2 anos 3 10 10 10 5 10 0 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 5 5 5 5
Disponibilidade do energético na região Alta Média Baixa 2 10 10 5 0 10 5 5 10 10 10 10 10 10 7,5 10 10 10 10 5 10 10 5 7,5 10

Tempo de Retorno do Investimento tempo<=3 anos 3 anos<tempo<=7 anos 7 anos<tempo<=12 anos 12 anos<tempo<=15 anos 15 anos<tempo 4 2,5 10 2,5 5 2,5 2,5 2,5 7,5 5 7,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 0 10 5 5 5 5
Domínio da Tecnologia regional regional/nacional nacional nacional/importado importado 1 5 10 2,5 5 2,5 7,5 7,5 5 2,5 0 5 7,5 5 5 7,5 5 5 5 5 7,5 10 5 7,5 7,5

Fator de Capacidade FC>=70% 70%>FC>=40% FC<40% 3 5 5 0 2,5 10 5 5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 2,5 5 5
Mecanismos de Incentivo Proinfa/PPA Linhas de Financiamento Subsídios Sobretaxação 2 5 2,5 2,5 10 2,5 10 2,5 7,5 7,5 7,5 5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 7,5 2,5 7,5 2,5 5 5 10 10

Potencial de comercialização de excedentes Grande Médio Baixo 1 0 0 0 10 0 10 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 5 7,5
total ponderado 5,8333 8,6667 4,9167 6,5833 5,9167 5,9167 4,7500 6,1667 6,9167 6,8333 6,0000 5,2500 5,1667 6,5000 6,2500 6,3000 5,5000 4,1667 4,1667 8,2500 5,9167 4,5833 6,5833 7,1667

Fator Técnico-Econômico
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2005 10 5 0
Natureza do Combustível renovável Não Renovável 4 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

Poluição Atmosférica
não polui afeta a qualidade do ar de forma 

leve

poluição a ponto de 
afetar o equilíbrio 

ambiental 2 10 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 5 2,5 2,5 5 0 0 10 10 10 10 10 7,5 10 10

Poluição das Águas não polui afeta a temperatura das águas dejetos nocivos nas 
águas 2 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10

Poluição do Solo não polui afeta a qualidade da terra de forma 
leve dejetos nocivos na terra 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 5 10 10

Tamanho da Área Afetada não significativa 500 m^2<área<1500 m^2 > 1500 m^2 1 7,5 10 7,5 5 10 5 7,5 7,5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 0 0 0 10
Facilidade para obtenção das 

licenças ambientais
Sem obstáculos 

significativos Obstáculos razoáveis Obstáculos grandes 3 10 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 10 10 10 7,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Emissão de Gases do Efeito 

Estufa (GEE) desprezível médio alto 3 10 10 10 10 10 7,5 10 7,5 5 5 5 5 5 5 0 0 10 10 10 10 10 7,5 10 10
total ponderado 9,8529 10,0000 9,8529 9,7059 10,0000 9,2647 9,8529 6,3235 4,4118 4,4118 6,1765 5,8824 5,8824 5,7353 4,7059 2,9412 9,7059 9,7059 10,0000 10,0000 9,4118 8,0882 9,4118 10,0000

2020 10 5 0
Natureza do Combustível renovável Não Renovável 4 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

Poluição Atmosférica
não polui afeta a qualidade do ar de forma 

leve

poluição a ponto de 
afetar o equilíbrio 

ambiental 2 10 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 5 2,5 2,5 5 0 0 10 10 10 10 10 7,5 10 10

Poluição das Águas não polui afeta a temperatura das águas dejetos nocivos nas 
águas 3 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 5

Poluição do Solo não polui afeta a qualidade da terra de forma 
leve dejetos nocivos na terra 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 5 10 10

Tamanho da Área Afetada não significativa 500 m^2<área<1500 m^2 > 1500 m^2 1 7,5 10 7,5 5 10 5 7,5 7,5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 0 0 0 10
Facilidade para obtenção das 

licenças ambientais
Sem obstáculos 

significativos Obstáculos razoáveis Obstáculos grandes 3 10 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 10 10 10 7,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Emissão de Gases do Efeito 

