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SGARBI, F. A. O Planejamento energético brasileiro na perspectiva da oferta e da demanda de gás
liquefeito de petróleo e energia elétrica. 2018. 167 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de
Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Garantir o suprimento dos insumos energéticos demandados pelos diferentes setores da economia
é indispensável para o desenvolvimento socioeconômico e a soberania de uma nação. De maneira
geral, a busca pela segurança energética requer o monitoramento contínuo dos diferentes fatores
que podem interferir na evolução da demanda e oferta de energia. Pelo lado da demanda, tais fatores
incluem a atividade econômica, o desenvolvimento tecnológico (principalmente aquele
relacionado à eficiência energética dos processos), a renda e os hábitos de vida da população, entre
outros aspectos. Pelo lado da oferta, poder-se-iam citar, por exemplo, as descobertas de novas e o
exaurimento de antigas reservas energéticas, mercados nacionais e internacionais de energia, o
desenvolvimento de novas tecnologias de conversão energética e a evolução do arcabouço legal
que regula esta atividade. O estudo integrado destas variáveis, tal como definido, de forma ampla,
pelo termo “Planejamento Energético”, permite que riscos e oportunidades associados à segurança
energética sejam antecipados e, assim, evitados, mitigados ou potencializados. Neste contexto, a
presente tese é composta por quatro artigos focados em diferentes aspectos da demanda e oferta de
energia no Brasil: “A experiência brasileira com o gás liquefeito de petróleo – implicações para
políticas públicas”; “Impactos socioeconômicos e ambientais de usinas hidrelétricas”; “O papel
do setor elétrico brasileiro no contexto do Acordo de Paris” e “Avaliação da composição dos
custos socioambientais de usinas hidrelétricas”. A partir de análises sobre tendências de consumo

residencial de gás liquefeito de petróleo (GLP) e o papel da temática ambiental no desenvolvimento
da matriz de geração de eletricidade, discutem-se perspectivas para o setor energético brasileiro.
Os trabalhos apresentados identificam desafios com os quais o país possivelmente terá que lidar
para expandir a sua oferta de energia, e, assim, espera-se, contribuem para solidificar o arcabouço
teórico sobre o qual o planejamento energético brasileiro é construído.
Palavras-chave: Segurança energética, energia, Brasil, impacto ambiental, mudanças climáticas.
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SGARBI, F. A. Brazilian energy planning in the perspective of supply and demand of liquefied
petroleum gas and electricity. 2018. 167 f. Tese (Doutorado) – Instituto de Energia e Ambiente,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Ensuring the supply of the energy inputs demanded by the different sectors of the economy is
indispensable for the socioeconomic development and the sovereignty of a nation. In general, the
search for energy security requires the continuous monitoring of the different factors that may
interfere in the evolution of the demand and supply of energy. On the demand side, these factors
include economic activity, technological development (mainly the one related to the energy
efficiency of processes), income and habits of the population, among other aspects. On the supply
side, in can be mentioned, as examples, new discoveries and the exhaustion of old energy reserves,
national and international energy markets, the development of new energy conversion technologies
and the evolution of the legal framework that regulates this activity. The integrated study of these
variables, as broadly defined by the term "Energy Planning", enables risks and opportunities
associated with energy security to be anticipated and thus avoided, mitigated or enhanced. In this
context, the present thesis is composed of four articles focused on different aspects of demand and
supply of energy in Brazil: "The Brazilian experience with liquefied petroleum gas - implications
for public policies"; "Socioeconomic and environmental impacts of hydropower plants"; "The role
of the Brazilian electricity sector in the context of the Paris Agreement" and "Evaluation of the
composition of the socio-environmental costs of hydropower plants". Based on analyzes of trends

in residential consumption of liquefied petroleum gas (LPG) and the role of environmental issues
in the development of the electricity generation mix, Brazilian energy sector perspectives are
discussed. The papers presented identify challenges that the country may have to deal with in order
to expand its energy supply, and thus contribute to solidifying the theoretical framework on which
Brazilian energy planning is built.
Keywords: Energy security, energy, Brazil, environmental impacts, climate change.
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1. APRESENTAÇÃO
1.1.

Contextualização

Em qualquer aspecto da vida humana, os processos envolvidos na produção de bens e
serviços demandam alguma fonte de energia (GAYE, 2008). Atividades relativamente corriqueiras
e triviais, como o preparo de uma refeição ou a utilização de um refrigerador, e processos
complexos que envolvem tecnologias sofisticadas, como o lançamento de satélites ou o
funcionamento de um acelerador de partículas, tem em comum o fato de dependerem da
disponibilidade energética para produzirem de forma satisfatória os efeitos delas esperados.
Não por acaso, a promoção de fontes de energia “acessíveis e limpas” é elencada como um
dos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” da Organização das Nações Unidas (ONU,
2017a), além de ser considerada essencial para a superação das barreiras ao desenvolvimento
econômico e social de uma nação (GOLDEMBERG; JOHANSSON, 1995; LEGROS et al., 2009;
OPARAOCHA; DUTTA, 2011; IIASA, 2012; NUSSBAUMER; BAZILIAN; MODI, 2012;
ALLCOTT; COLLARD-WEXLER; O`CONNELL, 2015). Em uma perspectiva mais ampla, a
energia pode ser entendida como um direito básico de todo ser humano (BRADBROOK;
GARDAM, 2006).
No Brasil, o consumo energético total cresce em ritmo constante, com exceção em anos de
recessões econômicas, como observado, por exemplo, em 2009 e, mais recentemente, em 2015 e
2016 (EPE, 2017a). Desde o início da década de 1970, até 2016, o consumo energético brasileiro
praticamente quadruplicou, caracterizando um crescimento médio anual equivalente a 3,9% (EPE,
2017a), conforme ilustrado na Figura 1, a seguir.
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Figura 1 – Consumo final energético no Brasil entre 1970 e 2016
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados de EPE (2017a).
Obs.: tep – tonelada equivalente de petróleo.

Apesar da crescente demanda observada nas últimas décadas, o consumo per capita anual de
energia primária do Brasil, equivalente a 1,43 tep, em 2015, é inferior ao da média mundial (1,86
tep) e ao de pares latino-americanos como o México (1,55 tep) e a Argentina (1,98 tep) (IEA,
2017a). Ainda que o perfil de consumo energético de um país dependa de diferentes fatores
endógenos e exógenos, como, por exemplo, as suas condições climáticas e a estrutura da economia
(GOLDEMBERG; PRADO, 2011; MERTZANIS, 2018; ROSA; MACHLIS; KEATING, 1988;
UGURSAL, 2014), o baixo consumo energético observado no Brasil, quando comparado à média
mundial e a países minimamente semelhantes em termos socioeconômicos, permite assumir que
um crescimento expressivo do consumo energético brasileiro tende a continuar a ser verificado em
cenário de curto e médio prazo. De fato, estimativas da Empresa de Pesquisa Energética (2017b)
preveem um aumento anual médio do consumo final de energia equivalente a 1,9% entre 2016 e
2026.
A expectativa de aumento contínuo da demanda resulta na necessidade de planejamento da
expansão da oferta dos diferentes insumos energéticos consumidos no Brasil. Na medida em que a
implantação de empreendimentos de infraestrutura energética sofre, sistematicamente, atrasos e
sobrecustos, (SOVACOOL; GILBERT; NUGENT, 2014; SOVACOOL; NUGENT; GILBERT,
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2014), este planejamento antecipado torna-se fundamental para garantir a segurança energética do
país.
Apesar de se tratar de um conceito fluido, desprovido de uma definição precisa e
homogeneamente utilizada pela academia e outros atores típicos da área de planejamento
energético (como, por exemplo, empresas privadas, governos e organizações não-governamentais)
(CHESTER, 2010; LÖSCHEL; MOSLENER; RÜBBELKE, 2010), o termo “Segurança
Energética” diz respeito, de forma geral, à garantia de atendimento contínuo e previsível da
demanda energética atual e futura de um estado, região, bloco econômico e congêneres geopolíticos
(WINZER, 2012). Na medida em que a energia está no cerne de conflitos determinantes para que
nações atinjam suas aspirações em termos sociais e econômicos e preservem, assim, a sua
autonomia geopolítica (YERGIN, 1988), a busca pela segurança energética tornou-se um dos mais
relevantes tópicos de discussão atual da sociedade globalizada (CIUTǍ, 2010; MATSUMOTO;
DOUMPOS; ANDRIOSOPOULOS, 2017).
Em linha com o crescente papel que os mercados internacionais de energia, em especial o de
petróleo e gás natural, desempenham no atendimento da demanda energética de muitos países
(GOLDTHAU; WITTE, 2009), grande parte das análises que abordam temáticas relacionadas à
segurança energética é conduzida a partir do ponto de vista de países importadores de energia que
dependem de um ou poucos exportadores para suprir parte da sua demanda. Por exemplo, as
relações geopolíticas envolvidas na exportação de gás natural da Rússia para os países europeus ou
da Bolívia para o Brasil e Argentina têm suscitado a elaboração de diversos trabalhos sobre o tema
(e.g. KAUP, 2010; CHÁVEZ-RODRÍGUEZ et al., 2016; MATSUMOTO; DOUMPOS;
ANDRIOSOPOULOS, 2017).
Contudo, os contextos nos quais a segurança energética pode ser discutida são múltiplos.
Temas tão diversos como a qualidade da infraestrutura energética, a proteção das camadas mais
pobres da população contra a volatilidade de commodities energéticas, a mitigação de riscos ao
meio ambiente associáveis ao fornecimento energético, os empecilhos à expansão da oferta de
energia a partir de recursos internos e os impactos de fatores climáticos sobre os sistemas de energia
são discutidos sob a égide da segurança energética (CHRISTIE, 2009; LÖSCHEL; MOSLENER;
RÜBBELKE, 2010; PRADO et al., 2016; SOVACOOL, 2011; WINZER, 2012).
A história recente do setor energético brasileiro coleciona episódios que ilustram a
diversidade dos desafios envolvidos na busca pela segurança energética de um país.

14

Ao longo da década de 1970, por exemplo, os dois “choques do petróleo”, que tornaram
incerta a oferta internacional deste energético (KESICKI, 2010; SHIBATA, 1983), expuseram o
Brasil, em grande medida dependente, à época, de importações para suprir a sua demanda por
hidrocarbonetos, ao risco de desabastecimento. Para reduzir a sua dependência do mercado global
de petróleo, o governo federal, entre outras medidas, passou a fomentar a produção interna de
etanol, visando à substituição da gasolina, por meio da criação, em 1975, do Programa Nacional
do Álcool (ProÁlcool) (GOLDEMBERG; COELHO; GUARDABASSI, 2008; HIRA;
OLIVEIRA, 2009; LORA; ANDRADE, 2009).
Já no início da década de 1990, a Guerra do Golfo provocou outro desequilíbrio no mercado
internacional de petróleo e gás (IEA, 2012). Nesta ocasião, a restrição da aplicação do gás liquefeito
de petróleo (GLP) para determinados usos finais não estritamente residenciais foi a estratégia
utilizada pelo governo para controlar a demanda do energético e, assim, reduzir os crescentes
dispêndios com subsídios que eram direcionados ao energético devido à disparidade entre o preço
de compra, no mercado internacional, e venda, no mercado nacional, do energético (SINDIGÁS,
2007; ARAUJO JR., 2017). Apesar de a Guerra do Golfo ter ocorrido há quase 30 anos,
determinados usos finais do GLP, como o uso em motores de combustão (com exceção de
empilhadeiras) e o aquecimento de água para piscinas e saunas, permanecem proibidos no Brasil.
Mais recentemente, o país teve que lidar, novamente, com uma conjuntura diante da qual a
sua segurança energética - desta vez, a elétrica - esteve em risco. Entre o final dos anos 1990 e
início dos anos 2000, o setor elétrico brasileiro passou por reformas que visavam, resumidamente,
promover o aumento da participação de empresas privadas nos segmentos de geração e
transmissão, de forma a promover maior competição entre os agentes e atrair investimentos
(SAUER et al., 2003; SOUZA; SOARES, 2007). O consequente reposicionamento da Eletrobras,
empresa estatal e responsável por concentrar, até o início da reforma, todo o planejamento
estratégico e operação do setor elétrico, ocasionou a falha de coordenação entre os novos atores
que integravam o setor (GOLDEMBERG; PRADO, 2003).
A momentânea perda de um agente protagonista, que prejudicou a implementação de projetos
de geração e transmissão, aliada à ocorrência de consecutivos anos com baixos níveis de
precipitação, tornou necessária a imposição, aos consumidores finais, de um esquema de
racionamento no consumo de eletricidade à sociedade (KELMAN et al., 2001). Entre junho de
2001 e fevereiro de 2002, clientes residenciais e comerciais tiveram que reduzir o consumo elétrico
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em 20%, enquanto que, para o setor industrial, este valor variou entre 20% e 25% (PIRES, JOSÉ
CLAUDIO LINHARES; GIAMBIAGI; SALES, 2002).
Ainda em relação ao setor elétrico brasileiro, porém em uma escala local, o estado de
Roraima tem enfrentado desafios relacionados ao fornecimento de eletricidade para os seus
consumidores finais. Atualmente, o Sistema Interligado Nacional (SIN) não abrange este estado e
a eletricidade que atende Boa Vista, sua capital, advém de termoelétricas movidas a óleo diesel e
óleo combustível, assim como de uma linha de transmissão que conecta a cidade ao sistema elétrico
venezuelano. No entanto, o país vizinho, frequentemente, não honra os contratos firmados como
Brasil e os consumidores do estado se deparam com frequentes cortes de fornecimento não
planejados (FIGUEIREDO, 2015). A linha de transmissão projetada para conectar a cidade de Boa
Vista ao SIN, popularmente conhecida como “Linhão de Tucuruí”, devido à sua origem, na usina
hidrelétrica (UHE) de Tucuruí, poderia regularizar a oferta de eletricidade para a região. No
entanto, o empreendimento tem sofrido sucessivos atrasos devido à imbróglios socioambientais
relacionados a terras indígenas que seriam afetados por ele.
A complexidade dos sistemas energéticos, incluindo a miríade de variáveis que podem
impactar negativamente a qualidade e a segurança do fornecimento de cada tipo de energia
demandada (abrangendo, questões de natureza técnica, socioambiental, econômico-financeira,
geopolítica e logística, conforme sucintamente ilustrado nos parágrafos anteriores), enseja o
constante acompanhamento e estudo do cenário energético de um país (DELLANO-PAZ et al.,
2017; MORET et al., 2017). No caso do Brasil, que se inclui no grupo de nações que apresentam
consumo per capita de energia relativamente baixo, mas possui perspectiva de contínuo
crescimento da demanda total no médio prazo, esta necessidade é mais conspícua, pois as condições
que devem ser monitoradas, influenciadas pela busca por novos mercados - internos ou externos fornecedores de energia e formas de geração, se renovam constantemente.
Diante destas constatações, o objetivo central do presente trabalho é discutir perspectivas dos
setores de GLP e eletricidade no Brasil face à premissa de priorização da sua segurança energética.
Neste contexto, a partir da utilização de metodologias quantitativas pouco utilizadas na área da
energia, pretende-se antecipar conjunturas que possam, eventualmente, gerar impactos
estruturalmente relevantes sobre estes setores e discutir as implicações dos resultados alcançados
à luz das políticas públicas energéticas do país. Em última instância, espera-se contribuir para o
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aprimoramento do planejamento energético brasileiro, e, assim, aumentar a sua segurança
energética.
A escolha pelo direcionamento da presente tese de doutorado para GLP e a eletricidade
decorreu de uma conjunção de fatores, que incluiu a disponibilidade dos dados que foram utilizados
nas análises quantitativas desenvolvidas, a representatividade destes energéticos na matriz de
consumo de energia total e, especialmente, residencial, brasileira e a vivência profissional do autor
no mercado de ambos os energéticos. Este último elemento possibilitou a complementação das
análises construídas a partir de técnicas essencialmente acadêmicas com informações e pontos de
vista de atores que são diretamente impactados pelas políticas energéticas praticadas no país1.
Na próxima Seção, são apresentadas considerações sobre a estrutura do trabalho, as
metodologias adotadas, assim como os seus objetivos específicos.
1.2.

Estrutura do trabalho

Para atingir o objetivo central proposto para esta tese, quatro trabalhos, estruturados no
formato de artigos científicos e apresentados nos Capítulos 2 a 5, foram elaborados. Destes, dois
foram submetidos a periódicos científicos indexados na base Qualis Periódicos da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), conforme detalha-se adiante2. O
Capítulo 6 contém conclusões gerais, que extrapolam o âmbito específico das discussões
apresentadas anteriormente.
Por terem sido elaborados no formato de capítulos autocontidos, o conteúdo dos Capítulos 2
a 5 pode ser acessado independentemente, sem prejuízo para a compreensão dos demais. No
entanto, pretende-se evidenciar a relação – direta ou indireta - existente entre eles nos parágrafos a
seguir.
O primeiro trabalho, apresentado no Capítulo 2 e intitulado “A experiência brasileira com o
gás liquefeito de petróleo – implicações para políticas públicas”, visa à identificação das

1

No entanto, o fato de esta tese não abranger outros insumos energéticos utilizados no país não significa, de forma
alguma, que o autor entenda que os desafios atuais e futuros do cenário energético brasileiro se limitem aos setores
de GLP e eletricidade. A diversidade da matriz energética brasileira e as perspectivas de desenvolvimento de setores
relevantes em termos de oferta energética atual, como o de petróleo e derivados, gás natural e cana-de-açúcar, por
exemplo, representam um terreno fértil para que estudos com enfoques variados sejam desenvolvidos.
2
Os demais encontram-se em processo final de preparo para serem submetidos a periódicos igualmente indexados na
base Qualis.
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características domiciliares que expliquem o consumo de GLP no setor residencial. Os resultados
são discutidos a partir da ótica das políticas públicas que, historicamente, fomentaram o consumo
deste energético nos domicílios brasileiros. Analisa-se, a partir destas informações, as perspectivas
do setor.
O segundo, apresentado no Capítulo 3 e intitulado "Impactos socioeconômicos e ambientais
de usinas hidrelétricas”3, investiga o comportamento de indicadores socioeconômicos e ambientais

de municípios diante da construção e operação de UHEs em seus territórios. As análises elaboradas,
intui-se, contribuem para mitigar uma lacuna de estudos quantitativos sobre os impactos de UHEs
no Brasil, de forma a complementar o conjunto de análises atualmente disponível na literatura
(composto, essencialmente, por trabalhos de cunho qualitativo).
Ambos os trabalhos ora citados se alicerçam em metodologias quantitativas consagradas em
áreas do conhecimento pertencente ao grupo das ciências exatas, mas que não são comumente
empregadas em análises que discutem questões relacionadas ao planejamento energético. Mais
adiante, nesta Seção, uma discussão específica sobre os aspectos metodológicos destes dois
trabalhos é delineada.
Os trabalhos restantes, apresentados nos Capítulos 4 e 5, abordam temas que decorrem das
análises traçadas ao longo do Capítulo 3, porém, a partir de abordagens técnicas qualitativas. Por
este motivo, eles são considerados complementares àquele que os precede. É importante ressaltar,
no entanto, que esta proposta de hierarquização responde a um critério, acima de tudo,
organizacional na medida que tanto as abordagens quantitativas, como as qualitativas, foram
adotadas com o intuito de gerar contribuições significativas e originais para o desenvolvimento de
políticas públicas que aumentem a segurança energética do país.
O terceiro trabalho, intitulado “O papel do setor elétrico brasileiro no contexto do Acordo
de Paris”, tem como objetivo analisar o compromisso climático brasileiro no âmbito do “Acordo

de Paris” e avaliar as potenciais implicações das metas assumidas pelo país sobre o
desenvolvimento da matriz de geração elétrica e as emissões de gases do efeito estufa (GEE) do
setor.

3

Este artigo foi submetido ao periódico “Renewable and Sustainable Energy Reviews” (ISSN: 1364-0321,
classificação Qualis A1 na área “Interdisciplinar”) com o título “Sustainability of hydropower plants in Brazil”
(código RSER-D-17-02205) em 15/08/2017 e encontra-se em avaliação.
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Por fim, no quarto trabalho, intitulado “Avaliação da composição dos custos socioambientais
de usinas hidrelétricas”4, a evolução dos custos socioambientais de UHEs é analisada. A partir dos

resultados alcançados, discute-se a adequação da ferramenta de orçamentação de custos utilizadas
durante o planejamento destes empreendimentos de geração, assim como apresentam-se hipóteses
capazes de explicar a realidade atualmente observada no setor.
O plano de trabalho que orientou a elaboração desta tese incluía, em sua versão original, a
elaboração de um segundo artigo com foco em GLP. No entanto, este trabalho se basearia na edição
da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) que, segundo o seu cronograma oficial de execução
(que determina a elaboração da referida pesquisa a cada cinco anos), seria disponibilizada ao
público no ano de 2015. No entanto, a crise econômica pela qual o Brasil passa já produzia efeitos
negativos sobre as contas do governo federal à época, o que resultou no cancelamento da
elaboração desta POF. A ausência de uma versão atualizada da pesquisa impediu a elaboração de
um trabalho adicional que apresentasse resultados como aqueles constantes do Capítulo 2, porém
a partir de uma perspectiva comparativa e evolutiva.
Por fim, os desafios envolvidos no acesso, compilação, organização e leitura dos dados
utilizados nos trabalhos apresentados nos Capítulos 2 e 3 se mostraram significativos e merecem
um breve registro nesta Seção.
No caso do estudo focado no consumo residencial de GLP (Capítulo 2), os dados analisados
provieram do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais especificamente a POF,
pesquisa mencionada anteriormente, realizada entre 2008 e 2009 (IBGE, 2010). Assim como outras
pesquisas elaboradas pelo IBGE que envolvem grande quantidade de dados, a POF é
disponibilizada ao público no formato de “microdados”. De acordo com Barbosa (2013):
Microdados são bancos de dados em que os casos/registros (linhas) são as
próprias unidades de coleta de informação. No caso de pesquisas sociais
por questionários, trata-se dos indivíduos respondentes (...) A noção de
microdados se contrapõe à de dados agregados, nos quais os casos são
coletividades ou unidades- resumo das informações obtidas a partir dos

4

Este artigo foi submetido ao periódico “Desenvolvimento e Meio Ambiente” (ISSN: 1518-952X, classificação Qualis
B1 na área “Interdisciplinar”) com o título “Avaliação da composição dos custos socioambientais de usinas
hidrelétricas” (código 57638-225041-1-SM) em 30/01/2018 e encontra-se em avaliação.
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microdados. Tais agregações podem ser, por exemplo, domicílios, setores
censitários, áreas de ponderação, distritos, municípios, setores de atividade
econômica etc. A partir dos microdados é possível produzir dados
agregados.

Na prática, a POF se materializa em arquivos no formato “.txt” contendo centenas de
milhares de linhas que, organizadas em linhas e colunas, resultam, grosso modo, em tabelas com
cerca de 50.000 linhas e centenas de colunas. Os microdados referentes à POF são agrupados em
16 conjuntos de dados. Para a elaboração das análises apresentadas no Capítulo 2, um banco de
dados único, composto pelas variáveis de interesse, teve que ser construído a partir das informações
originais, distribuídas por estes 16 conjuntos de dados. No entanto, o significativo volume de
informações demanda a utilização softwares criados com o propósito específico de lidar com
grandes bancos de dados. No caso do presente trabalho, lançou-se mão do software conhecido
como “R” (R CORE TEAM, 2015)5.
Uma vez que a utilização deste tipo de software não é comumente observada na área da
Energia, o autor da presente tese teve que conquistar autocapacitação técnica, ao longo de cerca de
12 meses, a partir de contatos com profissionais de outras áreas do conhecimento, em especial do
campo das ciências políticas.
Já em relação ao estudo sobre os impactos socioambientais de UHEs (Capítulo 3), o desafio
operacional relacionado aos dados analisados foi ainda maior. Diferentemente do trabalho sobre
GLP, que teve a POF como fonte única de dados para análises, o desenvolvimento deste estudo
demandou a compilação de informações presentes em cinco fontes de informação independentes,
cada uma em um formato distinto (algumas delas, inclusive, continham seus dados organizados no
formato microdados, a exemplo da POF).
Neste caso, à dificuldade em relação a procedimentos de leitura de microdados, já discutida
nos parágrafos anteriores, somou-se a complexidade envolvida na compatibilização, em um único
modelo de banco de dados, de variados formatos de dados. Além disto, o caráter temporal do estudo
(que implicou na análise de uma série de dados abrangendo mais de 10 anos), aliado à sua
abrangência nacional (ou seja, todos os mais de 5.500 municípios do país), resultou na necessidade

5

O “R” (versão 3.2.0) foi acessado a partir de outro software, “R Studio” (versão 0.98.1103), que fornece uma interface
mais amigável para a utilização do primeiro.
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de manipulação de bancos de dados com mais de 30.000 linhas e dezenas de colunas. Para esta
tarefa, o R se mostrou, novamente, uma ferramenta oportuna.
Por fim, em ambos os estudos, associações com pesquisadores de áreas como Estatística e
Econometria se mostraram necessárias para a execução das análises principais.
Apesar dos desafios embutidos nos métodos quantitativos que orientaram a elaboração dos
trabalhos apresentados nos Capítulos 2 e 3, esta opção metodológica se revelou positiva quando
observados os resultados que atingidos e as discussões que deles resultaram. O emprego de
ferramentas analíticas pouco utilizadas em estudos sobre energia contribuiu para que as realidades
dos sistemas energéticos analisados fossem observadas a partir de um ponto de vista inovador.
É expectativa do autor desta tese que o conjunto de trabalhos apresentados a seguir enriqueça
o debate sobre o desenvolvimento do setor energético brasileiro, complementando, de forma
construtiva, o conjunto de informações e conhecimento já existente sobre os temas abordados.
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2. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA COM O GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS
2.1.

Introdução

O acesso a fontes modernas de energia pela a população é um passo fundamental em direção
a um mais amplo e sustentável desenvolvimento socioeconômico, como demonstram, por exemplo,
Goldemberg e Johansson (1995) Legros et al. (2009) IIASA (2012). No entanto, o uso disseminado
de biomassas sólidas em países em desenvolvimento normalmente constitui um empecilho
relevante para o atendimento destes objetivos. Atualmente, cerca de 3 bilhões de pessoas ainda
dependem da utilização de combustíveis sólidos em fogões rudimentares para cocção e
aquecimento do ambiente em seus domicílios (OMS, 2016).
Esta prática coloca em risco a saúde das pessoas diretamente envolvidas e também é
responsável por uma parcela relevante das emissões de gases poluentes ou associados ao
aquecimento global (FOELL et al., 2011). Em 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
estimou que cerca de 3,8 milhões de mortes, ao redor do planeta, são causadas, anualmente, por
problemas respiratórios relacionados à poluição indoor causada, principalmente, pela queima de
biomassas sólidas (OMS, 2016). Por outro lado, 25% do carbono negro6 emitido globalmente
origina-se de atividades residenciais, especialmente em função do uso de biomassas sólidas para
cocção (BOND, 2004; CORDES, 2011).
O crescente reconhecimento da severidade destes impactos tem motivado governos,
empresas públicas e privadas, organismos internacionais e organizações não governamentais a
buscar alternativas para combater “práticas rudimentares de cocção”7 em países em
desenvolvimento. De modo geral, estas iniciativas se valem de informações sobre os fatores que
influenciam a opção energética, no plano domiciliar, para planejar ações que aumentem a
velocidade da migração de biomassas sólidas tradicionais para combustíveis mais limpos (FARSI;

6

O Carbono negro é um composto que desempenha um importante papel na dinâmica das moléculas responsáveis pelo
aquecimento global e possui a segunda maior contribuição para a forçante radiativa depois do CO2 (Ramanathan e
Carmichael, 2008 apud Foell et al., 2011).
7
Entendidas, neste contexto, como a utilização de biomassas sólidas, como lenha, carvão e resíduos agrícolas, em
fogões sem nenhum tipo de mecanismo de direcionamento dos gases de combustão.
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FILIPPINI; PACHAURI, 2007; GUNDIMEDA; KÖHLIN, 2008; KARIMU; MENSAH; ADU,
2016; OUEDRAOGO, 2006; RAHUT et al., 2014).
No contexto dos esforços de disseminação de práticas de cocção menos impactantes para a
sociedade e o meio ambiente, o GLP destaca-se como um combustível capaz de fornecer, com a
adoção de tecnologias apropriadas, energia para cocção de forma mais prática e limpa (BUDYA;
AROFAT, 2011; GOLDEMBERG et al., 2004; KIMEMIA; ANNEGARN, 2016). Em função
destas características, o energético tem sido escolhido em muitas políticas para o deslocamento do
uso de biomassas sólidas na cocção em diferentes países (ANDADARI; MULDER; RIETVELD,
2014; BUDYA; AROFAT, 2011; COELHO; GOLDEMBERG, 2013; KIMEMIA; ANNEGARN,
2016; MCDADE, 2004; NAYAK; WERTHMANN; AGGARWAL, 2015).
No Brasil, o GLP tornou-se amplamente utilizado em domicílios ao longo da segunda metade
do século XX, e alcançou penetração quase universal (superior a 98%) no setor residencial já no
início dos anos 2000 (JANNUZZI; SANGA, 2004). Apesar de o país ter antecipado, em décadas,
condições e iniciativas que ainda estão em fase de estudos em outras nações em desenvolvimento,
informações sobre o contexto no qual o GLP é consumido em domicílios brasileiros são,
paradoxalmente, escassas.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é contribuir para a mitigação desta lacuna de
conhecimento e avaliar de forma abrangente os determinantes do consumo residencial de GLP no
Brasil. O estudo é composto por cinco itens, além desta Introdução. Na Seção item 2.2, informações
que caracterizam o consumo de GLP no setor residencial brasileiro são apresentadas. Na Seção 2.3,
é discutida a metodologia empregada neste trabalho. Na Seção 2.4, os resultados são apresentados
e discutidos. Finalmente, na Seção 2.5, as conclusões são delineadas.
2.2.

O histórico do consumo de GLP no Brasil

O desenvolvimento do consumo de GLP no Brasil remonta ao final da década de 1930,
quando um conjunto de cilindros de propano, previamente destinados ao Zeppelin Graf, foi
distribuído a alguns domicílios da cidade do Rio de Janeiro em função do cancelamento das viagens
deste dirigível (LUCON; COELHO; GOLDEMBERG, 2004). Desde então, o energético foi sendo
gradativamente incorporado nos costumes da população.
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O caráter doméstico do consumo de GLP se manteve ao longo do tempo. Diferentemente de
muitos outros países, onde o uso do GLP abraça vários setores, incluindo casos como a Coréia do
Sul e Turquia, nos quais se destaca o uso do GLP como combustível veicular (WLPGA, 2015), no
Brasil, consumo do GLP concentra-se de forma mais extensiva no setor residencial. Do total
consumido anualmente (cerca de 13,5 milhões de m3, em 2016), 80% destinam-se a domicílios
(EPE, 2017a). Este montante é utilizado, quase exclusivamente, para cocção (GELLER et al., 1998;
EPE, 2017a). A aplicação do GLP para o aquecimento de água, uso comum deste energético ao
redor do mundo (SCOTT; MCKEMEY; BATCHELOR, 2005), é tímida na realidade brasileira8.
De fato, no país, o termo comumente utilizado para designar o GLP é “gás de cozinha”. Isto é
emblemático sob a perspectiva do papel que ele desempenha como fonte de energia principal para
cocção residencial.
O GLP constitui uma das bases do consumo energético do setor residencial e respondeu por
cerca de 25% da demanda energética deste setor, no Brasil, em 2016, conforme ilustrado na Figura
2 (EPE, 2017a). A sua cadeia logística, que conta com cerca de 36.000 postos de revenda
espalhados pelo país (ESTEVES; BICALHO; OLIVEIRA, 2009), é capaz de atender todo o
território brasileiro, incluindo comunidades rurais localizadas em áreas remotas da Floresta
Amazônica (COELHO; GOLDEMBERG, 2013). Dos principais energéticos considerados
“modernos” 9, o GLP foi aquele que mais cedo se disseminou no país. Enquanto a eletricidade só
atingiu ampla penetração no setor residencial por volta de 2010 (COELHO; GOLDEMBERG,
2013), após sucessivas iniciativas de política pública do governo federal (GÓMEZ; SILVEIRA,
2010; OBERMAIER et al., 2012; WINKLER et al., 2011), o GLP abrangia virtualmente todos os
domicílios brasileiros já no início dos anos 2000 (JANNUZZI; SANGA, 2004; LUCON;
COELHO; GOLDEMBERG, 2004; MODI et al., 2005).

8

A preponderância do uso da eletricidade para aquecimento de água no Brasil está associada a um período em que a
potência instalada em usinas hidrelétricas era superior à demanda nacional, o que motivou o incentivo ao uso de
chuveiros elétricos em domicílios (MARTINS; ABREU; PEREIRA, 2012).
9
Apesar de se tratar de um conceito que permite interpretações variáveis de acordo com o contexto em que ele é
utilizado, normalmente são considerados energéticos domésticos “modernos” fontes de energia como o GLP,
eletricidade, gás natural e, em menor número de casos, o querosene. Em contraposição, são considerados energéticos
“tradicionais”: a lenha, o carvão e outras formas de biomassas sólidas (FOUQUET, 2010; HIEMSTRA-VAN DER
HORST; HOVORKA, 2008; SGARBI et al., 2013; SMITH et al., 1994).
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Figura 2 – Consumo de GLP, eletricidade e lenha e carvão vegetal no setor residencial
brasileiro, entre 1970 e 2016
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados de EPE (2017a).
Obs.: Tep = tonelada equivalente de petróleo.

O rápido avanço do GLP no setor residencial deveu-se, em grande parte, à intervenção estatal
na última metade do século XX. Ao longo deste período, subsídios direcionados ao setor resultaram
no controle e uniformização dos preços do energético em todo o território nacional (ESTEVES;
BICALHO; OLIVEIRA, 2009). Entre 1973 e 2001, por exemplo, o subsídio médio ao GLP
correspondeu a 30% e 18% dos preços de refinaria e varejo, respectivamente (JANNUZZI;
SANGA, 2004).
Há de se destacar, igualmente, a estruturação, por parte de empresas de distribuição e de
revenda, de uma cadeia logística ampla, que garantiu não apenas o suprimento do combustível,
mas a assistência técnica aos equipamentos e instalações necessários para a sua utilização (e.g.
fogões e redes residenciais de distribuição de GLP) (SCHAEFFER et al., 2003).
Além disto, o GLP se beneficiou de um contexto no qual inexistia, no país, concorrência com
o gás natural. Este apenas passou a ser consumido, mais extensivamente, em domicílios de grandes
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centros urbanos a partir dos anos 199010. Demais energéticos normalmente utilizados para cocção
em outros países, como o querosene, tem aplicação limitada no Brasil. Mesmo a eletricidade, cuja
participação no consumo energético residencial é expressivo (46% em 2016) (EPE, 2017a), atende
a outros serviços energéticos. Sua utilização na cocção ainda é reduzida e com dedicações
específicas, como é discutido ao longo do texto.
Esta conjuntura, aliada às vantagens do GLP, em termos de praticidade, limpeza e facilidade
de uso, com relação à lenha e outras biomassas sólidas utilizadas para cocção, contribuiu para a
crescente inserção do GLP nos domicílios urbanos e rurais do Brasil. (BUDYA; AROFAT, 2011;
GOLDEMBERG et al., 2004; KIMEMIA; ANNEGARN, 2016; SGARBI et al., 2013)
O incentivo público histórico para a utilização do GLP no Brasil está associado justamente à
sua capacidade de deslocar o uso tradicional da lenha, cuja utilização inadequada (por exemplo,
em fogões rudimentares) afeta a saúde humana e o meio ambiente, tanto em um contexto local
como global (BAZILIAN et al., 2011; CORDES, 2011; FOELL et al., 2011; PINE et al., 2011;
SMITH et al., 1994). De fato, a disseminação do GLP entre os domicílios brasileiros acarretou uma
profunda redução no consumo residencial de lenha (COELHO; GOLDEMBERG, 2013; EPE,
2017a). Atualmente, raros são os domicílios que dependem, exclusivamente, de biomassas sólidas
para cocção em função do acesso facilitado ao GLP (RAMOS et al. 2008; IBGE, 2010; WILCOXMOORE et al., 2011).
No entanto, a partir de meados dos anos 1990, iniciou-se um processo de desregulamentação
do preço do GLP que perdurou até 2002. As imperfeições do mecanismo de subsídio vigente até
então, marcadas pela ausência de discriminação do benefício, que se estendia a todos os
consumidores de GLP, incluindo indústrias, comércios e usuários residenciais de alta renda, e não
apenas aqueles de baixa renda, motivaram a revisão da forma como a influência estatal sobre a
comercialização do energético se dava (LUCON; COELHO; GOLDEMBERG, 2004).
Como resultado, o preço do GLP, agora estabelecido a partir de um regime distinto, aumentou
substancialmente no início de 2002. Embora autores divirjam sobre a dimensão exata do reajuste

10

O gás natural doméstico passou a ser consumido em residências na cidade do Rio de Janeiro no final dos anos 1980.
Já na cidade de São Paulo, esta realidade apenas se materializou a partir do início dos anos 1990. O mercado
residencial de gás natural adquiriu maior vigor após 1999, com o início da operação do Gasbol, gasoduto que passou
a transportar gás natural da Bolívia para o Brasil (ALMEIDA, JOSÉ RICARDO UCHOA CAVALCANTI, 2008;
TIRYAKI et al., 2008). Em 2013, 2,3 milhões de domicílios utilizavam gás natural no Brasil (ABEGAS, 2013),
número inferior a 5% dos domicílios totais do país na época. Em 2016, este energético respondeu por apenas 1,4%
do consumo energético no setor residencial (EPE, 2017a).
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[que pode ter variado entre 17%, de acordo com Jannuzzi e Sanga (2004), e 40%, segundo Esteves
et al. (2009)], é certo que as camadas mais pobres da sociedade, apesar de manterem o acesso físico
ao combustível, passaram a apresentar maiores dificuldades para consumi-lo. Como consequência,
verificou-se, conforme ilustrado na Figura 2, apresentada anteriormente, uma retomada da
utilização da lenha para usos domésticos, mais especificamente na cocção
Também no início de 2002, o governo federal, buscando manter o incentivo ao consumo de
GLP em domicílios de baixa renda, porém com maior eficácia, implementou um programa de
transferência direta de renda para estes usuários denominado “Auxílio-Gás”. Este novo
mecanismo, no entanto, não foi capaz de compensar efetivamente o aumento do preço de revenda
do GLP. Assim, falhou-se em interromper o processo de migração de usuários residenciais do GLP
para a lenha (LUCON; COELHO; GOLDEMBERG, 2004).
Diante do impacto negativo do aumento de preços do GLP sobre o consumo residencial,
instituiu-se um novo mecanismo de incentivo, agora baseado no subsídio cruzado entre segmentos
de consumo. Este foi formulado tendo como princípio o repasse de parte do custo do GLP
comercializado em cilindros de 13 kg (caracteristicamente adquirido para uso domiciliar) para o
preço do cilindro de 45 kg ou do GLP vendido a granel (categorias direcionadas, principalmente,
para consumidores industriais ou comerciais)11.
A magnitude do incentivo ampliou-se gradativamente ao longo do tempo. Entre 2003 e 2009,
por exemplo, a diferença entre o preço do cilindro de 13 kg e das demais formas de comercialização
do GLP ampliou-se de 12% para cerca de 50% (ESTEVES; BICALHO; OLIVEIRA, 2009). A
política de subsídio cruzado do GLP ainda é vigente no Brasil, embora a relação de preços entre as
diferentes formas de comercialização do GLP não seja divulgada regularmente pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), responsável pela regulação do setor
de óleo e gás no Brasil.
Conforme também ilustrado na Figura 2, a nova política de incentivos tem apresentado
eficácia relativa. Embora o consumo de lenha e carvão vegetal tenha entrado novamente em
declínio após a instituição desta política, o consumo de GLP não apresentou crescimento
significativo nos últimos anos. As reflexões desenvolvidas no texto procuram iluminar estas

11

Sobre este subsidio cruzado, a Resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) no4 de 2005 (MME,
2005), indica que é “(...) de interesse para a política energética nacional a prática de preços diferenciados para o
GLP destinado ao uso doméstico e acondicionado em recipientes transportáveis de capacidade de até 13 kg”.
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relações e buscar um melhor entendimento do mercado energético residencial da cocção. Nesta
procura, há de se incluir a eletricidade, cujo consumo residencial apresenta tendências crescentes.
A baixa diversificação dos usos finais do GLP observada no Brasil é resultado, em parte, das
mesmas políticas públicas das quais o energético foi alvo ao longo do período de desenvolvimento
e amadurecimento de seu mercado. Uma vez que o energético sempre recebeu subsídios do governo
federal, desestímulos ou até mesmo proibições para a diversificação de seus usos (por exemplo,
em motores de combustão, caldeiras e aquecimento de piscinas e saunas) constituiu uma maneira
de reduzir potenciais distorções das políticas com fins sociais (ARAUJO JR., 2017). De fato, a
preocupação governamental sempre se concentrou em promover o acesso da população de baixa
renda a um energético “moderno” para fins de cocção em detrimento de proporcionar a expansão
da penetração do GLP em outros mercados. Aliás, o mecanismo de incentivo vigente, baseado em
subsídios cruzados entre segmentos de consumo (mais especificamente, os setores comercial e
industrial subsidiando o residencial), acarreta perda de competitividade do GLP em relação a
energéticos concorrentes, em especial o gás natural, em mercados com alto potencial de
diversificação de usos.
Ademais, a restrição à diversificação dos usos do GLP também está associada à dependência
externa que, historicamente, caracterizou o seu fornecimento. Este fator tornou-se mais marcante
ao longo dos dois “Choques do Petróleo”, ocorridos na década de 1970, e durante a “Guerra do
Golfo”, em 1991, períodos durante os quais o país importava cerca 30% do GLP consumido
internamente (EPE, 2017a) e a oferta internacional de derivados do petróleo se tornou incerta
(JOODE et al., 2004; KESICKI, 2010; SHIBATA, 1983).
Além deste desequilíbrio nas transações internacionais, a aplicação do GLP para fins
automotivos também foi evitada em função do desenvolvimento de um amplo programa de
incentivo ao uso de etanol no setor automobilístico, iniciado a partir de meados da década de 1970
com a criação do ProÁlcool (que consistiu em uma iniciativa do governo brasileiro focada na
intensificação da produção de álcool combustível para substituir a gasolina) (GOLDEMBERG;
COELHO; GUARDABASSI, 2008; HIRA; OLIVEIRA, 2009; LORA; ANDRADE, 2009).
Atualmente, a dependência de mercados externos para suprir a demanda brasileira por GLP
equivale a 25,5% da demanda total em 2016, ou cerca de 9.500 m3/dia (EPE, 2017a). No entanto,
dois fatores sugerem tendência de redução da necessidade de importação de GLP no próximo
decênio. Em primeiro lugar, espera-se um aumento da produção interna. Esta perspectiva de
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crescimento da oferta de GLP está associada à exploração de extensivas reservas de óleo e gás
offshore, localizadas nos campos da formação conhecida como “Pré-sal” (SANT ANA;

JANNUZZI; BAJAY, 2009; GOLDEMBERG et al., 2013; EPE, 2017b). Além da expansão da
oferta de GLP, o aumento da produção brasileira de gás natural, associada à expansão de gasodutos
de transporte e distribuição, tende a deslocar parte do presente consumo de GLP (EPE, 2017b).
Como resultado combinado destas evoluções de mercado, projeta-se uma redução da ordem de
60% no déficit de produção interna de GLP até 2026, quando tendem a ser importados cerca de
4.500 m3/dia, volume equivalente à 10% da demanda projetada (EPE, 2017b).
A redução gradativa da dependência brasileira em respeito ao GLP importado enfraquecerá,
em boa medida, um dos principais argumentos que sustentaram políticas históricas de restrições de
uso deste gás no país. Como resultado, novas pesquisas e estratégias energéticas precisarão ser
concebidas no futuro. No entanto, a existente realidade do mercado de GLP no Brasil ainda exige
olhares concentrados nos usos residenciais.
Estudar os determinantes do consumo de GLP no setor residencial brasileiro significa
conhecer o resultado de mais de meio século de políticas energéticas direcionadas à promoção de
usos finais limpos para a população. Diante do enorme desafio global de reduzir a dependência de
mais de 3 bilhões de pessoas em relação a biomassas sólidas (OMS, 2016), entendimentos
aprofundados da experiência brasileira de disseminação exitosa do mercado de cocção residencial
de GLP podem contribuir para aumentar a efetividade de iniciativas globais (muitas delas
capitaneadas, direta e/ou indiretamente, pelas Nações Unidas), ou mesmo

subcontinentais

(lideradas por blocos de países), direcionadas ao enfrentamento de desafios similares àqueles
afrontados pelo Brasil, desde, pelo menos, a segunda metade do século XX.
No âmbito do planejamento energético brasileiro, por outro lado, a análise do consumo
residencial de GLP é útil para se diagnosticar riscos e oportunidades relacionadas às perspectivas
de desenvolvimento do mercado deste energético, cuja oferta interna irá se tornar mais abundante
nos próximos anos. A ampliação dos usos do GLP para além da cocção no setor residencial pode
contribuir para diversificação dos usos energéticos no setor residencial e, por consequência, para o
aumento da segurança energética do país.
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2.3.

Metodologia

Esta Seção divide-se em três partes. Na primeira, apresenta-se a principal fonte de dados
utilizada neste estudo, qual seja, a POF (IBGE, 2010)12. Descrevem-se as características que tornam
esta base de dados adequada para o atendimento dos objetivos propostos, bem como suas
limitações. Na segunda, abordam-se informações sobre o modelo estatístico utilizado para analisar
o banco de dados da POF. Por fim, na terceira, apresentam-se análises descritivas da amostra.