Estufa (GEE) desprezível médio alto 4 10 10 10 10 10 7,5 10 7,5 5 5 5 5 5 5 0 0 10 10 10 10 10 7,5 10 10
total ponderado 9,8684 10,0000 9,8684 9,7368 10,0000 9,2105 9,8684 6,5789 4,4737 4,4737 6,3158 6,0526 6,0526 5,9211 4,7368 2,8947 9,7368 9,7368 10,0000 10,0000 9,4737 8,1579 9,4737 9,2105

2035 10 5 0
Natureza do Combustível renovável Não Renovável 4 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

Poluição Atmosférica
não polui afeta a qualidade do ar de forma 

leve

poluição a ponto de 
afetar o equilíbrio 

ambiental 3 10 10 10 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5 5 5 2,5 5 0 0 10 10 10 10 10 7,5 10 10

Poluição das Águas não polui afeta a temperatura das águas dejetos nocivos nas 
águas 4 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 5

Poluição do Solo não polui afeta a qualidade da terra de forma 
leve dejetos nocivos na terra 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 5 10 10

Tamanho da Área Afetada não significativa 500 m^2<área<1500 m^2 > 1500 m^2 1 7,5 10 7,5 5 10 5 7,5 7,5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 0 0 0 10
Facilidade para obtenção das 

licenças ambientais
Sem obstáculos 

significativos Obstáculos razoáveis Obstáculos grandes 2 10 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 10 10 10 7,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Emissão de Gases do Efeito 

Estufa (GEE) desprezível médio alto 6 10 10 10 10 10 7,5 10 7,5 5 7,5 5 5 5 5 0 0 10 10 10 10 10 7,5 10 10
total ponderado 9,8913 10,0000 9,8913 9,7826 10,0000 9,1304 9,8913 6,9565 5,1087 5,7609 6,3043 6,3043 5,9783 6,0870 4,3478 2,1739 9,7826 9,7826 10,0000 10,0000 9,5652 7,9348 9,5652 9,1304

Fator Ambiental
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2005 10 7,5 5 2,5 0 Peso
Custo do Empreendimento (US$/kW) custo < 500  500<custo<= 900 900<custo<= 1500 1500<custo< =2000 custo > 2000 4 0 10 2,5 5 2,5 7,5 5 5 5 10 5 5 5 7,5 5 7,5 0 0 0 5 7,5 5 5 5

Suprimento de Combustível Custo regulado Custo livre 2 10 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 10 10 10 10 0 10 10

Custo/Dificuldade de Manutenção

sem necessidade de 
manutenção freqüente - 
utiliza peças nacionais

manutenção freqüente e 
com necessidade de peças 

nacionais

sem necessidade de manutenção 
freqüente - utiliza peças importadas

manutenção freqüente e com 
necessidade de peças 

importadas

necessidade de 
deslocamento da 

tecnologia para outros
2 5 10 2,5 5 2,5 10 5 5 5 5 7,5 5 5 10 7,5 7 5 5 5 5 10 5 7,5 10

Custo de Geração (US$/MWh)

custo < 40  40 <custo< 90 custo > 90 4 0 7,5 2,5 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 2,5 0 7,5 7,5

Distância entre a Fonte e o centro de 
Consumo distância <=1 km 1 km<distância<=10 km 10km<distância<=100km 100km<distância<=500km distância > 500km 2 10 10 10 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 10 5 5 10 2,5 0 7,5 10

Tempo de Construção tempo<=6 meses 6 meses<tempo<=2 anos tempo > 2 anos 3 10 10 10 5 10 0 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 5 5 5 5

Disponibilidade do energético na região Alta Média Baixa 2 10 10 5 0 10 5 5 10 10 10 10 10 10 7,5 10 10 10 10 5 10 10 5 7,5 10

Tempo de Retorno do Investimento tempo<=3 anos 3 anos<tempo<=7 anos 7 anos<tempo<=12 anos 12 anos<tempo<=15 anos 15 anos<tempo 4 0 10 0 2,5 0 0 0 7,5 5 7,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0 2,5 0 5 5 0 5 5
Domínio da Tecnologia regional regional/nacional nacional nacional/importado importado 1 2,5 10 2,5 2,5 2,5 7,5 7,5 2,5 2,5 0 2,5 7,5 5 5 7,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 0 7,5 7,5

Fator de Capacidade FC>=70% 70%>FC>=40% FC<40% 3 5 5 0 2,5 10 5 5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 2,5 5 5
Mecanismos de Incentivo Proinfa/PPA Linhas de Financiamento Subsídios Sobretaxação 2 5 2,5 2,5 10 2,5 10 2,5 7,5 7,5 7,5 5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 7,5 2,5 7,5 2,5 5 5 10 10

Potencial de comercialização de excedentes Grande Médio Baixo 1 0 0 0 10 0 10 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 5 7,5

total ponderado 4,25 8,33 3,75 4,83 5,08 5,58 4,58 5,75 6,58 6,83 5,58 5,25 5,17 6,50 6,25 6,30 4,42 4,08 3,75 6,08 5,92 2,42 6,58 7,17

2005 10 5 0
Natureza do Combustível renovável Não Renovável 4 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

Poluição Atmosférica
não polui afeta a qualidade do ar de forma 

leve

poluição a ponto de 
afetar o equilíbrio 

ambiental 2 10 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 5 2,5 2,5 5 0 0 10 10 10 10 10 7,5 10 10

Poluição das Águas não polui afeta a temperatura das águas dejetos nocivos nas 
águas 2 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10

Poluição do Solo

não polui afeta a qualidade da terra de forma 
leve dejetos nocivos na terra

2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 5 10 10
Tamanho da Área Afetada não significativa 500 m^2<área<1500 m^2 > 1500 m^2 1 7,5 10 7,5 5 10 5 7,5 7,5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 0 0 0 10

Facilidade para obtenção das licenças 
ambientais

Sem obstáculos 
significativos Obstáculos razoáveis Obstáculos grandes 3 10 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 10 10 10 7,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) desprezível médio alto 3 10 10 10 10 10 7,5 10 7,5 5 5 5 5 5 5 0 0 10 10 10 10 10 7,5 10 10
total ponderado 9,85 10,00 9,85 9,71 10,00 9,26 9,85 6,32 4,41 4,41 6,18 5,88 5,88 5,74 4,71 2,94 9,71 9,71 10,00 10,00 9,41 8,09 9,41 10,00

2005 10 7,5 5 2,5 0

Disponibilidade do Combustível
combustível abundante 

obtido na região gás natural combustível derivado de 
petróleo 2 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 10 10

Risco a Exposição Cambial

tecnologia nacional sem 
risco cambial nos fluxos 

de caixa

tecnologia mista, com risco cambial 
parcial nos fluxos de caixa

tecnologia importada 
com grande influência 

do câmbio nos fluxos de 
caixa 3 5 10 5 0 5 10 7,5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10

Oposição da População

População apóia este 
tipo de tecnologia

População não se opõe, mas há 
movimentos de oposição

população contra esta 
tecnologia

4 5 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 7,5 5 10 10
Propriedade da Fonte de Energia Fonte obtida na região - Fonte externa à região 2 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

Apoio Governamental

Governo é ativamente 
favorável à adoção da 

tecnologia

Governo é passivamente 
favorável à adoção da 

tecnologia
Governo é indiferente

Governo é passivamente 
oposto à adoção da 

tecnologia

Governo é ativamente 
oposto à adoção da 

tecnologia 4
5 7,5 5 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 0 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 7,5 7,5

Implicações regulatórias

Existe legislação  
regulatória favorável aos 

investimentos

Existe legislação regulatória mas ela 
é passível de interpretações dúbias

Não existe legislação 
regulatória 3

10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 5 10 5 10 10 10 10 10 5 10 10

total ponderado 6,94 9,44 8,06 7,22 8,06 8,89 8,47 5,56 4,17 4,17 6,11 4,17 4,72 5,00 4,72 3,89 8,61 8,61 8,61 9,44 8,89 6,94 9,44 9,44

2005 10 5 0

Contaminação Atmosférica
não polui afeta a qualidade do ar de forma 

leve

poluição a ponto de 
afetar a qualidade de 

vida da população 2 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2,5 2,5 10 10 10 10 5 5 10 10