2.3.1. Fonte de dados

A POF analisada neste trabalho foi realizada pelo IBGE, entre maio de 2008 e maio de
200913. O desenho amostral da pesquisa abrange 55.970 domicílios. As informações coletadas
propiciam análises estatisticamente significativas para as áreas urbanas e rurais de todas as cinco
regiões geográficas do Brasil, ou seja, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste (IBGE, 2010).
Frisa-se que, das pesquisas organizadas pelo IBGE, apenas a POF coleta informações
quantitativas sobre o consumo de GLP nos domicílios amostrados. Este dado foi determinante para
torná-la adequada ao atendimento dos objetivos do trabalho. Conforme detalhado na próxima
Seção, o consumo residencial de GLP foi utilizado como variável dependente do modelo estatístico
adotado.
Adicionalmente, a POF também avalia uma série de características domiciliares
intuitivamente relacionadas ao consumo residencial de GLP, como renda, consumo de alimentos e
posse de equipamentos de cocção elétricos e fogões a lenha, por exemplo, permitindo a seleção de
um amplo conjunto de variáveis descritivas para o modelo.
Dos domicílios amostrados na POF, 49.835 (cerca de 90% do total) apresentaram consumo
de GLP. Este conjunto configurou a amostra de interesse do estudo. Destes, 386 (menos de 0,1%

12

Embora o IBGE realize outras pesquisas também focadas em características domiciliares, com frequência anual e
abrangência nacional, como é o caso da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), optou-se, no
presente estudo, por se analisar a POF em função do conjunto de informações contido nela.
13
Apesar de possuir periodicidade quinquenal, a última edição da POF é aquela analisada neste estudo. A edição do
biênio 2014 - 2015 foi postergada devido à crise econômica brasileira e ao consequente contingenciamento de
recursos públicos, impedindo a elaboração de algumas das pesquisas tradicionais, usualmente, realizadas pelo IBGE.
Aliás, como demonstrado a seguir, a ausência de uma versão atualizada da POF, que permitisse apresentar os
resultados desta pesquisa em um formato comparativo e evolutivo, constitui um dos principais limitantes deste
estudo.
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da amostra de interesse) foram excluídos do estudo por apresentarem consumo per capita anual de
GLP superior a 130 kg14, quantidade equivalente a 10 cilindros de 13 kg. Este volume foi
arbitrariamente considerado incompatível com o consumo típico de GLP para fins residenciais,
caracterizado, conforme discutido anteriormente, majoritariamente pela cocção.
No total, portanto, foram analisados dados coletados em 49.467 domicílios, representando
pouco mais de 49,8 milhões de domicílios e uma população total de, aproximadamente, 170
milhões de pessoas.
De acordo com a metodologia da POF, a aquisição, em quilogramas (kg), de GLP nos três
meses anteriores ao da aplicação do questionário é informada pelo entrevistado. Uma vez que o
GLP é comercializado, no Brasil, principalmente em cilindros de 13 kg, o valor informado pelos
respondentes normalmente equivale a múltiplos de 13. No entanto, cilindros de outros tamanhos
(e.g. 2 kg, 5 kg, 8 kg, 45 kg) também são encontrados no mercado, o que resulta em uma maior
diversidade de respostas.
Para obtenção dos dados anuais analisados no estudo, o consumo trimestral foi multiplicado
por quatro. Este procedimento, apesar de necessário para a elaboração do modelo, implica em
assumir que a quantidade de GLP adquirida nos três meses que antecedem a aplicação do
questionário da POF corresponde exatamente ao consumo relativo àquele período. No entanto, é
sabido que alguns consumidores antecipam a compra do GLP que será consumido ao longo de
períodos mais longos. Neste caso, a anualização dos dados resulta em uma superestimação do
consumo de GLP nestes domicílios15.
Em função disto, para verificar a consistência da metodologia adotada pela POF, assim como
o tratamento dado aos seus dados, realizou-se uma análise de sensibilidade dos resultados da
pesquisa comparando-se o consumo residencial total GLP calculado a partir dela e aquele indicado
pela agência reguladora do setor de óleo e gás no Brasil (ANP, 2016). O resultado desta análise,
referente ao ano de 2009, indicou uma diferença inferior a 10% entre as duas fontes de dados,
atestando a efetividade da metodologia adotada na POF16.

14

Valor correspondente a pouco mais de quatro vezes o consumo per capita médio de GLP no Brasil, equivalente a
34,6 kg (IBGE, 2010). Provavelmente, tratam-se de domicílios cujos donos se dedicam a atividades comerciais em
casa, como preparo de marmitas, por exemplo.
15
Embora tal prática, provavelmente, não seja corriqueira, pois ela significa imobilizar capital na forma de energia (ou
seja, o GLP estocados em cilindros), a sua ocorrência poderia distorcer os dados da pesquisa.
16
De acordo com ANP (2016), em 2009 foram comercializados, no Brasil, 6,7 milhões de toneladas (t) de GLP. Deste
montante, cerca de 82% destinou-se ao setor residencial (EPE, 2017a), o que resulta em um consumo de 5,5 milhões
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2.3.2. Modelo e método de estimação

A análise estatística envolveu a aplicação de um modelo de regressão logística, que se
enquadra na categoria dos modelos lineares generalizados (HOSMER JR.; LEMESHOW;
STURDIVANT, 2013; PAULA, 2013). O consumo domiciliar anual de GLP, cujos determinantes
se pretende explorar neste estudo, é a variável dependente do modelo. Ela foi classificada em duas
categorias: “baixo consumo” domiciliar (até 52 kg anuais) e “elevado consumo” domiciliar
(superior a 52 kg anuais). Apesar de o consumo de GLP, medido em massa (kg), ser uma variável
contínua, os valores de consumo indicados nos questionários da POF apresentam-se, em grande
parte (97,8% do total), como múltiplos de 13 kg, pois conforme, informado anteriormente, cilindros
de 13 kg são a principal forma de comercialização de GLP.
Para lidar com uma distribuição de dados atípica, optou-se por analisar a variável dependente
na forma de categorias (ou seja, “baixo consumo” e “alto consumo”).
As estimativas do modelo revelam o efeito de cada variável descritiva sobre a variação na
chance de um domicílio pertencer à categoria de “baixo consumo” de GLP. Este procedimento foi
realizado com cada uma das variáveis individualmente, mantendo-se as demais constantes,
possibilitando a elucidação do papel específico de cada variável descritiva sobre o consumo
residencial de GLP no Brasil.
Em termos práticos, o modelo desenvolvido simula um "domicílio-controle”, no qual as
variáveis descritivas possuem categorias conhecidas17. Neste caso, a categoria atribuída à variável
foi chamada de “categoria de referência”. A partir deste “domicílio-controle” avaliou-se como
varia a chance, em %, de um domicílio apresentar “baixo consumo” anual de GLP (ou seja, até 52
kg) quando a variável descritiva se altera da sua categoria de “referência” para as demais categorias,
mantendo as demais constantes. Dessa forma, a variação da chance de um domicílio apresentar
baixo consumo de GLP é atribuída apenas à mudança de categoria em vista. Na Tabela 1, as
categorias das variáveis descritivas são apresentadas (às categorias de referências foram
assinalados um asterisco). Na Seção 2.4, a seguir, são apresentados exemplos práticos da forma
como os resultados obtidos a partir do modelo são apresentados.

de t. Por outro lado, a aplicação dos procedimentos descritos aos dados da POF resulta em um consumo residencial
total aproximado de 5.1 milhões de t.
17
Para isto, as variáveis descritivas contínuas avaliadas no modelo foram categorizadas.
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Tabela 1 – Categorias das variáveis descritivas estudadas

Variável descritiva

Categorias
1*
Número de morador por domicílio
2 ou mais
Até 1 s.m.*
> 1 s.m. até 2 s.m.
Renda domiciliar mensal
> 2 s.m. até 3 s.m.
> 3 s.m. até 7 s.m..
> 7 s.m.
Não*
Equipamento elétrico de cocção
Sim
Até 150 Kg*
> 150 kg até 300 kg
Consumo domiciliar anual de
> 300 kg até 600 kg
alimentos
> 600 kg
Não disponível1

Sim
Aquecimento de água a GLP
Não*

Fogão a lenha
Fogão a carvão
Estrato geográfico
Tipo de domicílio

Região geográfica

Sim
Não*
Sim
Não*
Área urbana*
Área rural
Casa*
Apartamento
Cômodo
Centro-Oeste*
Sudeste
Sul
Nordeste
Norte

Observações

O salário mínimo (s.m.) vigente no
período em que a pesquisa foi
realizada era de BRL 415,00 (real
brasileiro) (USD 130,84). Taxa de
câmbio de 10 de outubro de 2017: 1
BRL = 0,318 USD.
Inclui micro-ondas, forno elétrico
e/ou grill
Soma dos 20 itens alimentares mais
consumidos, em quilogramas, que
demandam algum tipo de cocção2
Na POF, não se especifica se o
domicílio aquece água com gás o faz
com GLP ou gás natural. No entanto,
uma vez que apenas os domicílios
que indicaram algum consumo de
GLP foram incluídos na amostra
analisada, assumiu-se que GLP era o
gás utilizado para aquecimento de
água.
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Fonte: Elaboração própria.
Obs.: O asterisco (*) indica a categoria de referência de cada variável, que define o domicílio controle.
1
22% dos respondentes não revelou a quantidade de alimento consumida. Estes domicílios, no entanto, não
foram excluídos da análise uma vez que isto ocasionaria a perda de uma parcela relevante da amostra. Em
função disto, optou-se por agrupá-los em uma categoria específica intitulada “Não disponível”.
2
Arroz, leite, farinha de mandioca, carne de frango, feijão, batata, farinha de trigo, ovo, cebola, carne
bovina, milho em grão, fubá, macarrão, mandioca, café moído. A lista não totaliza 20 itens porque algumas
destas categorias de alimentos possuem subclassificações, o que faz com que eles possam ocupar duas
posições na lista (por exemplo, mais de um tipo arroz contam da lista de 20 alimentos mais consumidos).

Conforme discutido anteriormente, a demanda de GLP no Brasil está fortemente associada à
cocção, uso final refletido no âmbito das variáveis descritivas abrangidas por este estudo, no
consumo de alimento. Diante da elevada homogeneidade do uso deste energético18, a adoção de
uma metodologia capaz de gerar resultados que refletissem o papel individual de cada variável no
contexto do consumo residencial deste energético se mostrou especialmente oportuna.
A adoção da quantidade de 52 kg como unidade de análise se baseou no fato de que de 39,2%
dos 49,8 milhões de domicílios representados na POF consomem, anualmente, uma quantidade de
GLP igual ou inferior a esta. A significativa proporção de domicílios incluída nesta faixa de
consumo, além de contribuir para a significância estatística das análises elaboradas, a torna
representativa da realidade de grande parte dos domicílios do país.
Cada domicílio é considerado, dadas as variáveis descritivas, independente dos demais e
pode ter baixo ou alto consumo anual GLP. O modelo desenvolvido tem a seguinte expressão:
log

=

+

+ ⋯+

(Eq. 1)

onde:
π(x) é a probabilidade de o domicílio pertencer à categoria de “baixo consumo” anual de
GLP;
βi, i = 1, ..., p, são os coeficientes estimados pelo modelo;
xi, i = 1, ..., p, são os valores das variáveis descritivas (apresentadas na Seção 2.3.3).
A POF é disponibilizada ao público no formato de “microdados” (maior nível de
desagregação possível das informações coletadas), organizados em 16 banco de dados distintos.

18

Enquanto a eletricidade é utilizada, no contexto residencial brasileiro, para uma miríade de usos finais (aquecimento
de água, iluminação e refrigeração, em especial), o GLP é quase exclusivamente utilizado para fins de cocção.

34

Para lidar com estes dados e construir as variáveis descritivas analisadas no estudo foi utilizada a
biblioteca “survey” do software R (versão 3.3.2) na interface do RStudio (versão 1.0.136).

2.3.3. Análises descritivas
Informações gerais sobre as variáveis descritivas analisadas no modelo são apresentadas na
Tabela 2. Esta caracterização da amostra do estudo representa o ambiente no qual o consumo
residencial de GLP ocorre no Brasil e, portanto, contribui para que os resultados das análises
estatísticas, apesentados na próxima Seção, sejam melhor contextualizados e compreendidos.
Tabela 2 – Caracterização dos domicílios que utilizam GLP no Brasil

Variável
Número de morador por
domicílio
Renda domiciliar mensal
média
Equipamentos elétricos de
cocção
Consumo domiciliar anual de
alimentos

Estimativa (erro padrão)

Aquecimento de água a GLP

3,00% (0,11%)

Posse de fogão a lenha
Posse de fogão a carvão

11,24% (0,18%)
3,16% (0,09%)
Rural

Estrato geográfico
Tipo de domicílio

Região geográfica

3,40 (0,01)
R$ 2.576,48 (27,54)
36,06 % (0,35)
462,01 Kg (4,04)

Urbano
85,96% (0,19%)

14,04% (0,19%)

Casa
92,52%
(0,20%)

Apartamento

Cômodo

6,85% (0,20%)

Norte

Nordeste

7,06%
(0,11%)

25,66% (0,25%)

0,63% (0,05%)
CentroSudeste Sul
Oeste
8,03%
43,87% 15,39%
(0,12%) (0,37%) (0,22%)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de IBGE (2010).

A relação entre a renda domiciliar mensal média e o consumo de GLP é ilustrada na Figura
3, que apresenta como as cinco faixas de renda analisadas no estudo se distribuem ao longo de
quatro faixas de consumo de GLP. A menor faixa de renda (até 1 s.m. mensal) concentra-se

35

principalmente na faixa de consumo de GLP mais baixa (55% dos domicílios de renda mais baixa
consome até 52 kg de GLP ao ano). A proporção de domicílios de baixa renda decresce à medida
em que aumentam as faixas de consumo de GLP. No polo oposto, domicílios com a mais alta renda
(superior a 7 s.m. mensais) são os mais representados na faixa mais alta de consumo (cerca de 6%
deles consomem mais de 156 kg de GLP ao ano). A observação da distribuição das classes
intermediárias de renda ao longo das faixas de consumo de GLP sugere, de forma geral, uma
relação diretamente proporcional entre as variáveis.

Figura 3 – Distribuição das faixas de renda nos intervalos de consumo de GLP
60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
≤ 52 kg
Até 1 s.m.

> 52 kg, ≤ 104 kg

Entre 1 s.m. e 2 s.m.

> 104 kg, ≤ 156 kg

Entre 2 s.m. e 3 s.m.

Entre 3 s.m. e 7 s.m.

> 156 kg
Superior a 7 mw

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de IBGE (2010).

O perfil de consumo de GLP em áreas urbanas e rurais é apresentado na Tabela 3. Os dados
indicam que em ambientes rurais se consome menos GLP que em ambientes urbanos, uma vez que
a concentração de seus domicílios na faixa mais baixa de consumo de GLP corresponde a 47% e
38%, respectivamente. A complementação da demanda energética para cocção com combustíveis
tradicionais e não plenamente monetizados, a exemplo da lenha e resíduos agrícolas, constitui
prática comumente observada em áreas rurais de países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, e
pode explicar as diferenças registradas (FARSI; FILIPPINI; PACHAURI, 2007; MASERA;

36

NAVIA, 1997; MASERA; SAATKAMP; KAMMEN, 2000; RAMOS et al. 2008; WILCOXMOORE et al., 2011).
Tabela 3 – Distribuição das faixas de consumo anual de GLP em áreas urbanas e rurais

Até 52

Maior que 52 kg

Maior que 104 kg

Maior que

Total

kg

até 104 kg

até 156 kg

156 kg

Urbano

37,9%

31%

28,1%

2,9%

100%

Rural

46,8%

27,2%

23,7%

2,3%

100%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de IBGE (2010).

Em relação às tecnologias utilizadas para cocção, a Figura 4 mostra que equipamentos
elétricos, presentes em cerca de 35% dos domicílios brasileiros (principalmente naqueles situados
em áreas urbanas), são os mais disseminados após fogões a GLP.
É necessário lembrar que a amostra analisada neste estudo é composta por domicílios que,
necessariamente, apresentam consumo de GLP, razão pela qual, na Figura 4, todas as combinações
incluem este energético. De qualquer maneira, conforme indicado anteriormente, o GLP, no caso
do Brasil, é virtualmente universal no setor residencial.
A penetração dos equipamentos elétricos praticamente se restringe a áreas urbanas. Os
hábitos de vida das pessoas que residem neste ambiente, caracterizado, entre outros aspectos, por
um ritmo de vida muitas vezes atribulado e repleto de atividades cotidianas, poderia levar a uma
maior procura por aparelhos de cocção menores e mais práticos, como os diferentes equipamentos
elétrico disponíveis no mercado. Além disto, a restrição de espaço tipicamente vivenciada em áreas
urbanas também pode ajudar a explicar a realidade observada.
A Tabela 4 apresenta dados que fortalecem esta hipótese. Nela explicita-se a maior presença
de grill, microondas e fornos elétricos (utensílios que constituem a variável “equipamentos
elétricos de cocção”) em apartamentos (60,3%), categoria de domicílio tipicamente urbano, do que
em casas (34,5%) (IBGE, 2010).
A posse de fogões a lenha, conforme esperado, é mais marcante em áreas rurais. De fato,
neste estrato geográfico, domicílios que apresentam equipamentos a GLP e a lenha representam
proporção quase equivalente àqueles que adotam GLP exclusivamente. A preponderância do
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consumo de lenha em ambientes rurais é fruto de uma conjunção de fatores (MASERA; NAVIA,
1997). Por um lado, a presença de remanescentes vegetacionais próximos aos domicílios e a
arquitetura destes (e.g. presença de áreas externas como quintais e pomares) favorece a utilização
de lenha (SGARBI et al., 2013; WILCOX-MOORE et al., 2011). Por outro, aspectos culturais
relacionados ao modo de preparo dos alimentos, aliado a questões de renda também induzem à
maior utilização de lenha para cocção (HIEMSTRA-VAN DER HORST; HOVORKA, 2008;
NANSAIOR et al., 2011; OUEDRAOGO, 2006)
Figura 4 – Posse de fogões a lenha e equipamentos elétricos de cocção nos domicílios urbanos e
rurais do Brasil que utilizam GLP
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados de IBGE (2010).
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Tabela 4 – Penetração de equipamentos de cocção elétricos, segundo tipo de domicílio

Tem
Não tem equipamento

equipamento

Casa

65,5%

34,5%

Apartamento

39,7%

60,3%

Cômodo

92,2%

7,8%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de IBGE (2010).

2.4.

Resultados e discussão
As estimativas do modelo são apresentadas na Tabela 5. Os resultados indicam como varia a

chance de um domicílio pertencer à categoria de “baixo consumo” de GLP (até 52 kg por ano)
quando a categoria de referência do domicílio controle de uma variável se altera para a categoria
cujo impacto sobre o consumo de GLP se deseja aferir.
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Tabela 5 – Resultados da modelagem estatística

Variável descritiva
Renda domiciliar mensal média
> 1 s.m. até 2 s.m.
> 2 s.m. até 3 s.m.
> 3 s.m. até 7 s.m.
> 7 s.m.
Consumo domiciliar anual de
alimentos
> 150kg até 300kg
> 300kg até 600kg
> 600kg
Não disponível
Tipo de domicílio
Apartamento
Cômodo
Número de morador por domicílio
Cada morador a mais
Região geográfica
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Estrato geográfico
Área rural
Fogão a lenha
Sim
Fogão a carvão
Sim
Equipamentos elétricos de cocção
Sim
Número de morador por domicílio
2 ou mais
Aquecimento de água a GLP
Sim

Categoria
de
referência

Variação da chance
de o domicílio
Erro
Variação
apresentar "baixopadrão
consumo" de GLP

Até 1 s.m.
Até 1 s.m.
Até 1 s.m.
Até 1 s.m.

-29,5%
-48,1%
-54,5%
-56,8%

0,705**
0,519**
0,455**
0,432**

0,0689
0,0695
0,0679
0,0751

Até 150 Kg
Até 150 Kg
Até 150 Kg
Até 150 Kg

-21,7%**
-30,2%**
-34,9%**
1,1%

0,783**
0,698**
0,651**
1,011

0,0486
0,0473
0,0491
0,0463

Casa
Casa

83,9%**
65,0%**

1,839**
1,65**

0,062
0,1803

1

-36,1%**

0,639**

0,0127

Centro-oeste
Centro-oeste
Centro-oeste
Centro-oeste

-24,2%**
35,6%**
5,5%
10,7%*

0,758**
1,356**
1,055
1,107*

0,0403
0,0478
0,0417
0,0463

Área urbana

25,0%**

1,25**

0,0377

Não

107,4%*

0,482**

0,0456

Não

87,0%**

0,535**

0,0714

Não

13,6%**

1,136**

0,0392

1

-36,1%**

0,639**

0,0127

Não

-16,4%*

1,197*

0,0872

* - Significativo a 0.05; ** - significativo a 0.01.
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Por exemplo, quando se avalia o comportamento da variável “Renda domiciliar mensal
média”, verifica-se que a troca da categoria de referência, “Até 1 s.m.”, pela categoria “maior que
7 s.m.” implica em diminuição de 56,8% na chance de um domicílio apresentar baixo consumo de
GLP, sugerindo uma relação diretamente proporcional entre as duas variáveis. A seguir, as
variáveis descritivas incluídas no estudo são discutidas em itens específicos.

2.4.1. Renda domiciliar mensal média
O consumo de GLP possui relação direta com a renda média mensal domiciliar. À medida
que aumenta a renda média do domicílio, diminui a chance de ele apresentar “baixo consumo de
GLP” (Figura 5). Domicílios pertencentes à maior faixa de renda mensal (superior a 7 salários
mínimos), quando comparados aos domicílios mais pobres, possuem cerca de 60% menos chances
de consumir até 52 Kg de GLP em um ano. Estes dados corroboram trabalhos que indicam a mesma
relação entre renda e o consumo energético domiciliar geral (BRAVO; KOZULJ; LANDAVERI,
2008; SATHAYE; TYLER, 1991) e sugerem que o GLP não se caracteriza com um bem inferior,
cuja demanda tende a diminuir com o aumento de renda.
Figura 5 – Variação da chance de um domicílio pertencer à categoria mais baixa de consumo de
GLP em função da renda

-30,0%

-40,0%

-50,0%

-60,0%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de IBGE (2010).

> 7 s.m.

> 3 s.m. ≤ 7s.m.

-20,0%

> 2 s.m. ≤ 3 s.m.

-10,0%

> 1 s.m. ≤ 2 s.m.

0,0%
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Portanto, apesar de GLP constituir uma das principais alternativas para substituição de
biomassas sólidas em países em desenvolvimento, conforme discutido anteriormente, os resultados
ilustram que a sua aptidão como fonte de energia residencial não se limita a usuários de baixa
renda.
Do ponto de vista de iniciativas de promoção de formas limpas de cocção, este resultado
sugere que elas devem cotejar estratégias alicerçadas na concepção de que o GLP, diferentemente
do querosene [combustível líquido comumente caracterizado como um “combustível de transição”
(GEBREEGZIABHER et al., 2012; HELTBERG, 2004)], é um energético que pode ser integrado
aos hábitos familiares de forma permanente. Afinal, este gás apresenta longevidade de uso ao longo
das diferentes classes de renda, não se limitando apenas àquelas mais baixas.
Esta mudança de perspectiva pode contribuir para aumentar a efetividade de longo prazo
destas ações, que passariam a complementar o esforço inicial de inserção do GLP nos seus
domicílios-alvo (por exemplo, visando à substituição imediata do uso de lenha e outras biomassas
sólidas) com medidas que garantam o acesso ao energético ao longo do tempo (por exemplo, ações
de estruturação de mercado, incluindo infraestrutura de distribuição abrangente e mecanismos de
subsídios para os mais pobres, tal como foi observado no Brasil).
Conforme apontado por Ruiz-Mercado et al. (2011), para que o combate à poluição indoor
causada pela combustão de biomassas sólidas para fins de cocção produza resultados efetivos, as
alternativas propostas para esta prática não devem estar apenas sujeitas à adoção inicial, mas
também ao uso continuado em um cenário de longo prazo.