Contaminação das Águas não polui afeta a temperatura das águas dejetos nocivos nas 
águas 2 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Contaminação do Solo

não polui afeta a qualidade da terra de forma 
leve dejetos nocivos na terra

2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 7,5 10 10

Contaminação Sonora
não polui ruídos médios

ruídos nocivos a 
população local ou aos 

animais 2 10 10 10 5 10 10 10 5 5 5 10 2,5 0 10 2,5 5 10 10 10 10 10 5 10 10

Utilidades secundárias para a População

Criação de áreas que 
podem ser utilizadas 

para atividades 
lucrativas ou de melhore 
as condições da região

Criação de áreas que podem ser 
utilizadas para lazer 

não acrescenta 
nenhuma utilidade além 

da energia

4 0 0 2,5 2,5 0 5 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 2,5 2,5 10 10

Empregos (quanti e quali)

Grande Quantidade e  
Qualidade de empregos

Alta Quanti e Baixa Quali ou vice-
versa

Baixa Quantidade e  
Qualidade de empregos 3

0 10 2,5 2,5 5 10 5 5 10 10 7,5 7,5 5 5 5 5 5 0 5 0 10 10 5 7,5

Potencial de adoção em larga escala na 
região Alto Médio Baixo 4 0 10 5 0 10 5 7,5 10 10 10 10 10 5 7,5 5 7,5 2,5 5 2,5 5 10 2,5 0 10

total ponderado 4,21 7,89 6,18 4,61 7,11 7,89 6,58 6,58 6,32 6,32 6,97 6,18 4,47 6,05 4,47 5,26 7,63 5,26 7,11 7,37 7,89 5,53 7,11 9,61

Nota Final 6,31 8,92 6,96 6,59 7,56 7,91 7,37 6,05 5,37 5,43 6,21 5,37 5,06 5,82 5,04 4,60 7,59 6,92 7,37 8,22 8,03 5,74 8,14 9,05

Fator Técnico-Econômico

Fator Ambiental

Fator Político

Fator Social
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2020 10 7,5 5 2,5 0 Peso
Custo do Empreendimento (US$/kW) custo < 500  500<custo<= 900 900<custo<= 1500 1500<custo< =2000 custo > 2000 4 0 10 2,5 5 2,5 7,5 5 5 5 10 5 5 5 7,5 5 7,5 0 0 0 5 7,5 5 5 7,5

Suprimento de Combustível Custo regulado Custo livre 2 10 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 10 10 10 10 0 10 10

Custo/Dificuldade de Manutenção

sem necessidade de 
manutenção freqüente - 
utiliza peças nacionais

manutenção freqüente e 
com necessidade de peças 

nacionais

sem necessidade de manutenção 
freqüente - utiliza peças importadas

manutenção freqüente e com 
necessidade de peças 

importadas

necessidade de 
deslocamento da 

tecnologia para outros 
lugares

2 5 10 2,5 5 2,5 10 5 5 5 5 7,5 5 5 10 7,5 7 5 5 5 5 10 5 7,5 10

Custo de Geração (US$/MWh) custo < 40  40 <custo< 90 custo > 90 4 0 7,5 2,5 5 2,5 7,5 5 2,5 7,5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 2,5 0 7,5 7,5
Distância entre a Fonte e o centro de 

Consumo distância <=1 km 1 km<distância<=10 km 10km<distância<=100km 100km<distância<=500km distância > 500km 2 10 10 10 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 10 5 5 10 2,5 0 7,5 10

Tempo de Construção tempo<=6 meses 6 meses<tempo<=2 anos tempo > 2 anos 3 10 10 10 5 10 0 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 5 5 5 5

Disponibilidade do energético na região Alta Média Baixa 2 10 10 5 0 10 5 5 10 10 10 10 10 10 7,5 10 10 10 10 5 10 10 5 7,5 10

Tempo de Retorno do Investimento tempo<=3 anos 3 anos<tempo<=7 anos 7 anos<tempo<=12 anos 12 anos<tempo<=15 anos 15 anos<tempo 4 2,5 10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 5 7,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 0 7,5 5 0 5 5
Domínio da Tecnologia regional regional/nacional nacional nacional/importado importado 1 5 10 2,5 5 2,5 7,5 7,5 5 2,5 0 2,5 7,5 5 5 7,5 5 5 2,5 2,5 5 10 2,5 7,5 7,5