2.4.2. Consumo domiciliar anual de alimentos
O consumo de GLP e de alimentos estão diretamente relacionados (quanto maior a
quantidade de alimentos consumida, menor a chance de o domicílio apresentar “baixo consumo”
de GLP) (Figura 6). Analisado à luz do histórico de consumo de GLP no Brasil, descrito na Seção
2.2, este dado indica que o GLP mantém a sua aptidão para cocção mesmo após múltiplas décadas
de intensa utilização, reforçando a noção de que este combustível não se comporta como um
energético de transição, conforme discutido anteriormente.
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Figura 6 – Variação da chance de um domicílio pertencer à categoria mais baixa de consumo de
GLP em função do consumo de alimento
5,0%
0,0%
Não disponível

> 600 kg

-15,0%

> 300kg ≤ 600kg

-10,0%

> 150 kg ≤ 300kg

-5,0%

-20,0%
-25,0%
-30,0%
-35,0%
-40,0%

Obs.: o resultado da categoria “Não Disponível” não apresentou significância estatística.

Dos diferentes fatores que influenciam o consumo de energia para cocção e o seu eventual
impacto sobre a saúde humana e o meio ambiente [e.g. tipo e a quantidade do alimento preparado,
os equipamentos utilizados, a forma de preparo do alimento, a fonte de energia empregada e hábitos
pessoais altamente particulares19 (HAGER; MORAWICKI, 2013; MARTÍNEZ-GÓMEZ et al.,
2016; SAATKAMP; MASERA; KAMMEN, 2000)], apenas uma parcela limitada está refletida no
presente estudo – mais especificamente a quantidade de alimentos preparada nos domicílios.
Neste sentido, apesar de esta análise ser útil no sentido de promover reflexões gerais sobre o
escopo e estratégias gerais adotadas por inciativas de promoção de cocção limpa, estudos com
abrangência mais restrita, capazes de captar nuances relacionadas aos hábitos de cocção, também
são necessários para ampliar a efetividade das ações de mitigação dos impactos decorrentes do
consumo de biomassas sólidas para cocção em domicílios. A POF, conforme descrito
anteriormente, é uma pesquisa ampla, de abordagem nacional. Estas características a tornam
inadequada, portanto, para coletar informações om o grau de especificidade necessário para
analisar os aspectos listados no parágrafo anterior.

19

Por exemplo, utilização de tampas na panela, quantidade de água esquentada e preparo combinado de alimentos.
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2.4.3. Tipo de domicílio
Das variáveis descritivas analisadas, o tipo de domicílio é a variável que produz o efeito
negativo mais contundente sobre o consumo de GLP. Apartamentos e cômodos, quando
comparados a casas, estão, respectivamente, 84% e 65% mais propensos a pertencerem à faixa
mais baixa de consumo de GLP. O menor consumo energético de moradores de apartamentos20 já
foi observado antes e pode estar relacionado a estilos de vida de grupos sociais que,
predominantemente, ocupam este tipo de habitação (HEINONEN; JUNNILA, 2014). No caso do
presente estudo, a relação entre estilos de vida associados ao tipo de domicílio e o consumo de
GLP não está perfeitamente clara.
De qualquer forma, investigar os motivos que levam moradores a viver em apartamentos ao
invés de casas (e.g. processos demográficos urbanísticos e custo de moradia, por exemplo) é
importante para que projeções sobre o consumo energético residencial para cocção sejam traçadas
com maior acurácia. Apesar de mais de 85% da população brasileira viver em áreas urbanas (ONU,
2014a), apenas cerca de 13% dos domicílios são constituídos em apartamentos (IBGE, 2016).
Ainda que esta proporção altera-se em ritmo lento (em 2009, 10% dos domicílios eram
apartamentos) (IBGE, 2010), o crescimento da proporção de apartamentos no país constitui um
potencial vetor relevante de redução da demanda por GLP.
Como era de se esperar, evidências também indicam a menor propensão de apartamentos –
(em oposição a casas) apresentarem consumo de lenha (ARABATZIS; MALESIOS, 2011;
COUTURE; GARCIA; REYNAUD, 2012), o que torna a variável “tipo de domicílio” igualmente
relevante para iniciativas focadas na substituição de lenha por combustíveis mais limpos em países
em desenvolvimento.

20

Menos de 1% dos domicílios da amostra está constituído em cômodos (Tabela 2). Em razão disto, optou-se por não
apresentar uma discussão específica sobre o resultado relacionado a esta categoria. No entanto, é razoável supor que
a discussão desenvolvida a partir do resultado referente a apartamentos pode ser expandida para cômodos.
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2.4.4. Número de morador por domicílio
Cada morador a mais em um domicílio reduz, em 36%, a propensão deste se enquadrar no
grupo de “baixo consumo” (ou seja, tendem a consumir mais GLP). Conforme discutido na
metodologia, o modelo desenvolvido promove a análise individual de cada variável descritiva,
mantendo as demais constantes. Isto significa que os domicílios em comparação consomem a
mesma quantidade total dos 20 grupos de alimentos mais populares no país.
Levando isto em consideração, poder-se-ia supor que o resultado observado pode estar
relacionado ao consumo de outros tipos de alimentos que não foram aferidos neste estudo. Neste
caso, o incremento do consumo de alimentos seria marginal, concentrado em itens “supérfluos”,
uma vez que a maior parte dos alimentos (ou seja, os 20 grupos mais populares) é consumido em
quantidades semelhantes.
No entanto, o desenvolvimento desta hipótese demandaria investigar eventuais fatores que
pudessem explicar o motivo pelo qual domicílios com mais de um habitante consumiriam
quantidades proporcionalmente superiores de itens alimentares “supérfluos". Esta investigação,
relacionada a temas tão distintos como hábitos de consumo e nutrição familiar, extrapola o escopo
deste estudo, apesar de poder revelar aspectos do consumo energético para cocção pouco debatidos
atualmente.
A respeito da influência do tema tratado nesta Seção sobre perspectivas de consumo
energético para cocção, vale notar que a redução do número de moradores por domicílios acarreta
aumento do consumo per capita de energia para cocção (GUNDIMEDA; KÖHLIN, 2008;
NANSAIOR et al., 2011; SATHAYE; TYLER, 1991). Processos como a urbanização e o aumento
de renda média da população normalmente são aqueles associados à redução da ocupação de
domicílios em um país (MARTÍNEZ-MONTEJO; SHEINBAUM-PARDO, 2016; VAN RUIJVEN
et al., 2011).
No Brasil, a densidade domiciliar vem se reduzindo há décadas. Entre 2000 e 2010, por
exemplo, o valor deste indicador reduziu 13,2%, e passou a corresponder a 3,3 pessoas/domicílio
(LAURIANO; DUARTE, 2011). Apesar disto, enquanto o número de domicílios total do país é
observado nos estudos de planejamento energético elaborados pela EPE (2017b), os cenários de
expansão da demanda energética do setor residencial não incluem variáveis relacionadas a
ocupação média dos domicílios.
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2.4.5. Estrato geográfico
Domicílios rurais estão 25% mais propensos a apresentar baixo consumo de GLP quando
comparados a domicílios urbanos. Este resultado confirma o cerne das análises descritivas
apresentadas anteriormente, que apontam para uma maior proporção de domicílios rurais na faixa
mais baixa de consumo de GLP.
O uso combinado de GLP e lenha, prática comumente observada em áreas rurais do Brasil
(HELTBERG, 2004; RAMOS et al, 2008; RAMOS; ALBUQUERQUE, 2012; WILCOX-MOORE
et al., 2011), poderia explicar as diferenças observadas. No entanto, é necessário lembrar que a
metodologia empregada neste estudo resulta na comparação entre domicílios semelhantes (em
relação às variáveis descritivas), exceto pela variável em análise (neste caso, o contexto
geográfico). Assim, em princípio, exclui-se a possibilidade de o uso de lenha em áreas rurais
explicar o menor consumo de GLP observado nestes locais21.
As diferenças na composição da cesta alimentar tipicamente consumida em áreas urbanas e
rurais, um reflexo dos diferentes sistemas de produção, distribuição e comercialização de alimentos
que atendem estes locais (SATTERTHWAITE; MCGRANAHAN; TACOLI, 2010; SETO;
RAMANKUTTY, 2016) pode estar relacionado ao menor consumo de GLP em áreas rurais.
Apesar de que os domicílios em comparação apresentam o mesmo consumo alimentar, em
termos de massa, não há garantias de que a proporção dos 20 tipos de alimentos analisados (que
compõem a variável “Consumo domiciliar anual de alimentos”) seja a mesma nos dois estratos
geográficos. Neste sentido, o menor consumo de GLP em áreas rurais também estaria associado ao
consumo predominante de alimentos cujo preparo necessita menor quantidade de energia.
Por outro lado, conforme discutido na Seção anterior, o maior consumo de itens alimentares
“supérfluos”, ou seja, que não pertencem ao grupo dos 20 alimentos mais consumidos no Brasil,
em grandes cidades também deve ser considerado como hipótese para explicar o resultado
observado.
Além do tipo de alimento consumido, diferenças nos hábitos de cocção e nas formas de
preparo do alimento observadas entre populações de áreas urbanas e rurais (HAGER;

21

A influência da existência de fogões a lenha em domicílios sobre o consumo de GLP, discutida a seguir, também é
alvo de análises do presente estudo.
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MORAWICKI, 2013) também interfeririam no consumo de energia deste uso final (NOGUEIRA,
et al., 2015).
Finalmente, a menor eficiência, ou maior imprevisibilidade, dos sistemas de distribuição de
GLP em áreas rurais também é um fator que levaria ao menor consumo do gás. Na prática, assumese que o consumidor que não possui garantia de que poderá adquirir GLP no exato momento em
que o seu botijão chegar ao fim tende a apresentar um perfil de consumo mais econômico ou
parcimonioso.

2.4.6. Posse de fogões a lenha e a carvão vegetal
A posse de fogões a lenha e a carvão nos domicílios amostrados aumenta em 107,4% e
87,1%, respectivamente, a probabilidade deles apresentarem baixo consumo de GLP, confirmando
evidências de que, no Brasil, a lenha ainda compete com o GLP, apesar da ampla e antiga
disseminação deste energético junto ao setor residencial (LUCON; COELHO; GOLDEMBERG,
2004).
A maior parte dos domicílios brasileiros que consomem lenha para cocção também utiliza
GLP (RAMOS et al., 2008; RAMOS; ALBUQUERQUE, 2012; WILCOX-MOORE et al., 2011).
Em função disto, o intercâmbio entre estes combustíveis constitui, em última instância, uma
decisão operacionalmente simples e trivialmente reversível.
O uso de múltiplos combustíveis para cocção, longe de ser uma especificidade do setor
residencial brasileiro, é uma prática verificada em diferentes localidades do globo e está associado
a fatores como o aumento de segurança energética familiar (a partir da diversificação das fontes de
energia consumidas), aspectos econômico-financeiros e preferências culturais (que determinam
associações específicas entre determinados pratos e fontes de energia) (JOHNSON; BRYDEN,
2012; KARIMU; MENSAH; ADU, 2016; MEKONNEN; KÖHLIN, 2008; MESTL; ESKELAND,
2009; NANSAIOR et al., 2011; SGARBI et al., 2013; ZULU, 2010).
Em muitos domicílios de países em desenvolvimento, a lenha e outros combustíveis
tradicionais, como resíduos agrícolas e até mesmo o esterco (BARNES; FLOOR, 1996; JOON;
CHANDRA; BHATTACHARYA, 2009), são adotados como fontes de energia “de base” para a
cocção, enquanto que energéticos mais modernos são utilizados de forma mais esporádica
(MASERA; NAVIA, 1997; OUEDRAOGO, 2006). Política públicas com o objetivo de reduzir o
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impacto desta prática sobre a saúde humana e o meio ambiente devem levar em consideração os
motivos pelos quais ela persiste ao longo do tempo e, na medida do possível, reduzir a influência
dos seus determinantes.
Se os aspectos culturais que levam ao consumo de lenha representam dificuldades para os
gestores púbicos devido à complexidade dos mecanismos envolvidos (HIEMSTRA-VAN DER
HORST; HOVORKA, 2008; MASERA; SAATKAMP; KAMMEN, 2000), os aspectos
econômicos podem ser solucionados a partir de políticas de subsídios adequadas.

2.4.7. Equipamentos elétricos de cocção
Domicílios que possuem equipamentos elétricos apresentam maior tendência de se situarem
na faixa inferior de consumo de GLP quando comparados a domicílios desprovidos destes
equipamentos (14% superior).
Apesar disto, no Brasil, diferentemente de países como a África do Sul, onde a eletricidade
é, tipicamente, utilizada para cocção (DAVIS, 1998; KIMEMIA; ANNEGARN, 2016), ainda esta
prática é considerada insipiente e sequer é levada em conta em estudos focados em usos finais
elétricos (ELETROBRAS, 2008; GHISI; GOSCH; LAMBERTS, 2007; JANNUZZI; SCHIPPER,
1991).
O presente estudo indica que o consumo de GLP tende a ser reduzido nos domicílios que
possuem equipamentos elétricos para cocção. Os resultados apresentados sugerem que o papel da
eletricidade no uso final da cocção pode estar sendo subestimado no Brasil, principalmente quando
se leva em conta que os dados analisados datam dos anos de 2008 e 2009. Neste interim, a posse,
assim como a diversidade, de equipamentos elétricos de cocção no setor pode ter expandido.
Conforme apontado por Sanches-Pereira et. al (2016), o setor residencial brasileiro ainda
apresenta significativas carências em termos de posse de equipamentos, o que sugere que o
aumento de renda da população observados nos últimos 10 anos pode ter sido parcialmente
revertido em um conjunto mais completo de equipamentos elétricos nos domicílios, incluindo
aqueles utilizados para cocção. Ainda assim, é interessante notar que o impacto da utilização de
lenha e carvão sobre o consumo de GLP é mais significativo que o do consumo de eletricidade,
sugerindo um papel ainda secundário da eletricidade na cozinha.
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2.4.8. Aquecimento de água a GLP
Domicílios tendem a consumir mais GLP quando também fazem uso deste energético para
aquecer água para banho (redução de 16,4% da chance de apresentarem baixo consumo deste
energético quando comparados a municípios controle). Este resultado, de certa maneira esperado,
possui relevância atual reduzida, uma vez que a prática de aquecimento de água a partir de GLP no
Brasil é limitada. De fato, enquanto a utilização de chuveiros elétricos é observada em mais de
90% dos domicílios que aquecem água para banho (ELETROBRAS, 2008), a utilização de GLP
para este fim não ultrapassa 3% (IBGE, 2010). No entanto, como perspectiva de desenvolvimento
de mercado futuro, o aquecimento de água é um uso final que pode demandar significativos
volumes de GLP caso seja explorado consistentemente pelos agentes do setor. Conforme indicado
anteriormente, os dados avaliados neste estudo não abrangem os municípios onde há consumo de
gás natural.
Embora o uso de GLP para aquecimento de água nunca tenha sido desestimulado pelo
governo, diferentemente do que ocorreu com outros usos, conforme discutido na Seção 2.2, o
emprego da eletricidade em chuveiros elétricos foi, durante as décadas de 1960 e 1970, estimulada
como estratégia para lidar com a excessiva oferta de eletricidade (MARTINS; ABREU; PEREIRA,
2012). Jamais o país adotou qualquer medida de incentivo tecnológico focada em aquecedores a
gás, os quais quase sempre são importados. Mesmo em momentos de menor abundância de oferta
elétrica, o país não deixou de adotar incentivos aos chuveiros elétricos, que tendem a ser a opção
tecnológica mais barata para o aquecimento de água em domicílios. Esta prática permanece sendo
amplamente adotada, o que explica a tímida utilização de GLP para o aquecimento de água no
Brasil, uso comumente dado a este energético ao redor do mundo (SCOTT; MCKEMEY;
BATCHELOR, 2005).

2.4.9. Região geográfica
A análise da variável “região geográfica” revela que há heterogeneidade espacial no consumo
residencial de GLP. Quando comparados a domicílios localizados na Região Centro-Oeste
(categoria de referência), domicílios das regiões Norte e Sul tendem a consumir menos GLP
(chance 35% e 10% maior de pertencerem à faixa mais baixa de consumo, respectivamente). Por
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outro lado, domicílios da Região Nordeste, estão menos propensos a apresentar baixo consumo de
GLP (chance 25% inferior). Por fim, domicílios da Região Sudeste não apresentaram resultados
estatisticamente significativos daqueles da Região Centro-Oeste.
De modo geral, estudos sugerem que diferenças no consumo energético residencial entre
regiões de um mesmo país estão associadas a condições climáticas tipicamente díspares, aspectos
de urbanização, renda, acesso às diferentes fontes de energia e costumes e hábitos locais (NGUI et
al., 2011; PACHAURI; JIANG, 2008).
No caso da presente análise, o aprofundamento do estudo sobre os fatores mencionados no
parágrafo anterior, em especial aqueles relacionados a costumes e hábitos locais, contribuirá para
elucidar a dinâmica regional do consumo de GLP. A cocção é, dos usos finais residenciais, aquele
mais sujeito a influências de aspectos culturais, que podem influenciar desde a opção pelo
energético utilizado, até as práticas de cocção, como formas de preparação do alimento e utensílios
utilizados (ALBERTS; MOREIRA; PEREZ, 1997; GUNDIMEDA; KÖHLIN, 2008; HIEMSTRAVAN DER HORST; HOVORKA, 2008; MASERA; SAATKAMP; KAMMEN, 2000;
NANSAIOR et al., 2011).
Uma vez que o GLP é prioritariamente utilizado para cocção no Brasil, aspectos climáticos
não teriam influência marcante sobre o seu consumo.
2.5.

Conclusões
Desde que o GLP passou a ser consumido no Brasil, a partir da segunda metade do século

XX, as políticas energéticas e sociais direcionadas a este combustível direcionam a sua utilização
ao setor residencial. Como resultado, quase todos os mais de 60 milhões de domicílios do país,
incluindo aqueles localizados suas em áreas mais remotas, possuem acesso a GLP e o utilizam
principalmente para cocção. Os diferentes mecanismos de subsídios – que, ao longo deste período,
permitiram que mesmo as camadas mais pobres da população consumissem GLP –, foram efetivos
para reduzir o consumo de lenha no país. Atualmente, mesmo nos poucos domicílios onde a cocção
é realizada, prioritariamente, a partir de lenha, o GLP, normalmente, se apresenta como fonte de
energia complementar.
A cocção constitui, mais que um simples procedimento necessário para o preparo de
alimentos, uma forma de expressão da cultura (ALBERTS; MOREIRA; PEREZ, 1997;
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GUNDIMEDA; KÖHLIN, 2008; HIEMSTRA-VAN DER HORST; HOVORKA, 2008;
MASERA; SAATKAMP; KAMMEN, 2000). Iniciativas focadas do deslocamento de
combustíveis tradicionais para cocção que ignoram esta característica, normalmente, apresentam
resultados aquém do esperado, pois definem suas estratégias de ação com base na expectativa de
obterem um retorno imediato e definitivo (MASERA; NAVIA, 1997; NANSAIOR et al., 2011;
RUIZ-MERCADO et al., 2011).
A experiência brasileira indica que, ao contrário, incentivos de longo prazo, capazes de
promover efeitos estruturais, são necessários para que práticas de cocção sustentáveis do ponto
vista da saúde humana e do meio ambiente sejam paulatinamente disseminadas. A resiliência de
combustíveis tradicionais, exemplificada pelo recrudescimento do uso da lenha quando o preço do
GLP deixou de ser subsidiado, ressalta a necessidade de adoção de esforços de transição energética
permanentes, mesmo após longos períodos de intervenção.
O histórico de desenvolvimento do mercado de GLP no Brasil é um exemplo de exitoso de
política pública de ampliação do acesso a usos finais limpos no setor residencial. Atualmente, este
energético integra os hábitos de domicílios de diferentes classes de renda e contextos geográficos.
Os tópicos discutidos ao longo do trabalho, portanto, podem contribuem para aumentar a chance
de sucesso das diversas iniciativas com objetivos semelhantes que se desenvolvem em outros
países.
Contudo, ao mesmo tempo em que as políticas públicas brasileiras direcionadas ao GLP
possibilitaram a sua ampla penetração em domicílios, elas tornaram o mercado do combustível
demasiadamente dependente do setor residencial. A atual política de subsídio ao GLP, conforme
apontado no início deste trabalho, erode a sua competitividade nos setores comercial e industrial.
Os riscos da reduzida diversificação de usos do GLP se fazem notar atualmente, quando
mudanças nos hábitos de vida da população e, especificamente, de consumo energético começam
a sugerir a necessidade de se discutir o posicionamento do combustível em outros mercados. Neste
caso, os malefícios da eventual perda de participação do GLP na matriz energética, com a
obsolescência da sua infraestrutura de distribuição (estruturada com participação indireta de
investimentos públicos na forma de subsídios ao longo de décadas) e consequente aumento de
custos logísticos, afetariam justamente os usuários residenciais mais vulneráveis sob a perspectiva
socioeconômica – grande parcela dos quais passariam a utilizar lenha novamente.
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O deslocamento do uso residencial de GLP em função da posse de equipamentos elétricos é
um exemplo de tendência com potenciais impactos relevantes. Apesar de o impacto da cocção
elétrica sobre o consumo de GLP ainda se revelar de forma branda, a crescente participação da
eletricidade na matriz energética residencial, associada ao fato de que a penetração de
equipamentos elétricos ainda é limitada a cerca de um terço dos domicílios, sugere que este efeito
pode se magnificar no futuro. O aumento da parcela de domicílios constituídos em apartamentos e
a redução da taxa de ocupação dos domicílios integram, em conjunto com a prática de cocção
elétrica, o grupo de variáveis que poderão causar mudanças relevantes na estrutura de consumo
residencial de GLP no futuro.
A revisão do mecanismo de incentivo vigente, com a proposição de uma alternativa à política
de subsídios cruzados (a partir da qual o preço do GLP residencial é mantido artificialmente baixo
às custas do GLP utilizado em comércios e industrias), permitirá que os agentes do setor se
posicionem mais adequadamente diante das transformações esperadas para o mercado de GLP. A
modificação aqui discutida, no entanto, deve ser conduzida de forma que os consumidores
residenciais, que ainda dependem de algum tipo de assistência para utilizar GLP, continuem sendo
alvo de políticas públicas específicas.
De qualquer maneira, o próprio setor residencial ainda apresenta oportunidades, relacionadas
ao aquecimento residencial de água, que ainda são pouco exploradas pelos agentes da indústria do
GLP e podem contribuir para a diversificação dos usos deste combustível.
O trabalho evidenciou relações entre diferentes características domiciliares e o consumo de
GLP até então pouco conhecidas pela ciência. Estas informações constituem elementos que
contribuirão para que a realidade e evolução das condições de consumo residencial de GLP seja
melhor compreendida pelos agentes comerciais e de planejamento energético do país. A partir
disto, reforçam-se as possibilidades de antecipação de modificações de mercado que possam
colocar em risco as conquistas, em termos de usos finais residenciais limpos, que foram alcançadas
a partir da implantação de políticas públicas que marcaram a história do setor energético brasileiro.
No entanto, reconhece-se o caráter exploratório deste estudo. Análises específicas sobre cada uma
das variáveis cujo comportamento se mostrou relevante para explicar o consumo de GLP são
necessárias para que as hipóteses levantadas ao longo do texto sejam verificadas.
Por fim, cabe ressaltar que o estudo não foi capaz de traçar análises em um formato
comparativo e tendencial. O cancelamento, por parte do governo brasileiro, da elaboração da
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pesquisa que forneceria os dados adicionais necessários para tais análises foi o principal motivo
desta fragilidade.
Trabalhos futuros, realizados após a disponibilização de novos dados da POF poderão suprir
esta lacuna e, assim, reforçar a base sobre a qual o consumo residencial de GLP no Brasil é
estudado.
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3. IMPACTOS

SOCIOECONÔMICOS

E

AMBIENTAIS

DE

USINAS

HIDRELÉTRICAS22
3.1.

Introdução
A história do setor elétrico do Brasil está intimamente associada ao aproveitamento dos seus

abundantes recursos hídricos para geração de eletricidade. Até o final do século XIX, porém, era
pífia a participação da eletricidade como fonte energética porque, até então, a base econômica do
país era, tipicamente, agrária não industrializada. A partir da década de 1920, com o
desenvolvimento mais expressivo de infraestruturas diversas de cidades como São Paulo e Rio de
Janeiro, e com o correlato aumento da industrialização, o número de usinas hidrelétricas (UHEs)
passou a crescer de modo constante. Logo, a expansão da geração elétrica no Brasil sempre se
orientou pela construção de UHEs. Em 2014, o país ocupava o terceiro lugar nas listas de países
com maiores produção hidrelétrica e capacidade instalada em UHEs (373 TWh e cerca de 90 GW,
respectivamente) (IEA, 2017b).
Entretanto, nos últimos anos, o perfil de geração elétrica vem passando por mudanças
estruturais. Esta transição, amplamente discutida na literatura (IEA, 2013; NOGUEIRA et al.,
2014; PRADO et al., 2016; SANTOS, et al., 2013), pode ser caracterizada por três aspectos gerais
inter-relacionados: i) o aumento da participação de fontes renováveis variáveis, em especial a
energia eólica; ii) redução do ritmo de construção de novas UHEs de modo geral e, mais
intensamente, daquelas com reservatórios; e iii) o aumento da geração elétrica em UTEs.
Desde a criação, pelo governo federal, do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica (Proinfa), em 200223, e com o correspondente aumento de iniciativas privadas,
emerge o vigente contexto de exploração sistemática do potencial eólico da costa brasileira
(particularmente, na Região Nordeste). No entanto, usinas eólicas, assim como outras fontes
renováveis, como a solar fotovoltaica, dependem da disponibilidade instantânea do recurso natural
que será convertido em eletricidade, o que define o seu caráter intermitente ou variável (JONG et
al., 2017). Com o avanço da participação desta fonte na matriz elétrica, e considerando a
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Este artigo foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento regulado pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) (PD-0678-0214-2014) com recursos das empresas EDF Norte Fluminense, Energest,
Foz do Chapecó Energia, Itá Energética, Engie e AES Tietê.
23
Lei Nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
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impossibilidade de controle do seu despacho, o sistema de geração passou a contar com maior
flutuação diária da oferta de eletricidade (PSR, 2016).
Paralelamente, à medida que se intensificou a exploração do potencial hidrelétrico localizado
na Região Amazônica (em função do gradual esgotamento dos potenciais das demais regiões do
país), usinas com reservatórios passaram a enfrentar maiores dificuldades de viabilização em
função de preocupações de movimentos ambientalistas com os potenciais impactos destes
empreendimentos sobre a dimensão socioambiental dos locais em que elas seriam construídas.
Como consequência, alguns projetos de hidrelétricas com reservatórios [cuja possibilidade de
armazenamento de energia e despacho da geração as tornam apropriadas para responder à variação
geração de fontes variáveis (HIRTH, 2016)] têm sido cancelados.
O plano de aproveitamento do potencial hidrelétrico do rio Xingu, na Amazônia, é um
exemplo desta nova orientação. Apesar de o inventário realizado no rio ter identificado a
possibilidade de implementação de até duas novas UHEs com reservatórios de acumulação24,
apenas a usina de Belo Monte, com 11.181 MW de potência instalada e regime de operação a fio
d’água (ou seja, sem capacidade de armazenamento de energia), foi considerada apta para ser
construída. Com isso, o sistema elétrico deixou de contar com 2.555 a 3.559 MW de potência
instalada e oferta adicional de 12 a 17 TWh anuais (variando de acordo com a conformação que
seria escolhida para as demais usinas) (ELETROBRAS et al., 2006; EPE, 2015).
Do ponto de vista sistêmico, a razão entre a quantidade máxima de energia armazenada em
reservatórios e a carga elétrica mensal demandada no país tem se reduzido gradativamente. Desde
o início dos anos 2000, esta métrica apresentou queda superior a 25% e equivale, atualmente, a
cerca de 4,5 (CASTRO; BRANDÃO; DANTAS, 2010).
A relevância das hidrelétricas com reservatórios de acumulação como alternativas para lidar
com variação da geração de fontes renováveis variáveis é ressaltada quando se observa a
quantidade de energia potencialmente armazenada por estas estruturas. A usina de Três Marias, por
exemplo, localizada na Região Sudeste do Brasil, possui 396 MW de potência instalada e um
reservatório que se estende por pouco mais de 1.000 km2. Com base em sua produtividade,
calculada a partir dos modelos utilizados para gerir as diferentes unidades geradoras conectadas ao
sistema elétrico brasileiro25, estima-se que esta usina seja capaz de armazenar cerca de 1,8 milhões

24
25

UHEs Altamira e São Félix.
Decomp e Newave. Ver Ferreira et al. (2015) para mais detalhes sobre estes modelos.
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de MWh, montante equivalente a mais de 22 mil “sistemas de bateria em escala de
concessionária”26 com capacidade de armazenamento de 80 MWh cada27.
Em um cenário de crescente demanda por eletricidade (com exceção de anos em que o país
passou por crises econômicas, conforme ocorrido em 2009 e 2015, por exemplo), de redução da
capacidade de armazenamento de energia em reservatórios e de necessidade de complementação
da geração variável, usinas térmicas, em especial aquelas movidas a gás natural e outros
combustíveis fósseis, têm adquirido relevância no cenário de geração elétrica (Figura 7).
Do ponto de vista ambiental, a principal consequência destas modificações está relacionada
ao aumento do fator de emissão de GEE do setor elétrico brasileiro. Entre 2006 e 2015, por
exemplo, este fator de emissão de GEE passou de 0,03 para 0,12 tCO2 / MWh28 (BRASIL, 2016).
Figura 7 – Oferta de eletricidade no Brasil entre 1970 e 2016

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de EPE (2017a).
Obs.: “Outras renováveis” inclui geração eólica e solar.
26

“Utility-scale batteries storage systems”.
Apesar de as aplicações das energias armazenadas em reservatórios de hidrelétricas e em baterias poderem ser
bastante distintas, esta comparação é útil para se colocar em perspectiva a capacidade de armazenamento de energia
em hidrelétricas diante de tecnologias cada vez mais empregadas no setor elétrico.
28
A título de comparação, em 2008 o fator de emissão de GEEs associado à geração de energia elétrica na China,
Estados Unidos e Europa equivaliam, respectivamente, a 0,97, 0,82 e 0,55 tCO2 /MWh (BRANDER et al., 2011), o
que denota, no jargão coloquial, o quão “limpa” ou “renovável”, historicamente, é considerada a matriz de oferta
de energia elétrica do Brasil.
27
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O foco deste trabalho, no contexto do processo de transição pelo qual o setor elétrico
brasileiro passa, incide sobre a restrição à construção de novas UHEs. Seu objetivo é examinar os
impactos socioambientais decorrentes das fases de construção e operação do conjunto de usinas
hidrelétricas do setor elétrico brasileiro sobre os municípios em que elas se localizam.
Apesar de as condições bióticas, socioeconômicas e geográficas locais, assim como as
características do projeto do empreendimento, influenciarem os impactos ambientais causados por
usinas hidrelétricas, a natureza dos efeitos destes empreendimentos raramente são local-específicos
(BECK; CLAASSEN; HUNDT, 2012). Neste sentido, dados sobre o desempenho socioambiental
das UHEs no Brasil, um dos principais atores globais em termos de aproveitamento de energia
hídrica para geração de eletricidade (assim como Rússia, Canadá, Estados Unidos e China, em
especial), podem contribuir para o enriquecimento do debate sobre a oportunidade ou mesmo
viabilidade da implementação de novos projetos ao redor do mundo.
Este tema é especialmente importante para países em emergentes, onde a crescente demanda
por energia elétrica para reduzir a pobreza da população e sustentar o desenvolvimento industrial
e de infraestrutura, associada à restrição de crédito e acesso a financiamento, formam um contexto
em que usinas hidrelétricas tornam-se prioritárias para o desenvolvimento socioeconômico local
(BECK; CLAASSEN; HUNDT, 2012; SICILIANO et al., 2015).
Este estudo está divido em seis itens, além desta Introdução. Na Seção 3.2 discute-se o
desenvolvimento recente do setor elétrico no Brasil. A Seção 3.3 detalha a metodologia empregada
no estudo. Na Seção 3.4 apresentam-se os resultados atingidos, que são discutidos na Seção 3.5.
Por fim, na Seção 3.6, as conclusões do trabalho são traçadas.
3.2.

Contexto da hidroeletricidade no Brasil
O aproveitamento de recursos hídricos para geração de eletricidade no Brasil iniciou-se no

final do século XIX, quando foi inaugurada a primeira UHE considerada de grande porte do país,
com potência instalada equivalente a 250 kW (GOMES et al., 2002). Desde então, a capacidade de
geração hidrelétrica multiplicou-se substancialmente, atingindo a marca de cerca de 100 GW, em
2016 (ANEEL, 2017a). Em 2016, 68,1% da eletricidade gerada no país originou-se de UHEs (EPE,
2017a).
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Inicialmente, as usinas hidrelétricas foram construídas próximas aos polos econômicos da
Região Sudeste, onde a eletricidade era demandada para atender a incipiente atividade industrial
do país. No entanto, com a gradual exaustão dos potenciais hidrelétricos mais atrativos do ponto
de vista econômico, e com a consolidação e aprimoramento de tecnologias de transmissão de
eletricidade por longas distâncias, os rios localizados em regiões mais distantes passaram a ser
cotejados e, num segundo momento, explorados para aproveitamento energético.
Atualmente, a fronteira de exploração dos recursos hídricos para geração de eletricidade
situa-se na bacia amazônica (JAICHAND; SAMPAIO, 2013; LEES et al., 2016; MANYARI;
CARVALHO JR, 2007; RITTER et al., 2017; WINEMILLER et al., 2016). Apesar de a primeira
UHE ter sido construída na região ainda na década de 1970 (SOITO; FREITAS, 2011), apenas
recentemente a exploração dos recursos hídricos passou a ser feita no local de forma sistemática.
Nos últimos 10 anos, mais de 75% dos quase 30 GW de potência instalada em hidrelétricas
agregada ao sistema elétrico adveio de aproveitamentos localizados na Amazônia (ANEEL,
2017a). A Figura 8, apresentada a seguir, ilustra o histórico de construção de UHEs no Brasil a
partir da década de 1960 até 2015. Nota-se, com o passar do tempo, a aproximação das novas UHEs
(representadas nos mapas pelos pontos negros) da Região Norte do país.
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Figura 8 – Evolução da localização do aproveitamento do potencial hidrelétrico no Brasil a
partir da década de 1960 até 2015

Até 1960

De 1960 a 1975

De 1975 a 1990

De 1990 a 2005

De 2005 a 2015
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Aneel (2016a, 2017a).
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Em relação ao tratamento institucional da questão ambiental de UHEs, a avaliação de
impacto ambiental e o licenciamento ambiental de atividades “efetiva ou potencialmente
poluidoras” foram formalmente introduzidos no Brasil em 1981, por meio da Lei 6.938 (IBAMA,
1995). Desde então, sucessivas leis e outros instrumentos legais complementares passaram a
aperfeiçoar e tornar mais completo e complexo o processo de avaliação ambiental de
empreendimentos de grande porte.
No entanto, apenas no início da década de 1990 o licenciamento ambiental passou a
constituir, de fato, uma ferramenta efetiva de avaliação de impacto ambiental (IBAMA, 1995).
Fonseca et al. (FONSECA; SÁNCHEZ; RIBEIRO, 2017) descrevem, detalhadamente, a estrutura
atual do licenciamento ambiental brasileiro, incluindo suas três fases (marcadas pela emissão das
licenças prévia, de instalação e de operação) e a intrincada rede de instituições públicas e privadas
que, direta ou indiretamente, participam do processo.
Os diversos estudos de impacto ambiental (EIA) de UHEs elaborados desde a década de
1990, além de estudos capitaneados pela academia (universidades e institutos públicos de pesquisa)
focados no tema, permitiram que os impactos causados por estes empreendimentos fossem melhor
compreendidos e, por consequência, mitigados, minimizados e/ou compensados mais
adequadamente.
Antes do estabelecimento da obrigatoriedade dos EIAs, no entanto, o processo de
implementação de algumas hidrelétricas gerou impactos socioambientais negativos relevantes. A
UHE de Tucuruí (4.240 MW), por exemplo, teve sua construção iniciada ainda na década de 1970
– anteriormente, portanto, ao estabelecimento do processo de licenciamento ambiental – e diversos
impactos inesperados são atribuídos ao empreendimento (SOITO; FREITAS, 2011). Entre eles,
podem ser citados o isolamento de populações ribeirinhas após o enchimento do reservatório,
conflitos pelo uso da água, assentamentos irregulares e desorganizados, perda de áreas de pesca a
jusante do reservatório, intensificação de desmatamento ilegal na região e a emissão de GEE na
superfície do reservatório.
Deste então, o processo de implementação de UHEs no Brasil incorporou, gradativamente, o
aprendizado adquirido ao longo da história do aproveitamento hídrico para geração elétrica. Em
2016, o Brasil contava com mais de 650 UHEs, a maior parte delas construída a partir dos anos
1980 (ANEEL, 2017a). Andrade e Santos (2015) apontam os recentes avanços ocorridos no
licenciamento ambiental destes empreendimentos no Brasil. Entre outros aspectos, os autores
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mencionam a necessidade de aquisição e proteção permanente de áreas naturais no entorno dos
reservatórios; mudanças no processo de licitação de projetos de usinas – que passaram a ocorrer
apenas após a obtenção de licença prévia do empreendimento; avanços na utilização de modelagem
para antecipar impactos sobre a qualidade da água do rio a ser barrado; necessidade de
cadastramento prévio da população que será afetada pelo empreendimento; e a adoção de sistemas
de transposição de peixes como escadas, elevadores e canais.
Atualmente, o processo de licenciamento ambiental de UHEs, devido à complexa dinâmica
ambiental e social, é considerado mais rigoroso que o de usinas térmicas (ALVES; UTURBEY,
2010), a segunda principal forma de geração de eletricidade no Brasil (Figura 7).
Apesar da evolução dos mecanismos de controle e monitoramento, hidrelétricas, assim como
outros empreendimentos de grande porte, acarretam impactos ambientais de diferentes naturezas
sobre os ambientes em que elas se inserem. Diversos autores têm investigado a relação entre usinas
hidrelétricas e os sistemas biótico, físico e socioeconômico e produzido revisões sobre o tema
baseadas em estudos de caso de diferentes países

(BECK; CLAASSEN; HUNDT, 2012;

BOTELHO et al., 2016; TILT; BRAUN; HE, 2009; VON SPERLING, 2012).
No Brasil, estudos desta natureza focam prioritariamente a Amazônia, região que se
configura como a atual fronteira de expansão da geração elétrica a partir de hidrelétricas, conforme
apontado anteriormente. Além dos impactos tipicamente presentes em discussões sobre a
implementação de UHEs – tais como a perda de terras e consequente impacto sobre a atividade
econômica local, as alterações no regime de cheias dos cursos d´água barrados e o deslocamento
de populações ribeirinhas – a biodiversidade local e as comunidades tradicionais (em especial as
indígenas) são questões consideradas especialmente sensíveis na Amazônia (JAICHAND;
SAMPAIO, 2013; LEES et al., 2016; MANYARI; CARVALHO JR, 2007; RITTER et al., 2017;
WINEMILLER et al., 2016).
Atualmente, a Amazônia representa cerca de 40% do total de florestas tropicais
remanescentes no mundo (PERES, 2005) e possui a maior biodiversidade de plantas e vertebrados
entre todos os biomas conhecidos (MITTERMEIER et al., 2003). Ao mesmo tempo, a região é
considerada pouco conhecida para a ciência em termos de descrição de espécies (PERES, 2005) (o
que sugere que o seu potencial para a preservação natural é ainda maior do que aquele atualmente
reconhecido) e sofre com o desmatamento, principalmente em função da criação de gado, do tráfico
ilegal de madeira e da expansão de fronteiras agrícolas (NEPSTAD et al., 2009; RODRIGUES,
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2004; TOLEDO et al., 2017). Em relação às comunidades tradicionais, a Amazônia abriga quase
200 povos indígenas distintos, distribuídos em 420 reservas (ISA, 2014). Em conjunto com
unidades de conservação, estas terras indígenas abrangem uma área de cerca de 200.000.000
hectares (ou 2 milhões de km2), o equivalente a 40% da Amazônia legal brasileira (ISA, 2014) ou
a uma área superior ao território do México.
3.3.

Metodologia

3.3.1. Indicadores analisados
O objetivo deste trabalho é avaliar de forma ampla e quantitativa os impactos
socioeconômicos e ambientais de UHEs sobre os municípios abrangidos por estes projetos. Neste
sentido, definiu-se que, de acordo com disponibilidade de indicadores municipais, o maior número
possível de usinas seria incluído na análise.
A seleção de indicadores foi orientada pela representatividade espacial (nível municipal) e
temporal dos mesmos. Inicialmente, 37 variáveis, agrupadas em cinco eixos temáticos
potencialmente impactados por usinas (Saúde e Segurança Pública; Finanças Públicas; Atividade
Econômica; e Educação e Meio Ambiente) foram identificadas.
Entretanto, algumas das variáveis apresentaram significativa quantidade de valores nulos e,
em função disto, tiveram que ser analisadas em conjunto com outras correlatas. Além disto, as três
variáveis que compõem o grupo “Atividade Econômica” foram analisadas tanto agregadamente
quanto para cada setor da economia (atividades agropecuárias e extrativistas; indústria e construção
civil; serviços)29.
No total, o painel de dados analisados contou com 28 indicadores. O período de tempo
coberto é diferente para cada indicador, mas permanece no intervalo dos 23 anos compreendidos
entre 1991 e 2014.
Na Tabela 6 são apresentadas as informações sobre os indicadores estudados.

29

Também reconhecidos no Brasil como 1º, 2º e 3º setores, respectivamente.
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Tabela 6 – Resumo descritivo dos indicadores analisados
Tema

Indicador
Parasitoses tropicais

Período

Fonte

1998 - 2011

Datasus1

Doenças sexualmente transmissíveis
(Casos de sífilis, gonorreia e HIV)

1998 - 2011

Datasus

Doenças de veiculação hídrica (Casos de febre tifoide,
amebíase, gastroenterite e cólera)

1998 - 2011

Datasus

Fecundidade
Abortos

1998 – 2011
1998 - 2011

Datasus
Datasus

Maternidade na adolescência – mães com até 19 anos (% de
nascimentos totais)

1998 – 2011

Datasus

Casos de internação por agressão
Casos de internação por ferimentos de arma fogo
Mortalidade
Mortalidade infantil

1998 – 2011
1998 – 2011
1991 – 2011
1991 – 2011

Receita orçamentária total (log de BRL em 2000)

1991 – 2011

Datasus
Datasus
Datasus
Datasus
Receita
Federal2
Receita
Federal

(Casos de esquistossomose, leishmaniose e malária)

Saúde e
Segurança

Finanças
públicas

Atividade
Econômica

Educação

Mercado imobiliário (arrecadação de imposto sobre imóveis)
(log de BRL em 2000)
Prestação de serviço
(Arrecadação de imposto sobre serviços) (Log de BRL em
2000)
Emprego formal geral (log)

1991 – 2011
1991 – 2011

Receita
Federal

1995 – 2010

MTPS3

Emprego formal - 1º, 2º e 3º setor (log)

1995 – 2010

MTPS

Número de empresas geral (log)

1995 – 2010

MTPS

Número de empresas - 1º, 2º e 3º setor (log)

1995 – 2010

MTPS

Salário médio formal geral (log de BRL em 2000)

1995 – 2010

MTPS

Salário médio formal - 1º, 2º e 3º setor
(log de BRL em 2000)

1995 – 2010

MTPS

Matrículas no ensino fundamental público (log)

1996 – 2006

Matrículas no ensino fundamental privado (log)

1996 – 2006

Matrículas no ensino médio público (log)

1996 – 2006

Matrículas no ensino médio privado (log)

1996 – 2006

Escolas com acesso a água (% do total)

1996 – 2006

Censo
Escolar4
Censo
Escolar
Censo
Escolar
Censo
Escolar
Censo
Escolar
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Meio
Ambiente

Censo
Escolar
Censo
Escolar

Escolas com acesso a eletricidade (% do total)

1996 – 2006

Escolas com acesso a rede de esgoto (% do total)

1996 – 2006

Taxa Anual de Desmatamento
(% da área com cobertura florestal no ano anterior)

2000 – 2014

Prodes5

Cobertura florestal
(% da área do município com cobertura florestal)

2000 – 2014

Prodes

Fonte: Elaboração própria.
Obs.: 1 http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203;
2
http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/estatistica/est_estados.asp;
3
Ministério do Trabalho e Previdência Social - https://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf
4
http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar
5
Projeto
de
Monitoramento
do
Desmatamento
na
Amazônia
http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodesmunicipal.php.

Legal

-

3.3.2. Municípios e usinas analisados
Todas as UHEs com potência superior a 100 MW que estavam em fase de construção e/ou
operação durante o período abrangido pelos indicadores relacionados na Tabela 6 foram incluídas
no estudo.
Os municípios abrangidos pelos reservatórios destas usinas caracterizam a unidade de
análise dos modelos desenvolvidos. Informações como o nome, localização, datas de início da
construção e operação, área do reservatório e potência instalada das usinas foram compiladas a
partir de consultas junto ao banco de dados da agência reguladora do setor elétrico brasileiro
(ANEEL, 2016a, 2017a) e aos planos anuais de expansão da geração elétrica elaborados, até 2004,
pela Eletrobras, empresa estatal do setor elétrico e, a partir de 2005, pela EPE.
A fim de evitar distorções em análises referentes a municípios que, ao longo do período de
tempo abrangido pelo estudo, tenham, eventualmente, passado por alteração de área em função de
divisão ou fusão, adotou-se como unidade de análise o conceito de “Áreas Mínimas Comparáveis
(AMCs)”, que expressam divisões territoriais artificiais que permitem a comparação temporal de
um mesmo município que passou por modificação de área ao longo do tempo. No caso de
municípios que não tiveram seus territórios modificados, a AMC corresponde à sua área original.
Portanto, deste ponto em diante o termo “município” será utilizado para fazer referência à “Área
Mínima Comparável”.
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No total, o estudo abrangeu 355 municípios, afetados por 93 usinas distintas. De acordo
com o indicador e a etapa do processo de implementação da usina, os grupos “Tratamento”
(municípios cuja resposta à construção e à operação de usinas foi aferida – ou seja, municípios
analisados) e “Controle” (municípios que possuíam potencial hidrelétrico identificado, mas que
não chegaram a receber usinas) incorporaram diferentes municípios. Conforme exemplificado na
Figura 9, o histórico de uma usina pode coincidir, de diferentes formas, com o período de
disponibilidade de dados de um determinado indicador ou variável. No exemplo apresentado, foi
avaliado o impacto da construção e operação da usina “y” sobre a variável “x”. Já no caso da
variável “z”, apenas o impacto da operação da usina “y” foi estudado.
Figura 9 – Exemplo de seleção de municípios avaliados de acordo com indicadores distintos

Fonte: Elaboração própria.