Fator de Capacidade FC>=70% 70%>FC>=40% FC<40% 3 5 5 0 2,5 10 5 5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 2,5 5 5
Mecanismos de Incentivo Proinfa/PPA Linhas de Financiamento Subsídios Sobretaxação 2 5 2,5 2,5 10 2,5 10 2,5 7,5 7,5 7,5 5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 7,5 2,5 7,5 2,5 5 5 10 10

Potencial de comercialização de excedentes Grande Médio Baixo 1 0 0 0 10 0 10 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 5 7,5

total 140,00 250,00 122,50 147,50 162,50 177,50 147,50 175,00 197,50 205,00 167,50 157,50 155,00 195,00 187,50 189,00 145,00 122,50 112,50 195,00 177,50 75,00 197,50 225,00
total ponderado 4,67 8,33 4,08 4,92 5,42 5,92 4,92 5,83 6,58 6,83 5,58 5,25 5,17 6,50 6,25 6,30 4,83 4,08 3,75 6,50 5,92 2,50 6,58 7,50

2020 10 5 0
Natureza do Combustível renovável Não Renovável 4 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

Poluição Atmosférica
não polui afeta a qualidade do ar de forma 

leve

poluição a ponto de 
afetar o equilíbrio 

ambiental 2 10 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 5 2,5 2,5 5 0 0 10 10 10 10 10 7,5 10 10

Poluição das Águas não polui afeta a temperatura das águas dejetos nocivos nas 
águas 3 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 5

Poluição do Solo não polui afeta a qualidade da terra de forma 
leve dejetos nocivos na terra 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 5 10 10

Tamanho da Área Afetada não significativa 500 m^2<área<1500 m^2 > 1500 m^2 1 7,5 10 7,5 5 10 5 7,5 7,5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 0 0 0 10
Facilidade para obtenção das licenças 

ambientais
Sem obstáculos 

significativos Obstáculos razoáveis Obstáculos grandes 3 10 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 10 10 10 7,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) desprezível médio alto 4 10 10 10 10 10 7,5 10 7,5 5 5 5 5 5 5 0 0 10 10 10 10 10 7,5 10 10

total 187,50 190,00 187,50 185,00 190,00 175,00 187,50 125,00 85,00 85,00 120,00 115,00 115,00 112,50 90,00 55,00 185,00 185,00 190,00 190,00 180,00 155,00 180,00 175,00
total ponderado 9,87 10,00 9,87 9,74 10,00 9,21 9,87 6,58 4,47 4,47 6,32 6,05 6,05 5,92 4,74 2,89 9,74 9,74 10,00 10,00 9,47 8,16 9,47 9,21

2020 10 7,5 5 2,5 0

Disponibilidade do Combustível
combustível abundante 

obtido na região gás natural combustível derivado de 
petróleo 2 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 10 10

Risco a Exposição Cambial

tecnologia nacional sem 
risco cambial nos fluxos 

de caixa

tecnologia mista, com risco cambial 
parcial nos fluxos de caixa

tecnologia importada 
com grande influência 

do câmbio nos fluxos de 
caixa 3 5 10 5 0 5 10 7,5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10

Oposição da População
População apóia este 

tipo de tecnologia
População não se opõe, mas há 

movimentos de oposição
população contra esta 

tecnologia 5 10 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 7,5 5 10 10
Propriedade da Fonte de Energia Fonte obtida na região - Fonte externa à região 2 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

Apoio Governamental

Governo é ativamente 
favorável à adoção da 

tecnologia

Governo é passivamente 
favorável à adoção da 

tecnologia
Governo é indiferente

Governo é passivamente 
oposto à adoção da 

tecnologia

Governo é ativamente 
oposto à adoção da 

tecnologia 4
5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0 5 5 5 2,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 7,5 7,5