Na Tabela 7 são apresentados os municípios analisados em cada eixo temático. O tamanho
reduzido da dimensão “Meio Ambiente” deve-se à disponibilidade limitada de dados, que apenas
são coletados nos municípios que pertencem à região conhecida como “Amazônia Legal”,
composta por nove estados brasileiros pertencentes à bacia do rio Amazonas.
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Tabela 7 – Quantidade de municípios analisados no âmbito de cada eixo temático

Tema
Saúde e Segurança (mortalidade e
mortalidade infantil)
Saúde e Segurança (exceto mortalidade
e mortalidade infantil)
Finanças Públicas
Atividade Econômica
Educação
Meio Ambiente

Municípios (usinas presentes neles)
Tratamento
Controle
203 (34)

140 (54)

169 (25)

110 (49)

203 (34)
218 (33)
111 (24)
36 (7)

140 (54)
111 (50)
168 (57)
66 (21)

Fonte: Elaboração própria.

3.3.3. Análises econométricas
Foram analisados os efeitos da construção e operação de UHEs sobre os indicadores
selecionados. Apesar de o descomissionamento de usinas também acarretar impactos
socioambientais (KIRCHHERR; POHLNER; CHARLES, 2015), apenas UHEs de pequeno porte
já foram submetidas a este processo no Brasil (HERNANDEZ, 2012), razão pela qual o estudo não
o abrangeu.
A comparação entre os grupos “Controle” e “Tratamento” foi realizada utilizando-se o
método “Diferenças-em-Diferenças” (ANGRIST; PISCHKE, 2008). Em linhas gerais, esta técnica,
utilizada para avaliar o efeito causal de um fenômeno (e.g. a construção de UHEs) sobre o
comportamento de determinadas características (e.g. atividade econômica municipal), calcula a
diferença do comportamento, em relação aos indicadores pré-selecionados, dos grupos “Controle”
e “Tratamento” antes e depois do fenômeno cujo efeito se deseja avaliar. No caso do presente
trabalho, uma vez que os grupos “Controle” e “Tratamento” se diferenciam pelo fato de o segundo
envolver UHEs em construção ou operação, a diferença do comportamento observada entre eles é
atribuída justamente ao fenômeno observado: a presença de UHEs (em construção ou operação).
A aplicação do método “Diferenças-em-Diferenças” foi feita com a técnica “Propensity
Score Matching” (PSM) (ROSENBAUM; RUBIN, 1983). Na prática, o PSM forma um grupo
“Controle” que possui características semelhantes ao grupo de “Tratamento” segundo
características predeterminadas. Neste caso, foram utilizadas as seguintes variáveis explicativas
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para definição do “Controle”30: potência instalada e área inundada da UHE potencialmente
construída, população municipal em 1991 (ano em que houve contagem da população no âmbito
do Censo Demográfico) e região dos municípios.
Na prática, o PSM refina o grupo “Controle” original, selecionando os municípios que mais
se parecem aos do grupo “Tratamento” levando em conta as características mencionadas no
parágrafo anterior.
3.4.

Resultados

3.4.1. Coeficientes
Os resultados da análise dos impactos decorrentes da construção e operação de usinas
hidrelétricas sobre os indicadores socioambientais são apresentados na Tabela 8. Uma vez que as
variáveis possuem unidades distintas, a variação do coeficiente não reflete o comportamento do
grupo Tratamento uniformemente. Em razão disto, foi incluída nas tabelas uma coluna que
explicita, em termos percentuais, o comportamento médio anual das variáveis dependentes. Essas
variações refletem a diferença média anual do indicador socioambiental observada ao longo do
período da etapa da usina em estudo (construção ou operação) quando o grupo de “Tratamento” é
comparado ao de “Controle”.
Por exemplo, a variação positiva, de 5%, de um indicador na fase de construção indica que,
durante esta fase, o valor deste indicador é 5% superior em municípios do grupo “Tratamento”,
quando comparado ao grupo “Controle”. Não se trata, portanto, de crescimento anual de 5%, mas
de uma diferença positiva e anual de 5% do grupo “Tratamento” sobre o grupo “Controle” ao longo
do período em análise.

30

A partir da utilização de modelos Probit, próprios para escolhas binárias.
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Tabela 8 – Impactos da construção e operação de usinas hidrelétricas sobre indicadores socioambientais

Tema
Saúde
Segurança
Finanças
Públicas

Atividade
Econômica

Educação

Variável dependente
e Taxa de natalidade
Taxa de natalidade
Prestação de serviço (arrecadação de
imposto sobre serviços)
Emprego formal geral
Emprego formal – 3º setor
Número de empresas geral
Salário médio formal geral
Salário médio formal – 3º setor
Emprego formal – 1º setor
Emprego formal – 3º setor
Salário médio formal geral
Salário médio formal – 3º setor
Matrículas no ensino fundamental
público
Matrículas no ensino fundamental
público

Coeficiente

Desvio-padrão do
coeficiente

Construção
Operação

- 1,805**
- 2,061*

0,885
1,057

Comportamento da
variável dependente
(Tratamento em relação
ao Controle)
- 6,62%
-7,44%

Construção

0,615**

0,254

61,50%

Construção
Construção
Construção
Construção
Construção
Operação
Operação
Operação
Operação

0,197**
0,374***
0,086*
0,105***
0,116**
- 0,416***
0,249*
0,125**
0,157**

0,092
0,11
0,049
0,038
0,054
0,146
0,142
0,051
0,069

19,70%
37,40%
8,60%
10,50%
11,60%
- 41,60%
24,90%
12,50%
15,70%

Construção

- 0,142**

0,07

- 14,20%

Operação

- 0,167**

0,072

- 16,70%

Fase da
usina

Fonte: Elaboração própria.
Nota: apenas os resultados significativos a 0,1 ou menos são apresentados.
* significativo a 0,1; ** significativo a 0,05; *** significativo a 0,01.
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3.5.

Discussão

3.5.1. Saúde e Segurança
Apesar de uma ampla diversidade de indicadores relacionados à saúde e segurança ter sido
analisada, apenas um deles – taxa de fecundidade - apresentou diferença estatisticamente
significativa entre os grupos “Tratamento” e “Controle”. As diferenças foram observadas tanto na
etapa de construção como de operação e equivalem a - 6,62% e - 7,44%, respectivamente,
indicando a redução do número de nascimentos em municípios com usinas hidrelétricas.
Apesar de os mecanismos socioeconômicos capazes de explicar tal comportamento não
estarem perfeitamente claros, a menor taxa de natalidade da população, ao menos durante a fase de
obras, pode estar relacionada à imigração (para os municípios onde as UHEs são construídas) de
pessoas com menor propensão a ter filhos (quando comparadas à média do município).
Informações anedóticas, porém, indicam que uma das principais consequências da
aglomeração de um grande número de trabalhadores engajados em obras de infraestrutura é o alto
índice de gestações não planejadas. O resultado discutido, em conjunto com a ausência de
significância estatística do indicador de gravidez na adolescência, sugere que, no caso das UHEs
analisadas, esta percepção não é captada pelos indicadores analisados.
Os indicadores relacionados a doenças tampouco apresentaram comportamento significativo.
Normalmente, o aumento da prevalência de diferentes doenças, em especial aquelas de veiculação
hídrica, parasitoses e HIV/Aids, é apontado como impacto negativo associado à construção de
hidrelétricas, o que acarreta, inclusive, sobrecarga do sistema de saúde pública (LERER;
SCUDDER, 1999). Frequentemente, no entanto, esta relação é estabelecida a partir de evidências
pouco contundentes (CAPIK; YILMAZ; CAVUSOGLU, 2012; KAYGUSUZ, 2009; TAHSEEN;
KARNEY, 2017).
Hunter, Rey e Scott (1982) e Fearnside (2005) indicam que a construção de reservatórios no
Brasil está associada ao aumento do número de casos de malária, doenças de Chagas, leishmaniose
e outras parasitoses. Apesar de o presente estudo ter avaliado o impacto da construção e operação
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de usinas sobre a incidência de algumas destas doenças, não foram encontradas evidências que
corroboram os trabalhos citados31.
Destaca-se, por fim, que a relação entre mortalidade, mortalidade infantil e abortos e a
implantação de usinas não é alvo de análises frequentes. Dentre os poucos estudos ligados ao tema,
pode-se citar aquele desenvolvido há 22 anos por Clark et al. (CLARK et al., 1995), que indica que
o reassentamento de famílias em decorrência da implantação de reservatórios acarreta aumento da
mortalidade de idosos. O estudo, entretanto, foca a implantação de reservatórios para
abastecimento de água na África nos anos 1950, dificultando o estabelecimento de relação direta
com os processos de implantação das usinas recentes, reguladas por legislação socioambiental
específica.

3.5.2. Atividade Econômica
Atividade econômica é o tema que responde de forma mais clara e padronizada às etapas de
construção e operação de usinas. Durante a construção, o número geral de empregos do grupo
Tratamento se mostra quase 20% superior quando comparado ao grupo Controle. Este crescimento
privilegia, acentuadamente, as atividades do terceiro setor da economia, único que apresenta
resultados estatisticamente significativos (37,4%).
De forma análoga, nos municípios nos quais hidrelétricas estão sendo construídas, o salário
médio geral é 10,5% superior. Novamente, o terceiro setor se destaca por ser o único com
comportamento significativo, com crescimento acima da média da economia (11,6%). Ainda
durante a fase de construção, o número geral de registros de empresas é 8,6% superior. Este
incremento, diferentemente daqueles observados nos casos anteriores, não está concentrado em
nenhum dos três setores da economia.
Os resultados referentes à fase de operação das UHEs indicam que esta etapa também
beneficia a atividade econômica, em especial o terceiro setor, cujos indicadores de emprego e
salário são 24,9% e 15,7% superiores, respectivamente.

31

Há de se considerar que o estudo de Hunter, Rey e Scott (1982) (HUNTER; REY; SCOTT, 1982) foi elaborado há
25 anos, em um período em que o procedimento formal de licenciamento ambiental acabava de ser introduzido no
Brasil.
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No entanto, o incremento do número de empregos é acompanhado por brusca e significativa
redução, também de empregos, no primeiro setor (cerca de 40%). Isto sugere uma dinâmica
econômica mais complexa do que aquela observada na fase de construção: haveria uma transição
de empregos de um setor da economia para outro, ao invés da simples criação de novos postos de
trabalho. Apesar do crescimento e redução do número de empregos no terceiro e primeiro setor,
respectivamente, a variação do número de empregos geral não apresentou significância estatística
nesta etapa.
Além da transição intersetorial de vagas de trabalho, a redução do número de empregos no
setor primário pode estar relacionada à perda de terras produtivas para a formação do reservatório
das usinas. Este fenômeno foi observado, por exemplo, na usina chinesa de Três Gargantas, onde
a perda de quase 30.000 hectares de campos produtivos afetou a oferta local de arroz (JACKSON;
SLEIGH, 2000). No entanto, esta usina é a maior do mundo em termos de potência instalada e foi
implantada em uma área densamente povoada, acarretando o deslocamento de mais de um milhão
de pessoas (WILMSEN, 2016). Não há registros de situação semelhante no Brasil, país cuja
densidade demográfica é quase seis vezes inferior à da China (BANCO MUNDIAL, 2015)32. Por
outro lado, há casos em que UHEs, ao viabilizarem a implantação de projetos de irrigação em locais
com restrição hídrica, podem estimular a produção de alimentos (SEVERNINI, 2012).
As atividades do setor agropecuário estão fortemente associadas a condições físicas,
climáticas e sociais locais. Portanto, análises orientadas para casos específicos podem fornecer
resultados mais assertivos a respeito do impacto de usinas hidrelétricas sobre a produção e oferta
de alimentos nos municípios abrangidos por elas. Esta característica é especialmente relevante em
países com dimensão territorial extensa e grande variação socioeconômica, como é o caso do
Brasil. Levando isto em consideração, os resultados discutidos neste trabalho são úteis para
fornecer uma visão panorâmica, sobre a questão, não podendo, no entanto, ser generalizados para
usinas específicas em operação ou construção no país.
Em relação aos salários, a mesma dinâmica observada na fase de construção (aumento do
salário médio e, especialmente, do salário do setor terciário) foi constatada. Neste caso, as variações
corresponderam a 12,5% e 15,7%, respectivamente. Os resultados apresentados para este item
demonstram que os impactos positivos de ordem econômica são mais evidentes durante a

32

As densidades demográficas do Brasil e da China correspondiam, em 2015, a 25 e 146 pessoas / km2,
respectivamente.
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construção de usinas, conforme apontado em outros estudos (LERER; SCUDDER, 1999;
RANDELL, 2016; VON SPERLING, 2012). No entanto, estes benefícios, em especial aqueles
relacionados a salários mais altos, extrapolam o período de obras e também são observados durante
a operação de usinas hidrelétricas.
O estudo não detectou variações significativas dos indicadores econômicos do segundo setor,
segmento ao qual a construção civil pertence. Isto pode estar relacionado ao fato de que as
pesquisas públicas nas quais as informações sobre os indicadores de atividade econômica se
baseiam refletem dados de empresas, ao invés de localidades. Ainda que um pequeno município
do interior da Amazônia receba milhares de trabalhadores durante o período de obras de uma UHE,
as análises não registrarão tal incremento, pois as sedes das empresas (ou consórcios de empresas)
contratantes normalmente se localizam em grandes centros urbanos, distantes dos pontos de
implementação das usinas.
Neste sentido, os dados avaliados neste estudo tendem a refletir questões econômicas locais
influenciadas pela construção e operação de usinas (por exemplo, aumento da demanda por
serviços locais), mas não captam o efeito específico da contratação (e posterior desligamento) de
trabalhadores sobre a oferta de empregos e os salários nos municípios que as recebem.
O fato de os dados de empregos fazerem referência ao município sede da empresa
empregadora, e não ao local de trabalho, impõe limitações às conclusões que o estudo pode
alcançar. Por exemplo, afirmações a respeito do risco socioambiental relacionado à atração de
trabalhadores durante a construção de usinas e ao desemprego observado após a sua finalização –
temas considerados relevantes para se avaliar o processo de implementação de usinas
(FEARNSIDE, 2014; LERER; SCUDDER, 1999) – não são bem representadas pelos dados
discutidos nesta Seção.
No entanto, por ilustrar apenas aspectos da economia baseada em empresas locais, os dados
contribuíram para que fossem captados e discutidos aspectos relacionados à atividade econômica
que se desenvolve associada, mas à margem, de grandes empreendimentos (e que, normalmente
não é alvo de análise em estudos sobre impactos de usinas, tais como atividade hoteleira e de
restaurantes). Esta abordagem permitiu revelar o impacto positivo do processo de implementação
de UHEs sobre a economia local, normalmente conduzida por empreendedores de pequeno porte.
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3.5.3. Finanças Públicas
O aumento de 61,5% da arrecadação de impostos sobre atividade de serviços durante a
construção de usinas foi a única variação significativa identificada no âmbito dos indicadores
relacionados às finanças municipais.
Apesar de expressivo, este aumento não provoca mudanças significativas na receita
orçamentária total dos municípios durante as obras de usinas, provavelmente devido à limitada
participação do imposto sobre serviços na receita total dos municípios [inferior a 10% (OZAKI;
BIDERMAN, 2004)].
A maior arrecadação do imposto sobre serviços condiz com os resultados discutidos na Seção
anterior, que demonstram efeitos positivos da construção de hidrelétricas sobre a atividade
econômica e, especialmente, sobre o setor de serviços.
Esta constatação ocorre apesar de os dois conjuntos de dados citados (Economia e Finanças
Públicas) possuírem origens distintas, o que aumenta a segurança das análises desenvolvidas.

3.5.4. Educação
Dos resultados referentes ao tema “Educação”, apenas o número de matrículas no Ensino
Fundamental em escolas públicas apresentou variação significativa. Durante a construção e
operação de usinas, o número de matrículas nos municípios onde estes empreendimentos são
instalados é 14,2% e 16,7% menor, respectivamente, do que aquele observado nos municípios do
grupo de comparação.
A explicação para o efeito em discussão ter se mostrado significativo apenas em escolas
públicas pode estar associada ao fato de que a rede pública normalmente recebe alunos de famílias
pertencentes às faixas mais baixas de renda da população. Em um contexto de aquecimento da
atividade econômica, fenômeno ressaltado anteriormente, os responsáveis pelos estudantes
estariam mais propensos a retirá-los da escola para permitir que eles se engajassem em atividades
econômicas.
Conforme discutido anteriormente, o setor de serviços é beneficiado durante a fase de
construção de usinas e pode se constituir no destino destes alunos. Em outras palavras, estudantes
da rede pública, quando comparados aos da rede privada, apresentam maior vulnerabilidade a

73

pressões externas (neste caso, necessidade de complementação de renda) que demandam, por
vezes, o abandono dos estudos.
Além disto, também é possível assumir que a própria obra da usina absorva parte destes
alunos, mais especificamente a parcela que, apesar de estar matriculada no ensino fundamental,
possui idade mínima para estar formalmente empregada (equivalente a 16 anos no Brasil). No
entanto, como as variáveis de atividade econômica não captam a criação de empregos
especificamente relacionados às obras das UHEs, conforme discutido anteriormente, esta relação
pode não estar clara a partir apenas da observação dos resultados do presente estudo.
Com relação ao ensino médio, a ausência de significância estatística dos seus indicadores
pode ser explicada pelo reduzido número de escolas que oferecem este grau de ensino em
municípios de pequeno porte no Brasil (onde UHEs, normalmente, são construídas). Esta escassez
de amostras reduziria a precisão das análises elaboradas.
A discussão sobre a relação entre o acesso à educação e a implementação de usinas
hidrelétricas pode ser enriquecido partir de diferentes perspectivas. Do ponto de vista de famílias
reassentadas, Wang et al. (2013) apontam que a perda de “relational wealth” (que inclui, na
definição utilizada pelos autores, tanto infraestrutura social – e.g. as redes sociais de uma pessoa,
seus costumes e idiomas – como física – e.g. transporte e assistência à saúde) provocada pela
desorganização das relações interpessoais pode impor dificuldades para que famílias acessem
recursos de educação nos novos locais de vida. Por outro lado, há relatos de que residentes de áreas
impactadas por hidrelétricas podem direcionar parte do dinheiro recebido como compensação
financeira para melhorar as condições educacionais de seus filhos (DIDUCK et al., 2013).

3.5.5. Meio ambiente
A construção e operação de UHEs não está associada a uma variação estatisticamente
significativa dos indicadores de desmatamento e cobertura vegetal. Isto sugere que os impactos de
hidrelétricas sobre os ambientes terrestres naturais respondem a uma dinâmica mais complexa que
aquela comumente divulgada, que muitas vezes relacionam estes empreendimentos ao
aceleramento do processo de desmatamento local.
No entanto, este resultado também deve ser interpretado levando-se em conta as suas
particularidades metodológicas. Conforme informado anteriormente, os indicadores relacionados
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ao meio ambiente, diferentemente dos demais, estão disponíveis apenas para alguns municípios da
Região Norte do Brasil, mais especificamente aqueles que integram os limites formais da
Amazônia. Neste sentido, a discussão desenvolvida nesta Seção diz respeito apenas a uma reduzida
parcela do conjunto de usinas hidrelétricas instaladas no Brasil33.
Incertezas sobre a relação entre a construção e operação de UHEs e o desmatamento também
foram detectadas em outros estudos. Assunção, Szerman e Costa (2016), avaliando, caso a caso,
UHEs também localizadas na Região Amazônica, encontraram realidades heterogêneas. Enquanto
alguns dos empreendimentos estudados se mostraram associados à redução do desmatamento no
entorno de seus reservatórios, outros resultaram em aumento da retirada de vegetação local. No
cômputo geral, as 10 usinas estudadas34 acarretaram, em conjunto, a perda de cerca de 2.800 km2
de vegetação nativa entre 2003 e 2011, incluindo aquela presente na área que veio a ser ocupada
pelos seus próprios reservatórios. Durante o mesmo período, o desmatamento total na Região
Amazônica atingiu uma área 46 vezes superior, com perda de pouco mais de 130.000 km2 de
florestas (INPE, 2017). Conforme apontado anteriormente, criação de gado é o principal vetor de
desmatamento da Floresta Amazônica (NEPSTAD et al., 2009; TOLEDO et al., 2017).
Com base nestas análises, pode-se afirmar que a natureza da relação entre UHEs e o
desmatamento depende, em grande parte, das condições ambientais prévias nos seus locais de
implantação. Usinas construídas em regiões anteriormente utilizadas para a criação extensiva de
gado, por exemplo, tendem a impactar positivamente a cobertura florestal local em função da
obrigatoriedade de preservação (ou constituição) de uma faixa de vegetação no entorno do
reservatório.
Por outro lado, caso a implantação ocorra em regiões preservadas, atividades intrínsecas ao
processo de construção (como a abertura de acessos, desflorestamento da região do reservatório e
do local de estabelecimento do canteiro de obras) provavelmente resultarão em um saldo negativo
de cobertura vegetal, que exigirá ações e políticas públicas de restabelecimento da cobertura
original(SARKAR; KARAGOZ, 1995).

33

Mais especificamente: Colíder, Dardanelos, Estreito, Peixe Angical, Santo Antônio do Jari, São Salvador e Teles
Pires. Quatro outras UHEs com mais de 100 MW de capacidade instalada foram completa ou parcialmente
construídas na Amazônia entre 2000 e 2014 (Belo Monte, Santo Antônio, Jirau e Ferreira Gomes). No entanto, os
municípios onde elas se localizam já possuíam uma UHEs em operação anteriormente. Em razão disto, seguindo a
metodologia adotada no estudo, elas não puderam ser incluídas nas análises.
34
Santo Antônio do Jari, São Salvador, Estreito, Dardanelos, Santo Antônio, Jirau, Belo Monte, Ferreira Gomes,
Colíder e Teles Pires.
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3.6.