Implicações regulatórias

Existe legislação  
regulatória favorável aos 

investimentos

Existe legislação regulatória mas ela 
é passível de interpretações dúbias

Não existe legislação 
regulatória 2

10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 5 10 5 10 10 10 10 10 5 10 10

total 145,00 170,00 155,00 140,00 155,00 170,00 162,50 102,50 75,00 75,00 110,00 70,00 80,00 95,00 80,00 60,00 155,00 155,00 155,00 170,00 157,50 125,00 170,00 170,00
total ponderado 8,06 9,44 8,61 7,78 8,61 9,44 9,03 5,69 4,17 4,17 6,11 3,89 4,44 5,28 4,44 3,33 8,61 8,61 8,61 9,44 8,75 6,94 9,44 9,44

2020 10 5 0

Contaminação Atmosférica
não polui afeta a qualidade do ar de forma 

leve

poluição a ponto de 
afetar a qualidade de 

vida da população 2 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2,5 2,5 10 10 10 10 5 5 10 10

Contaminação das Águas não polui afeta a temperatura das águas dejetos nocivos nas 
águas 4 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Contaminação do Solo não polui afeta a qualidade da terra de forma 
leve dejetos nocivos na terra 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 7,5 10 10

Contaminação Sonora
não polui ruídos médios

ruídos nocivos a 
população local ou aos 

animais 3 10 10 10 5 10 10 10 5 5 5 10 2,5 0 10 2,5 5 10 10 10 10 10 5 10 10

Utilidades secundárias para a População

Criação de áreas que 
podem ser utilizadas 

para atividades 
lucrativas ou de melhore 
as condições da região

Criação de áreas que podem ser 
utilizadas para lazer 

não acrescenta 
nenhuma utilidade além 

da energia

4 0 0 2,5 2,5 0 5 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 2,5 2,5 10 10

Empregos (quanti e quali)

Grande Quantidade e  
Qualidade de empregos

Alta Quanti e Baixa Quali ou vice-
versa

Baixa Quantidade e  
Qualidade de empregos 4

0 10 2,5 2,5 5 10 5 5 10 10 7,5 7,5 5 5 5 5 5 0 5 0 10 10 5 7,5

Potencial de adoção em larga escala na 
região Alto Médio Baixo 3 0 10 5 0 10 5 7,5 10 10 10 10 10 5 7,5 5 7,5 2,5 5 2,5 5 10 2,5 0 10

total 110,00 180,00 145,00 115,00 160,00 185,00 152,50 145,00 135,00 135,00 160,00 137,50 105,00 142,50 107,50 122,50 177,50 125,00 167,50 165,00 180,00 137,50 170,00 210,00
total ponderado 5,00 8,18 6,59 5,23 7,27 8,41 6,93 6,59 6,14 6,14 7,27 6,25 4,77 6,48 4,89 5,57 8,07 5,68 7,61 7,50 8,18 6,25 7,73 9,55

Nota Final 6,90 8,99 7,29 6,91 7,83 8,25 7,69 6,17 5,34 5,40 6,32 5,36 5,11 6,04 5,08 4,52 7,81 7,03 7,49 8,36 8,08 5,96 8,31 8,93

Fator Técnico-Econômico

Fator Ambiental

Fator Político

Fator Social
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2035 10 7,5 5 2,5 0 Peso
Custo do Empreendimento (US$/kW) custo < 500  500<custo<= 900 900<custo<= 1500 1500<custo< =2000 custo > 2000 4 2,5 10 5 7,5 5 7,5 5 5 7,5 10 7,5 5 5 7,5 5 7,5 2,5 0 2,5 10 7,5 7,5 5 5

Suprimento de Combustível Custo regulado Custo livre 2 10 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 10 10 10 10 0 10 10

Custo/Dificuldade de Manutenção

sem necessidade de 
manutenção freqüente - 
utiliza peças nacionais

manutenção freqüente e 
com necessidade de peças 

nacionais

sem necessidade de manutenção 
freqüente - utiliza peças importadas

manutenção freqüente e com 
necessidade de peças 

importadas

necessidade de 
deslocamento da 

tecnologia para outros 
lugares

2 7,5 10 5 10 5 10 10 10 5 5 7,5 5 5 10 7,5 7 5 5 5 10 10 10 7,5 10

Custo de Geração (US$/MWh) custo < 40  40 <custo< 90 custo > 90 4 5 10 5 10 2,5 7,5 5 2,5 7,5 5 5 0 0 5 5 5 2,5 0 0 7,5 2,5 5 7,5 7,5
Distância entre a Fonte e o centro de 