Conclusões
UHEs desempenham um papel central no contexto do desenvolvimento do setor elétrico

brasileiro há mais de um século. Nos próximos anos, a Região Amazônica (onde se localizam os
principais potenciais hidráulicos remanescentes do Brasil em termos de potência e custo de
geração) deverá receber a grande maioria das barragens de médio e grande porte que serão
construídas no país.
Em virtude da elevada sensibilidade socioambiental da região, o processo de implementação
destes novos projetos deve incorporar as melhores práticas de mitigação de impactos ambientais
consolidadas ao longo das últimas décadas e prever medidas capazes de reverter efeitos indesejados
ainda observados. Neste contexto, este estudo contribui para a construção de um diagnóstico sobre
o processo histórico de exploração dos recursos hídricos para geração de eletricidade no Brasil.
Os resultados apresentados neste estudo dizem respeito aos efeitos diretos e indiretos da
construção e operação de UHEs sobre a população, os municípios e o meio ambiente. Para isto, um
conjunto de indicadores, representando temas ligados a saúde e segurança, economia, finança
pública, educação e meio ambiente foi analisado.
Foi verificado que a atividade econômica é a principal dimensão beneficiada, em especial
durante a etapa de construção, quando empregos, salários e o número de empresas apresentam
crescimento. Por outro lado, houve redução dos indicadores de educação e fecundidade, o que
sugere que estes temas demandam ações de controle e mitigação de impactos complementares
àquelas atualmente adotadas.
A maior parte dos indicadores, no entanto, não foram impactados pelos processos avaliados
neste estudo (construção e operação de UHEs). Conclui-se, portanto, que, no âmbito das dimensões
abrangidas pelo estudo, a implantação destes empreendimentos não produz efeitos exacerbados ou
marcantes de longo prazo, sejam eles positivos ou negativos, sobre aspectos socioeconômicos dos
municípios em que elas são construídas. Em outras palavras, o processo de licenciamento ambiental
destes empreendimentos, apesar de necessitar ajustes, tem, em grande medida, sido capaz de
garantir a normalidade das condições socioeconômicas e ambientais dos locais de inserção de
usinas.
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A esfera na qual as análises apresentadas neste estudo foram desenvolvidas contribui para
que seus resultados enriqueçam o processo de formulação de políticas públicas municipais voltadas
para a redução dos riscos e maximização das oportunidades relacionadas à implantação de UHEs.
No entanto, para que isto ocorra adequadamente, deve-se levar em conta que, apesar da diversidade
de indicadores analisados, não foram avaliadas interferências tipicamente atribuídas a UHEs
devido à carência de indicadores municipais. Entre tais interferências, pode-se citar a influência
sobre a atividade de pesca, modificações nos regimes de cheias e na qualidade da água dos rios
barrados, redução da biodiversidade, interrupção das rotas de peixes migratórios, emissão de GEE,
e impactos sobre os meios de vida de comunidades tradicionais.
Neste sentido, deve-se levar em conta que este trabalho abrange apenas uma parcela da
complexa rede de interações na qual UHEs se inserem. Abordagens alternativas e complementares,
construídas a partir de metodologias distintas, mas igualmente abrangentes, podem enriquecer o
debate sobre a sustentabilidade socioambiental de UHEs, permitindo que o tema seja discutido de
forma ampla e objetiva.
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4. O PAPEL DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO NO CONTEXTO DO ACORDO DE
PARIS35
4.1.

Introdução
A base física do efeito estufa foi descoberta em 1859, quando o cientista britânico John

Tyndall (1820-1893), motivado pela hipótese de que “os raios do sol (...) atingiam a terra (...) com
maior facilidade que os raios emanados da terra voltavam para o espaço” (tradução livre), realizou
um experimento que permitiu deduzir que moléculas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4)
e vapor d´água absorviam maior quantidade de calor radiante que o oxigênio e nitrogênio presentes
na atmosfera (HULME, 2009). Neste contexto, também é interessante mencionar o trabalho do
químico sueco Svante August Arrhenius (1859-1927) que, em 1886, afirmou que a quantidade de
CO2 na atmosfera tinha relação direta com sua temperatura (ARRHENIUS, 1896)36.
Estes trabalhos estabeleceram as bases para que, ao longo das décadas subsequentes, a
comunidade científica discutisse a relação entre as atividades antrópicas, mais especificamente
aquelas que resultam nas emissões de gases como o CO2 e CH4, e o aquecimento da terra
(NICHOLLS, 2007). Na década de 1970, apesar do reconhecimento de que as atividades antrópicas
da época ainda não constituíam um risco imediato, já se previa que, em um cenário de 40 anos, as
emissões antrópicas de CO2 já poderiam surtir efeito sobre a temperatura média global (SAWYER,
1972).
Desde então, governos nacionais, entidades supranacionais, o setor privado e organizações
não-governamentais têm debatido, com crescente intensidade, o efeito das ações humanas sobre o
clima e alternativas de mitigação e adaptação a este fenômeno. No âmbito destas discussões, a
Organização das Nações Unidas (ONU) protagoniza um papel de centralização das informações
produzidas sobre o tema e produção de uma “constituição” para o regime internacional das
mudanças climáticas (BODANSKY; RAJAMANI, 2016). Em 1994, como resultado da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (também conhecida

35

Uma versão anterior deste trabalho foi publicada no formato de White Paper (INSTITUTO ACENDE BRASIL,
2017a).
36
Arrhenius também afirmou que o consumo de combustíveis fósseis influenciava o processo de aquecimento e, por
isto, é considerado, por parte da comunidade científica internacional, como o precursor do conceito de aquecimento
global.
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como Eco-92), a instituição chancelou a entrada em vigor da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC)37, cujo objetivo é “estabilizar a concentração de
gases do efeito estufa em um nível que evite interferência antrópicas perigosas (...) com o sistema
climático” (ONU, 2017b) (tradução livre)38.
Para avaliar o efeito das medidas adotadas no sentido de atingir os objetivos da UNFCCC e
discutir o desenvolvimento e a adoção de políticas internacionais, a ONU organiza, anualmente,
desde 1995, a Conferência das Partes (COP)39.
Em 1997, ano em que ocorreu a 3ª COP, foi negociado o Protocolo de Kyoto, o mais
abrangente tratado internacional focado em emissões de GEE até então (AICHELE;
FELBERMAYR, 2013; ALMER; WINKLER, 2017). Apesar de ter sido aberto para assinaturas
em dezembro de 1997, somente em fevereiro de 2005, devido à adesão oficial da Rússia (em
novembro de 2004), o acordo climático entrou em vigor40.
De acordo com as regras do Protocolo de Kyoto, as nações consideradas “desenvolvidas”
(integrantes do Anexo I do acordo) se comprometeram a reduzir seus níveis de emissão de dióxido
de carbono equivalente (CO2e) observados, em 1990, em 5,2% durante o primeiro período de
compromisso (entre 2008 e 2012). Durante o segundo período de compromisso (2013 a 2020), a
parcela de redução passaria a ser equivalente a 18%, sempre em relação a 1990 (ONU, 2014b).
Parte dos países signatários, a maioria destes pertencentes à União Europeia, foram capazes
de atingir, e até mesmo superar, as metas de redução de emissão referentes ao primeiro período do
protocolo. Tal êxito, em princípio, pode ser atribuído a dois fatores, quais sejam: (1) mudanças
estruturais na economia destes países signatários, que se tornaram gradativamente menos energointensivas; e (2) a crise global em 2008, que reduziu a atividade econômica e, consequentemente,
as emissões de GEE da maior parte dos países desenvolvidos (GRUNEWALD; MARTINEZZARZOSO, 2016; MOREL; IGOR, 2014; PAVESE; TORNEY, 2012).
A despeito do êxito de alguns países no cumprimento (e, por vezes, superação) de suas metas
de redução de GEE, as emissões globais de GEE aumentaram em 10,2% ao longo dos anos que

37

Acrônimo para o termo em inglês “United Nations Framework Convention on Climate Change”.
Frisa-se que a UNFCCC, tacitamente, explicita uma distinção entre a "mudança climática" devido a atividade
humana alterando a composição da atmosfera, e a "variabilidade climática" atribuída a causas naturais.
39
Acrônimo para o termo em inglês “Conference of the Parties”.
40
Para tanto, de acordo com o regimento do acordo, seria necessário que 55 países, que juntos, gerassem 55% das
emissões globais de GEE o ratificassem.
38
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caracterizam o primeiro período de compromisso do Protocolo de Kyoto (2008 a 2012) (BODEN;
MARLAND; ANDRES, 2017).
De fato, qualitativamente, o Protocolo de Kyoto malogrou como uma ferramenta
multinacional para deter o aumento ou estabilizar a concentração de GEE

na atmosfera41

(CASTILLA, 2015). As crescentes emissões de GEE dos países em desenvolvimento, em especial
a China, que não tiveram compromissos mandatórios de redução de emissões estabelecidos pelo
Protocolo de Kyoto42, foram determinantes para o aumento das emissões de GEE verificado
(GRUNEWALD; MARTINEZ-ZARZOSO, 2016; SAVARESI, 2016).
Em decorrência da identificação da necessidade de ajustes nos mecanismos de cooperação
internacional relacionados às mudanças climáticas, diferentes acordos complementares, mas de
impacto limitado, foram materializados nas edições das COPs que sucederam aquela em que o
Protocolo de Kyoto foi adotado, tais como o “Momentum for Change” e o Acordo de Cancun.
Informações sobre o histórico dos acordos e tratados realizados no âmbito das COP podem ser
encontradas em ONU (2014c) e Gupta (2010).
Apenas após um lapso de 18 anos, contados a partir da concepção do Protocolo de Kyoto,
outro mecanismo com potencial de contribuição efetiva para os esforços de mitigação das
mudanças climáticas foi desenvolvido. Conhecido como “Acordo de Paris”, este tratado foi
firmado em 2015, na 21ª edição da COP, e prevê que as nações participantes da UNFCCC assumam
metas individuais “para manter, no século atual, o aumento da temperatura global inferior a, no
mínimo, 2ºC em relação à temperatura global da era pré-industrial” (tradução livre). Em um
cenário mais agressivo, pretende-se limitar este aumento a 1,5 ºC (UNFCCC, 2015).
Além do objetivo geral de limitar o aumento da temperatura média global a 2º C em relação
à temperatura da era pré-industrial, prevê-se a identificação e promoção de ações de fortalecimento
da capacidade dos países para lidar com os impactos do aquecimento global (UNFCCC, 2014).
Segundo o texto aprovado, o acordo, considerado exitoso em termos de negociação climática e
diplomacia internacional (DIMITROV, 2016), entraria em vigor 30 dias após 55 países signatários
(representando, no mínimo, 55% das estimativas de emissões globais) garantirem a sua adesão (ou

41

No entanto, aspectos positivos podem ser destacados como, por exemplo, a consolidação da diplomacia internacional como esfera central de enfrentamento da mudanças
,
42
Segundo o princípio das “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”.
climáticas e a concretude da penetração, nas matrizes energéticas global das energias renováveis.
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seja, a ratificação). Este marco foi atingido no início de outubro de 2016 e o acordo passou a vigorar
a partir de novembro do mesmo ano (UNFCCC, 2017).
O mecanismo por meio do qual os países signatários do acordo de Paris formalizam suas
propostas de redução das emissões de GEE e mitigação do aquecimento global perante a
comunidade internacional é conhecido como “Contribuições Pretendidas Determinadas
Nacionalmente” (iNDC)43. Estas contribuições refletem as ações que cada governo pretende adotar
em função do seu perfil de emissões, contexto econômico e demais fatores internos.
Diferentemente do Protocolo de Kyoto, no âmbito do Acordo de Paris não há distinção entre
os compromissos dos países em função de suas características socioeconômicas. Neste sentido, é
observada uma grande variedade de iNDC em termos de metas, prazos e anos-base. A data de início
das iNDC é 2020, quando se encerra, oficialmente, o segundo período do Protocolo de Kyoto. A
partir do momento em que cada país ratifica o Acordo de Paris, suas iNDC perdem caráter
“intencional” ou “pretendido” e passam a ser designadas como “NDC”. No caso do Brasil, isto
ocorreu em 2016, um ano após a submissão formal das suas iNDC ao UNFCCC.
O Brasil determinou como objetivo principal de sua NDC a redução de 37% das emissões de
GEE até 2025, assumindo como linha de base o ano de 2005. Complementarmente, a NDC
brasileira contém outras medidas relacionadas à sua meta de redução das emissões de GEE que
abrangem diferentes setores da economia.
Em relação ao setor energético, mais especificamente o segmento de eletricidade,
estabeleceu-se como meta o aumento “da parcela de energias renováveis (além da energia hídrica)
no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da
participação de eólica, biomassa e solar” (BRASIL, 2015).
A expansão da participação de fontes renováveis variáveis (FRV), a exemplo das fontes
eólica e solar, na matriz de geração de eletricidade implica a necessidade de ampliação da
capacidade instalada de fontes passíveis de serem despachadas sob demanda, com o objetivo de
regularizar a geração variável (DROUINEAU; MAÏZI; MAZAURIC, 2014; ESMAP, 2015;
FRANÇOIS et al., 2014). Contudo, a atual conjuntura do setor elétrico brasileiro sugere que, cada
vez mais, a necessidade de complementação das FRV tende a ser atendida por usinas térmicas, em

43

Acrônimo para o termo em inglês “intended Nationally Determined Contribution”. Este termo foi traduzido
oficialmente pelo governo brasileiro como “Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada” (Brasil, 2015).
Adota-se, no presente trabalho, nomenclatura distinta da tradução oficial por se entender que esta não reflete da
melhor forma o seu correspondente original.
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especial aquelas movidas a gás natural (NOGUEIRA et al., 2014). Neste sentido, o crescimento da
geração a partir de FRV pode gerar consequências negativas em termos de emissões de GEE do
setor elétrico. Este impacto, embora já esteja surtindo efeitos perceptíveis nos últimos anos
(OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2016), tende a se intensificar com o aumento da penetração das
FRV. Tal efeito não tem sido suficientemente debatido e parece não estar completamente mapeado
e compreendido pelos diversos agentes engajados na definição de estratégias para cumprimento da
NDC brasileira.
Este trabalho, neste contexto, discute o compromisso firmado pelo Brasil no âmbito do
Acordo de Paris, mais especificamente aquele que se refere ao perfil atual e futuro de sua matriz
de oferta de energia elétrica. A partir da análise do histórico recente de estruturação e
desenvolvimento do setor elétrico brasileiro e as suas perspectivas de expansão, os riscos e
oportunidades das mudanças estruturais necessárias para o atendimento da meta de ampliação da
participação de FRV são explorados a partir da ótica das emissões de GEE, da segurança energética
e da otimização operacional.
O conteúdo do trabalho está organizado da seguinte forma: nos itens 4.2 e 4.3 o conteúdo da
NDC brasileira e o padrão de emissões de GEE nacional são apresentados. Na Seção 4.4, o setor
elétrico é caracterizado, incluindo a sua conformação atual e as perspectivas de desenvolvimento.
Na Seção 4.5, discutem-se os desafios operacionais associados à expansão das FRV na matriz
elétrica brasileira e as implicações sobre a perspectiva das emissões de GEE. Por fim, na Seção
4.6, as conclusões são apresentadas.
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4.2.

O contexto brasileiro das emissões de GEE
A meta principal da NDC brasileira prevê a redução, no cenário de 2025, de 37% das

emissões totais de GEE do Brasil (considerando-se o ano de 2005 como linha de base). No
horizonte de 2030, estabeleceu-se como meta secundária, de caráter apenas indicativo, a redução
de 43%, sempre em relação a 2005 (BRASIL, 2015). Os compromissos brasileiros expressos em
sua NDC “compreendem o conjunto da economia” (EPE, 2016a), significando que, a priori, não
há metas setoriais específicas a serem cumpridas.
Para que as metas propostas pelo Brasil sejam cumpridas, as viabilidades técnica, econômica
e socioambiental das potenciais contribuições de mitigação de cada setor, idealmente, deverão ser
avaliadas. Neste sentido, o governo federal, por meio de parceria entre o Ministério do Meio
Ambiente (MMA) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), está elaborando uma
estratégia para a implementação e financiamento da NDC do país. O documento resultante desta
iniciativa – em desenvolvimento até o término da elaboração do presente estudo44 – há de encerrar
as contribuições potenciais de cada setor da economia para o alcance das metas brasileiras (MMA,
2017).
Além de expressar a intenção de redução das emissões de GEE, a NDC brasileira contém
medidas adicionais, relacionadas à meta principal, que abrangem os setores de florestas e uso do
solo, agrícola, industrial, transportes e energético.
No que diz respeito ao setor energético, a NDC do Brasil prevê45:

•

Aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para
aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de biocombustíveis, aumentando
a oferta de etanol, inclusive por meio do aumento da parcela de biocombustíveis avançados
(segunda geração), e aumentando a parcela de biodiesel na mistura do diesel;

•

(...) alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição
da matriz energética em 2030, incluindo:
- Expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total de
energia para uma participação de 28% a 33% até 2030;

44
45

Ou seja, janeiro de 2018.
Texto retirado de Brasil (2015).
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- Expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela de
energias renováveis (além da energia hídrica) no fornecimento de energia elétrica
para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da participação de eólica,
biomassa e solar;
•

Alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico até 2030.
O grau de dificuldade das medidas adicionais assumidas pelo Brasil pode ser avaliado a partir

da observação do patamar atual dos indicadores para os quais as metas foram impostas. Em relação
à participação de bioenergia sustentável na matriz energética, que, de acordo com a NDC, deve
atingir 18% até 2030, apenas o etanol e seus derivados (i.e. bagaço de cana) já contabilizavam
17,5% da oferta interna de energia no Brasil, em 2016 (EPE, 2017a). Se for levado em conta que o
todo óleo diesel consumido no país contém 8% de biodiesel (OLIVEIRA, FERNANDO C.;
COELHO, 2017), e que este combustível é o principal derivado do petróleo consumido no país
(EPE, 2017a), verifica-se que tal meta já é atendida atualmente.
Por outro lado, a participação de energias renováveis no consumo total de energia do país,
que deverá corresponder a 45% no cenário final da NDC (i.e. 2030), já equivalia a 43,5% em 2016
– um valor já muito próximo da meta almejada (EPE, 2017a). Excluindo-se a energia hidráulica,
este montante reduz-se para 30,9%, patamar superior àquele almejado segundo a NDC.
A geração elétrica a partir de “fontes renováveis (além da energia hídrica)” (BRASIL, 2015),
prevista para atingir ao menos 23%, em 2030, correspondeu a 13,6% do total em 2016 (EPE,
2017a). Por fim, não está claro como os ganhos de eficiência no setor elétrico serão aferidos,
tampouco contra qual linha de base estes ganhos serão comparados.
Com base nestes números, à primeira vista fica evidente que a NDC brasileira não é
tipicamente ambiciosa (ou seja, as metas propostas já estão quase todas atendidas ou próximas
disto), e que os principais desafios impostos ao planejamento energético do país estão relacionados
ao setor elétrico.
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4.3.

Perfil de emissões de GEE
Em termos absolutos, o Brasil é o sétimo maior emissor de GEE do mundo, atrás da China,

Estados Unidos, União Europeia46, Índia, Rússia e Indonésia (WRI, 2015). Os dados oficiais sobre
as emissões de GEE do país são publicados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI). De acordo com a “Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima” (MCTI, 2016), o Brasil emitiu, em 2010, pouco mais de
1,3 bilhão de toneladas de CO2e. Os principais setores emissores são “Agropecuária” (35%),
“Energia” (27%) e “Uso da terra, mudanças do uso da terra e floresta” (26%), conforme ilustrado
na Figura 10.
Figura 10 – Perfil brasileiro de emissão de GEE, em 2010, por setor da economia

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de MCTI (2016). Métrica de conversão: GWP.

46

Incluía, no ano de coleta dos dados citados, os seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre,
Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália,
Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia
e Suécia.
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A descrição dos setores de acordo com os quais as emissões brasileiras são inventariadas é
apresentada na Tabela 9.
Tabela 9 – Descrição dos setores emissores de GEE no Brasil

Energia

Agropecuária

Processos
Industriais

Resíduos
Uso da Terra,
Mudança do
Uso da Terra
e Florestas

Emissões antrópicas (resultantes da ação humana) devido à produção,
transformação e consumo de energia. Inclui emissões resultantes da queima de
combustíveis fósseis (tanto para conversão de energia primária em secundária
como para uso final) e de fugas na cadeia de extração, transporte e processamento
de petróleo e gás natural e no processo de mineração e beneficiamento de carvão
mineral.
Emissões resultantes de processos como fermentação entérica (típicos de
herbívoros ruminantes), manejo de dejetos de animais, cultivo de arroz, queima
de resíduos agrícolas e emissões de N2O provenientes de solos agrícolas.
Emissões antrópicas resultantes dos processos produtivos nas indústrias,
incluindo o consumo não energético (e.g. matéria-prima, combustíveis), mas
excluindo a queima de combustíveis para geração de energia, pois estas são
contabilizadas no setor "Energia”. Na edição mais recente do inventário de GEE
brasileiro, utilizada como fonte de informação para este documento, o subsetor
relativo à indústria química incorpora as emissões do que seria o setor de “Uso de
Solventes e Outros Produtos”.
Emissões relacionadas à disposição de resíduos sólidos (principalmente devido à
decomposição anaeróbica de matéria orgânica em lixões e aterros sanitários) e
tratamentos de efluentes.
Emissões
e
remoções
de
GEE
associadas
ao
aumento ou diminuição do carbono na biomassa acima ou abaixo do solo pela
substituição de um determinado tipo de uso da terra por outro, como, por exemplo,
a conversão de floresta em agricultura ou pecuária, ou a substituição de lavoura
por reflorestamento.

Fonte: MCTI (2016).