Consumo distância <=1 km 1 km<distância<=10 km 10km<distância<=100km 100km<distância<=500km distância > 500km 2 10 10 10 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 10 5 5 10 2,5 0 7,5 10

Tempo de Construção tempo<=6 meses 6 meses<tempo<=2 anos tempo > 2 anos 3 10 10 10 5 10 0 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 5 5 5 5

Disponibilidade do energético na região Alta Média Baixa 2 10 10 5 0 10 5 5 10 10 10 10 10 10 7,5 10 10 10 10 5 10 10 5 7,5 10

Tempo de Retorno do Investimento tempo<=3 anos 3 anos<tempo<=7 anos 7 anos<tempo<=12 anos 12 anos<tempo<=15 anos 15 anos<tempo 4 2,5 10 2,5 5 2,5 2,5 2,5 7,5 5 7,5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 0 10 5 5 5 5
Domínio da Tecnologia regional regional/nacional nacional nacional/importado importado 1 5 10 2,5 5 2,5 7,5 7,5 5 2,5 0 5 7,5 5 5 7,5 5 5 5 5 7,5 10 5 7,5 7,5

Fator de Capacidade FC>=70% 70%>FC>=40% FC<40% 3 5 5 0 2,5 10 5 5 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 2,5 5 5
Mecanismos de Incentivo Proinfa/PPA Linhas de Financiamento Subsídios Sobretaxação 2 5 2,5 2,5 10 2,5 10 2,5 7,5 7,5 7,5 5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 7,5 2,5 7,5 2,5 5 5 10 10

Potencial de comercialização de excedentes Grande Médio Baixo 1 0 0 0 10 0 10 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 5 7,5

total 175,00 260,00 147,50 197,50 177,50 177,50 142,50 185,00 207,50 205,00 180,00 157,50 155,00 195,00 187,50 189,00 165,00 125,00 125,00 247,50 177,50 137,50 197,50 215,00
total ponderado 5,83 8,67 4,92 6,58 5,92 5,92 4,75 6,17 6,92 6,83 6,00 5,25 5,17 6,50 6,25 6,30 5,50 4,17 4,17 8,25 5,92 4,58 6,58 7,17

2035 10 5 0
Natureza do Combustível renovável Não Renovável 4 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

Poluição Atmosférica
não polui afeta a qualidade do ar de forma 

leve

poluição a ponto de 
afetar o equilíbrio 

ambiental 3 10 10 10 10 10 10 10 7,5 7,5 7,5 5 5 2,5 5 0 0 10 10 10 10 10 7,5 10 10

Poluição das Águas não polui afeta a temperatura das águas dejetos nocivos nas 
águas 4 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 5

Poluição do Solo não polui afeta a qualidade da terra de forma 
leve dejetos nocivos na terra 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 5 10 10

Tamanho da Área Afetada não significativa 500 m^2<área<1500 m^2 > 1500 m^2 1 7,5 10 7,5 5 10 5 7,5 7,5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 0 0 0 10
Facilidade para obtenção das licenças 

ambientais
Sem obstáculos 

significativos Obstáculos razoáveis Obstáculos grandes 2 10 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 10 10 10 7,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) desprezível médio alto 6 10 10 10 10 10 7,5 10 7,5 5 7,5 5 5 5 5 0 0 10 10 10 10 10 7,5 10 10

total 227,50 230,00 227,50 225,00 230,00 210,00 227,50 160,00 117,50 132,50 145,00 145,00 137,50 140,00 100,00 50,00 225,00 225,00 230,00 230,00 220,00 182,50 220,00 210,00
total ponderado 9,89 10,00 9,89 9,78 10,00 9,13 9,89 6,96 5,11 5,76 6,30 6,30 5,98 6,09 4,35 2,17 9,78 9,78 10,00 10,00 9,57 7,93 9,57 9,13

2035 10 7,5 5 2,5 0

Disponibilidade do Combustível
combustível abundante 

obtido na região gás natural combustível derivado de 
petróleo 2 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 10 10

Risco a Exposição Cambial

tecnologia nacional sem 
risco cambial nos fluxos 

de caixa

tecnologia mista, com risco cambial 
parcial nos fluxos de caixa

tecnologia importada 
com grande influência 

do câmbio nos fluxos de 
caixa 2 5 10 5 0 5 10 7,5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10

Oposição da População
População apóia este 

tipo de tecnologia
População não se opõe, mas há 

movimentos de oposição
população contra esta 

tecnologia 6 10 10 10 10 10 10 10 7,5 5 5 10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 7,5 5 10 10
Propriedade da Fonte de Energia Fonte obtida na região - Fonte externa à região 2 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

Apoio Governamental

Governo é ativamente 
favorável à adoção da 

tecnologia

Governo é passivamente 
favorável à adoção da 

tecnologia
Governo é indiferente

Governo é passivamente 
oposto à adoção da 

tecnologia

Governo é ativamente 
oposto à adoção da 

tecnologia 4
7,5 10 10 10 7,5 10 7,5 7,5 10 10 7,5 0 5 5 5 2,5 10 7,5 10 7,5 7,5 10 7,5 7,5

Implicações regulatórias

Existe legislação  
regulatória favorável aos 

investimentos

Existe legislação regulatória mas ela 
é passível de interpretações dúbias

Não existe legislação 
regulatória 2

10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 5 10 5 10 10 10 10 10 5 10 10

total 160,00 180,00 170,00 160,00 160,00 180,00 165,00 105,00 90,00 90,00 120,00 70,00 80,00 100,00 80,00 60,00 170,00 160,00 170,00 170,00 155,00 120,00 170,00 170,00
total ponderado 8,89 10,00 9,44 8,89 8,89 10,00 9,17 5,83 5,00 5,00 6,67 3,89 4,44 5,56 4,44 3,33 9,44 8,89 9,44 9,44 8,61 6,67 9,44 9,44

2035 10 5 0

Contaminação Atmosférica
não polui afeta a qualidade do ar de forma 

leve

poluição a ponto de 
afetar a qualidade de 

vida da população 2 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2,5 2,5 10 10 10 10 5 5 10 10

Contaminação das Águas não polui afeta a temperatura das águas dejetos nocivos nas 
águas 6 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Contaminação do Solo não polui afeta a qualidade da terra de forma 
leve dejetos nocivos na terra 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 7,5 10 10

Contaminação Sonora
não polui ruídos médios

ruídos nocivos a 
população local ou aos 

animais 4 10 10 10 5 10 10 10 5 5 5 10 2,5 0 10 2,5 5 10 10 10 10 10 5 10 10

Utilidades secundárias para a População

Criação de áreas que 
podem ser utilizadas 

para atividades 
lucrativas ou de melhore 
as condições da região

Criação de áreas que podem ser 
utilizadas para lazer 

não acrescenta 
nenhuma utilidade além 

da energia

4 0 0 2,5 2,5 0 5 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 2,5 2,5 10 10

Empregos (quanti e quali)

Grande Quantidade e  
Qualidade de empregos

Alta Quanti e Baixa Quali ou vice-
versa

Baixa Quantidade e  
Qualidade de empregos 5

0 10 2,5 2,5 5 10 5 5 10 10 7,5 7,5 5 5 5 5 5 0 5 0 10 10 5 7,5

Potencial de adoção em larga escala na 
região Alto Médio Baixo 3 0 10 5 0 10 5 7,5 10 10 10 10 10 5 7,5 5 7,5 2,5 5 2,5 5 10 2,5 0 10

total 140,00 220,00 177,50 142,50 195,00 225,00 187,50 175,00 160,00 160,00 197,50 167,50 130,00 177,50 135,00 152,50 212,50 155,00 202,50 195,00 220,00 172,50 205,00 247,50
total ponderado 5,38 8,46 6,83 5,48 7,50 8,65 7,21 6,73 6,15 6,15 7,60 6,44 5,00 6,83 5,19 5,87 8,17 5,96 7,79 7,50 8,46 6,63 7,88 9,52

Nota Final 7,50 9,28 7,77 7,68 8,08 8,43 7,75 6,42 5,79 5,94 6,64 5,47 5,15 6,24 5,06 4,42 8,23 7,20 7,85 8,80 8,14 6,45 8,37 8,82

Fator Técnico-Econômico

Fator Ambiental

Fator Político

Fator Social