Na Tabela 10, a divisão subsetorial de emissões de CO2 do setor energético brasileiro é
apresentada. Diferentemente da Figura 10, em que se utiliza a unidade CO2e, os dados a seguir se
restringem às emissões de CO2. Isto se deve ao fato de que, no inventário nacional, os valores
relativos aos subsetores são apresentados separadamente por tipo de GEE. Neste caso, os dados
discutidos fazem referência ao CO2, principal GEE em termos quantitativos e de taxa de
crescimento (GRUNEWALD; MARTINEZ-ZARZOSO, 2016).
O subsetor de transportes, responsável por aproximadamente 50% das emissões de CO2 do
setor energético, destaca-se entre os demais. A preponderância dos transportes nas emissões do
setor energético brasileiro está relacionada à priorização histórica dada ao modal rodoviário no país
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(em detrimento de alternativas, usualmente, menos intensivas em carbono, como os modais hidro
e ferroviário, por exemplo) e à pequena contribuição, sempre em termos relativos, da atividade de
geração de energia elétrica.
De fato, as “Centrais elétricas de serviço público” e “Centrais elétricas autoprodutoras”, responsáveis pela geração de eletricidade no país, contribuem com 10,3% (7,6% e 2,7%,
respectivamente) das emissões de CO2 do setor energético MCTI (2016). Em relação às emissões
totais do país em 2010 – 739,7 milhões de toneladas MCTI (2016) – a geração de energia elétrica
corresponde a menos de 5% do total.
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Tabela 10 – Emissões de CO2 dos subsetores do setor energético brasileiro em 2010
Emissões de CO2
(t)
Subsetor Transporte (uso
final de combustíveis fósseis
para transporte rodoviário,
ferroviário,
aéreo
e
hidroviário)
Subsetor Industrial (uso
final
de
combustíveis
fósseis)
Subsetor energético
Centrais elétricas de
serviço público
Centrais
elétricas
autoprodutoras
Carvoarias
Consumo
setor
energético
(produção,
processamento
e
transporte de petróleo e
gás natural)
Subsetor Residencial (uso
final
de
combustíveis
fósseis)
Subsetor
Agropecuário
(uso final de combustíveis
fósseis)
Emissões Fugitivas
Subsetor Comercial (uso
final
de
combustíveis
fósseis)

Participação nas
Participação nas
emissões de CO2
emissões totais de CO2
do setor energético
do Brasil (%)
(%)

168.364.000

48,4%

22,8%

68.306.000

19,6%

9,2%

58.857.000

16,9%

8,0%

26.592.000

7,6%

3,6%

9.445.000

2,7%

1,3%

0

0,0%

0,0%

22.820.000

6,6%

3,1%

17.249.000

5,0%

2,3%

17.346.000

5,0%

2,3%

15.214.000

4,4%

2,1%

1.446.000

0,4%

0,2%

Subsetor Público (uso final
1.192.000
0,3%
0,2%
de combustíveis fósseis)
347.974.000
100,0%
47,0%
Total Setor Energético
Fonte: MCTI (2016)
Obs.: Embora o inventário brasileiro não especifique exatamente o que o segmento “Consumo Setor
Energético” represente, a definição apresentada na tabela foi convencionada a partir de análises do
documento em que as informações citadas foram originalmente apresentadas. Com base nas definições dos
setores inventariados apresentadas por MCTI (2016, p. 33 e 34), as emissões decorrentes da “produção,
processamento e transporte de petróleo e gás natural” poderiam estar representadas tanto no segmento
“Consumo do setor energético” quanto no segmento “Emissões fugitivas”. Contudo, consta da página 95 do
mesmo documento: “O uso de óleo e gás natural, ou de seus derivados, para uso interno na produção,
processamento e transporte de óleo e gás é considerado como combustão e, portanto, tratado em outra
seção do setor energético”. A partir desta informação, atribuiu-se, nesta tabela, as emissões decorrentes
destas atividades ao segmento “Consumo Setor Energético”.
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A adoção de diferentes conceitos de setores econômicos e unidades de contabilização de GEE
impõe desafios ao exercício de contextualização das emissões brasileiras diante da média global.
Por exemplo, enquanto que no 5º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC, 2014)47 as emissões das atividades de produção de eletricidade e calor
são contabilizadas juntas, no inventário brasileiro, conforme evidenciado na Tabela 10, as emissões
decorrentes da produção de energia elétrica são analisadas separadamente. Por outro lado, na
divisão setorial adotada pelo IPCC, as emissões associadas ao uso final da energia (ou, mais
especificamente, combustíveis fósseis) são atribuídas aos setores responsáveis pelo seu consumo
(por exemplo, transportes, indústrias ou edificações). Já no caso do Brasil, estas emissões são
atribuídas ao setor energético. Em relação às unidades utilizadas, enquanto as emissões setoriais
globais são discutidas pelo IPCC em termos de CO2e, o inventário brasileiro apresenta os dados
setoriais “apenas em unidades de massa de cada gás de efeito estufa [CO2, CO, CH4 etc.]” (MCTI,
2016 p. 54).
Apesar das dificuldades anteriormente descritas (associáveis a diferenças metodológicas e de
unidades entre os dados de emissão global e nacional), qualquer que seja a referência adotada
permite concluir que o setor elétrico brasileiro possui um desempenho em termos de emissões de
GEE bastante favorável quando comparado à média global. Conforme apresentado anteriormente,
enquanto o setor elétrico brasileiro foi responsável por menos de 5% das emissões totais de CO2
do Brasil, em 2010, a geração de eletricidade e calor responde por 25% das emissões globais CO2e,
no mesmo ano.
Apesar de se tratar de unidades distintas, a comparação entre as emissões de CO2 e de CO2e
do setor energético brasileiro é possível uma vez que os processos de conversão que integram este
setor emitem, essencialmente, CO2 (IEA, 2017b). Assim, a diferença entre as emissões de CO2 e
CO2e do setor tende a ser reduzida uma vez que o peso dos GEE diferentes do CO2 no perfil de
emissões do setor energético é bastante reduzido. A análise das emissões de CO2 (347,9 milhões
de t) e CO2e (374,5 milhões de t) do setor energético brasileiro, com variação inferior a 8%,
corrobora este entendimento (MCTI, 2016).
Ainda que a participação da geração de energia elétrica nas emissões totais de CO2 do Brasil
seja relativamente baixa quando comparada aos demais setores da economia, a observação do

47

Acrônimo para o termo em inglês “Intergovernmental Panel on Climate Change”.
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histórico do perfil brasileiro de emissões revela que esta proporção era ainda menor. No início dos
anos 1990, por exemplo, a atividade de geração de energia elétrica correspondia, conforme
ilustrado na Figura 11, a menos de 1% das emissões totais de CO2.
Em termos absolutos, a quantidade de CO2 oriunda do parque gerador elétrico em operação
no Brasil tem aumentado sistematicamente nas últimas décadas. De acordo com MCTI (2016),
entre 1990 e 2010, as emissões do setor passaram de cerca de 8,5 milhões de t para 36 milhões de
t, configurando uma taxa de crescimento anual composta de 7,5%. Neste mesmo período, as
emissões totais de CO2 do Brasil foram reduzidas de cerca de 970 milhões de t para 740 milhões
de t, particularmente em função do maior controle sobre o desmatamento e queimadas nos biomas
Amazônia e Cerrado (MCTI, 2016). Estas dinâmicas opostas determinaram o ganho da relevância
relativa das emissões do setor elétrico brasileiro (SEB).
Já entre 2010 e 2015, período não abrangido pelo inventário oficial de emissões de GEE,
mas alvo de estimativas elaboradas pelo Observatório do Clima (2016), as emissões de CO2
decorrentes da geração de energia elétrica aumentaram em ritmo superior ao que vinha sendo
observado anteriormente e passaram a representar cerca de 10% das emissões totais brasileiras. Em
termos absolutos, essa porcentagem equivale a 77,3 milhões de t de CO2.
Os motivos que conduziram ao aumento das emissões de GEE do SEB são apresentados e
analisados na próxima Seção.
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Figura 11 – Emissões totais de CO2 decorrentes de atividades de geração de energia elétrica no
Brasil, entre 1990 e 2015 (estimativa)

Fonte: 1990 a 2010 - MCTI (2016); 2015 – estimativas do Observatório do Clima (2016).

4.4.

O setor elétrico brasileiro

4.4.1. Caracterização
Historicamente, a matriz brasileira de geração de energia elétrica sempre contou com elevada
participação de fontes renováveis – particularmente a hídrica - em sua estrutura. Durante o período
compreendido entre meados da década de 1970 e final dos anos 1990, as usinas hidrelétricas
(UHEs) foram responsáveis pela geração de mais de 90% da eletricidade consumida no Brasil
(EPE, 2017a)48.
No final dos anos 1990, o setor passou por reformas estruturais que visavam, entre outros
objetivos, à desverticalização da sua estrutura organizacional, ao aumento de investimentos

48

Ao se analisar os dados da matriz de energia elétrica, é relevante observar a distinção entre a participação das
diferentes fontes em relação a duas bases: a capacidade instalada e geração de eletricidade em um determinado ano.
Enquanto a capacidade instalada diz respeito à soma das potências disponibilizadas no conjunto de unidades
geradoras de eletricidade, a geração de energia elétrica representa a energia efetivamente gerada em um dado
período, que responde à lógica de despacho das unidades geradoras. O parque gerador de eletricidade do Brasil
contava, no final de 2016, com cerca de 150 GW de potência instalada (ANEEL, 2017a).
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privados e ao fomento à competição (FILHO et al., 2001; SOUZA; SOARES, 2007). Apesar de
surtir os efeitos desejados, as modificações institucionais culminaram, no curto prazo, na
desarticulação do setor e, consequentemente, em perda momentânea da capacidade de
planejamento da expansão da oferta (GOLDEMBERG; PRADO, 2003). Esta conjuntura, associada
à ocorrência de secas que prejudicaram a produtividade das usinas hidrelétricas (SILVA; NETO;
SEIFERT, 2016), concorreram para a instalação de uma crise de fornecimento de eletricidade. A
partir deste período, iniciou-se um processo de transição caracterizado, em linhas gerais, pela
diversificação da matriz elétrica e redução gradual da relevância da hidroeletricidade.
Desde a identificação dos primeiros indícios da necessidade de racionamento de energia elétrica (decretado, pelo governo federal, em julho de 2001), o incremento da capacidade de geração
térmica a partir de fontes não-renováveis, em especial o gás natural, foi a medida eleita como
principal pilar da estratégia de fortalecimento do sistema de fornecimento de eletricidade
(KELMAN et al., 2001). Entre 2000 e 2010 – no âmbito, em especial, do Plano Prioritário de
Termelétricas (PPT) – a penetração desta fonte de geração na matriz elétrica aumentou de 1% para
7% (Figura 12). Informações detalhadas sobre o assunto podem ser obtidas em Filho et al. (2001),
França (2007), Goldemberg e Prado (2003), Kelman et al. (2001) e Souza e Soares (2007).
Se, por um lado, a utilização de usinas térmicas usinas térmicas movidas a gás natural
caracterizou a resposta “imediata” ao desequilíbrio entre oferta de demanda pelo qual o setor
elétrico passou, fontes renováveis passaram a receber estímulos específicos em um segundo
momento. O Proinfa, criado pelo governo federal, em 2002, com o objetivo de incentivar a
construção de pequenas centrais hidrelétricas, usinas eólicas e empreendimentos termelétricos a
biomassa (ANEEL, 2015a), marcou o início do processo de inserção sistemática de FRV na matriz
elétrica brasileira (FREITAS; KANEKO, 2011; PEREIRA, ENIO B. et al., 2013). No entanto, a
dificuldade de obtenção de financiamentos e a escassez na oferta de aerogeradores resultaram em
atrasos na implantação dos projetos incentivados pelo Proinfa (DUTRA; SZKLO, 2008; SILVA,
NEILTON FIDELIS DA et al., 2013), de forma que o seu efeito sobre a geração eólica apenas
passou a ser perceptível a partir de 2010 (Figura 12). Entre este ano e 2016, por exemplo, a
penetração desta fonte na matriz saltou de menos de 1% para 6%.
Nos últimos anos, a participação da geração termelétrica a gás natural e outros combustíveis
fósseis foi intensificada, conforme ilustrado na Figura 12. É possível observar, na mesma figura,
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que este período também foi marcado pelo aumento da geração a partir de térmicas movidas a
biomassa.
Figura 12 – Geração de eletricidade no Brasil nos anos 2000, 2010 e 2016

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (EPE, 2017a).
Obs.: A categoria “Outras renováveis” é apresentada junto com a eólica por possuir representatividade muito
limitada, inferior a 0,5%, da matriz elétrica. Para todos os efeitos, os valores apresentados na figura podem
ser atribuídos inteiramente à energia eólica.

Em 2016, UHEs responderam por pouco mais de 65% da geração de energia elétrica no
Brasil. Apesar de significativa, a atual participação de hidrelétricas na geração total de eletricidade
é uma das menores já observada na história recente do setor elétrico (Figura 13) (EPE, 2017a).
Ainda assim, este percentual projeta o Brasil no grupo dos países que geram a maior parte da
eletricidade demandada a partir de aproveitamentos hidrelétricos, em conjunto com a Noruega,
Venezuela e Canadá49, por exemplo. Também é possível observar, na Figura 13, que, após o início
dos anos 2000, quando o país passou, conforme apontado anteriormente, por uma crise de
abastecimento de eletricidade, a hidroeletricidade não retornou ao patamar de participação na
geração elétrica total anteriormente observada.
Por outro lado, usinas térmicas movidas a gás natural e outros combustíveis fósseis
responderam por 17% da geração de eletricidade no Brasil, em 2016. Diferentemente da geração
hidrelétrica, a participação destas fontes é a terceira maior já observada, inferior apenas às de 2014
e 2015, equivalentes a 24% e 23,5%, respectivamente.

49

Noruega, Venezuela e Canadá geram, respectivamente, 96%, 67% e 60% da eletricidade a partir de usinas
hidrelétricas (IEA, 2017b).
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A Figura 13 também é útil para caracterizar a complementariedade existente entre usinas
hidrelétricas e térmicas no Brasil. Esta relação é facilmente observada no período final da série
histórica apresentada, quando cerca de quatro anos de hidrologia desfavorável, com redução da
geração hidrelétrica e aumento da geração térmica, foram sucedidos por um ano de hidrologia
favorável, em que a geração hidrelétrica voltou a crescer, reduzindo a utilização de usinas térmicas
(SILVA; NETO; SEIFERT, 2016).
Por fim, usinas eólicas atingiram seu pico de representatividade na matriz elétrica em 2016
(6%), após sucessivos anos de crescimento contínuo estimulado, conforme apontado
anteriormente, pelo Proinfa.
Figura 13 – Participação da geração hidrelétrica, térmica não-renovável e eólica na geração total de
eletricidade no Brasil

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (EPE, 2017a).

A descrição das modificações pelas quais a matriz elétrica vem passando nas últimas décadas
faz-se necessária na medida em que contribui para elucidar a trajetória crescente de emissões de
GEE do setor de geração de energia elétrica discutida na Seção anterior. Neste contexto, pode-se
atribuir, ao menos em parte, o aumento das emissões totais de GEE no Brasil ao incremento da
geração termelétrica a partir de combustíveis fósseis (em particular, no caso, o gás natural) e à
redução da participação de geração energética com base em hidrelétricas na matriz. Na Seção
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seguinte, discutem-se os motivos pelos quais usinas eólicas possuem um potencial limitado de
mitigação de emissões de GEEs no setor elétrico.
O comportamento do fator médio anual de emissão de CO2 do SEB, que aumentou de 0,03
tCO2/MWh,, em 2006, para 0,12 tCO2/MWh, em 2015 (BRASIL, 2016), ilustra o impacto da
geração termelétrica sobre as emissões de CO2. Ainda assim, o fator de emissão de CO2 do SEB
permanece sensivelmente inferior ao dos observados em outros países. Por exemplo, o fator de
emissão da geração de energia elétrica na China, Estados Unidos e Europa equivalem,
respectivamente, a 0,97, 0,82 e 0,55 t CO2/MWh (BRANDER et al., 2011).

4.4.2. Expansão
Em termos de capacidade instalada, a EPE, órgão vinculado ao governo federal responsável,
entre outras atividades, pelo planejamento da expansão da oferta de energia no Brasil, indica que,
em cenário de referência projetado até 2026, usinas hidrelétricas50 continuarão a perder participação
na matriz elétrica e passarão a responder por 56% do total de cerca de 210 GW de potência instalada
prevista para o final do cenário (EPE, 2017b). A contribuição de usinas térmicas movidas a gás
natural não sofre alterações significativa e evolui, neste cenário, para 8%.
Diferentemente, as FRV, mais especificamente a eólica e a solar, mantém a tendência de
crescimento descrita na Seção anterior e passam a corresponder por 13% e 5%, respectivamente,
da eletricidade gerada no país (Tabela 11).
O destacado avanço das FRV, no entanto, implica em aumento de apenas 1% na penetração
de fontes renováveis em geral (incluindo energia hídrica) na matriz elétrica (de 81%, em 2016,
conforme indicado anteriormente, para 82%, em 2026), explicitando o fato de que o aumento da
penetração das FRV ocorre, em grande parte, em detrimento de UHEs. O próprio conteúdo da NDC
brasileira que, de um lado, prevê o crescimento da geração eólica, solar e a biomassa e, de outro
lado, promove distinção entre hidrelétricas e estas tecnologias renováveis, é considerado um
endosso da atual tendência de rejeição a hidrelétricas de uma forma geral (PSR, 2016).
Por fim, também é interessante notar que a penetração de FRV superará a capacidade
instalada de usinas térmicas movidas a combustíveis fósseis (grupo composto por térmicas movidas
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Incluindo Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e a parcela da eletricidade gerada pela usina hidrelétrica
binacional de Itaipu que é importada do Paraguai.

95

a óleo combustível, óleo diesel, gás natural e outros combustíveis menos representativos). Caso o
aumento da participação das fontes eólica, solar e térmica a biomassa prevista no cenário estudado
pela (EPE, 2017b) se concretize, a matriz elétrica contará, em 2026, com 26% de renováveis
diferentes da fonte hídrica, ultrapassando (e antecipando) a meta da NDC brasileira de 23% de
“renováveis (além da energia hídrica)” em 2030 (BRASIL, 2015).
Atualmente, a realização de leilões focados em eletricidade gerada a partir de parques eólicos
e solares, associados à disponibilização de linhas de crédito específicas para estes
empreendimentos, constitui os instrumentos utilizados pelo governo para promover a ampliação da
participação de fontes renováveis na matriz elétrica (AQUILA et al., 2017). O recém-lançamento
do “Programa de Financiamento para Energia Sustentável”51, endereçado ao fomento de projetos
de geração de eletricidade a partir de fontes renováveis e eficiência energética (BNDES, 2016), é
um exemplo desta estratégia.
Tabela 11 – Conformação da matriz elétrica brasileira, em 2026, segundo cenário de referência
desenvolvido pela EPE

Fonte de geração
Hidrelétrica
Eólica
Biomassa
Solar
Nuclear
Gás natural
Outras térmicas
Alternativas para ponta1

Participação (%)
56%
13%
8%
5%
2%
8%
3%
6%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (EPE, 2017b).
1
Pode contemplar usinas térmicas com ciclo aberto, usinas reversíveis, motorização adicional de
hidrelétricas, baterias ou gerenciamento da demanda.

Apesar de o Brasil responder por, aproximadamente, 100 GW de potência instalada em
hidrelétricas, ainda há um potencial estimado em 150 GW hidrelétrico não explorado
(ELETROBRAS, 2015). Na Região Amazônica, onde grande parte deste potencial está
concentrado, a implantação de hidrelétricas tem enfrentado crescentes dificuldades de viabilização
51

Com dotação orçamentária da ordem de US$ 750 milhões, o “Programa de Financiamento para Energia Sustentável”,
objetiva “financiar micro, pequenas e médias empresas no desenvolvimento de projetos sustentáveis e inovadores
nas áreas energias renováveis e eficiência energética” (SENADO FEDERAL, 2017).
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técnica e econômica, devido à existência de unidades de conservação e comunidades indígenas
cada vez mais mobilizadas e sensíveis do ponto de vista socioambiental (LATRUBESSE et al.,
2017; PERES, 2005; PRADO et al., 2016; SCHWARTZMAN; ZIMMERMAN, 2005). Por outro
lado, a topografia da região é pouco favorável à formação de grandes reservatórios (SANTOS et
al., 2013). Adicionalmente, as extensas linhas de transmissão necessárias para conduzir a energia
gerada nesta região até os grandes centros consumidores impõem dificuldades logísticas adicionais
(INSTITUTO ACENDE BRASIL, 2015; MANYARI; CARVALHO JR, 2007; ZURN et al.,
2017). Há, portanto, incertezas sobre a viabilidade de se desenvolver o potencial hidrelétrico da
Amazônia.
O recente arquivamento do processo de licenciamento da UHE Tapajós (IBAMA, 2016) e a
paralisação das obras da linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista em função da resistência
de povos indígenas ao empreendimento (SEVERIANO, 2017), refletem as dificuldades de
licenciamento ambiental de empreendimentos na região.
Em síntese, o processo de transição da matriz elétrica, que migra de um modelo
predominantemente hídrico para um modelo hidrotérmico (ou termo-hídrico) com elevada
penetração de fontes renováveis variáveis, está associado, de modo geral, a três aspectos interrelacionados: 1) a gradual exaustão dos potenciais hídricos mais atrativos do ponto de vista de
custo de geração nas regiões próximas aos principais centros de carga; 2) a crescente dificuldade
de viabilização, do ponto de vista socioambiental, de UHEs com reservatórios; e 3) o planejamento
da expansão da oferta com grande foco em fontes renováveis variáveis, em especial a eólica (IEA,
2013; NOGUEIRA et al., 2014; PRADO et al., 2016; SANTOS et al., 2013).
As transformações pelas quais o setor vem passando, no entanto, tendem a implicar em uma
redução apenas parcial da participação das hidrelétricas na geração de eletricidade total.
Comparado com outros países, o Brasil, provavelmente, há de continuar a apresentar uma das
matrizes de geração elétrica com maior participação desta fonte, apesar dos fenômenos – discutidos
nos três parágrafos anteriores – que contribuem para a diminuição da inserção de hidroeletricidade
no país. Neste sentido, o regime hidrológico seguirá constituindo um elemento com influência
sobre a geração de eletricidade do país (MENDES; BELUCO; CANALES, 2017) e,
consequentemente, no que se refere às emissões de GEE inerentes ao setor elétrico.
Na prática, é razoável assumir que as emissões de GEE relacionadas à eletricidade passarão
a apresentar maior volatilidade, uma vez que, cada vez mais, o acionamento de usinas térmicas
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movidas a combustíveis fósseis responderá de forma direta ao regime de operação das fontes de
geração variável em decorrência da redução da capacidade de armazenamento de energia em
reservatórios.
4.5.

Desafios operacionais associados à expansão das FRV e perspectivas de emissões
Apesar da tendência de crescimento da participação de FRV na matriz elétrica (e da

manutenção da penetração de fontes renováveis em um sentido amplo, ou seja, incluindo as
hidrelétricas), projeções sobre a evolução das emissões de GEE do setor elétrico indicam que, em
determinados cenários, o aumento verificado na da intensidade de carbono da eletricidade gerada
no país, descrito na Seção 4.3, pode, nos próximos anos, continuar ocorrendo (EPE, 2017b). A
observação do caráter variável das principais fontes renováveis de geração de eletricidade que vêm
sendo adotadas no Brasil (com exceção das usinas térmicas movidas a biomassa) contribui para
elucidar a relação entre o processo de transição do setor elétrico (iniciado, conforme discutido na
Seção anterior, a partir do início da década de 2010, e com tendência de prosseguir até 203052) e
seus efeitos sobre as emissões de GEE.
Usinas eólicas, solares e hidrelétricas a fio d´água (ou seja, que não possuem reservatórios
de acumulação) operam apenas nos momentos em que há disponibilidade do recurso natural
primário que, via conversão energética, há de gerar eletricidade (COCHRAN et al., 2015). A
dependência de fatores climáticos alheios ao controle dos operadores do sistema elétrico caracteriza
a variabilidade de geração destas fontes renováveis (DROUINEAU et al., 2015; MA et al., 2013).
Portanto, do ponto de vista de planejamento e operação do sistema elétrico brasileiro, é
fundamental considerar que as fontes variáveis, com maiores perspectivas de crescimento nos
próximos dez anos, tendência expressa inclusive na NDC brasileira, nem sempre são passíveis de
gerar eletricidade no momento em que a demanda do sistema impõe tal necessidade.
A fim de se garantir o atendimento da demanda por eletricidade, o aumento da participação
de usinas eólicas na matriz de geração deve ser acompanhado, necessariamente, pelo aumento da
capacidade de geração a partir de usinas flexíveis com despacho programável, como é o caso de
UHEs com reservatório ou turbinas a gás (DROUINEAU; MAÏZI; MAZAURIC, 2014; ESMAP,

52

Prazo final para o atendimento dos compromissos expressos na iNDC.
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2015; FRANÇOIS et al., 2014). Neste caso, essas usinas atuam como back up das FRV tanto em
uma perspectiva diária como sazonal.
No entanto, as crescentes dificuldades de construção de hidrelétricas com reservatórios de
acumulação têm provocado consequências estruturais sobre o setor elétrico. Conforme ilustrado na
Figura 14, a relação entre a capacidade de armazenamento de energia em reservatórios de
hidrelétricas e a carga do sistema elétrico tem sido sistematicamente reduzida desde o início dos
anos 2000.
Figura 14 – Estimativas de evolução da Energia Armazenada Máxima relativo à Carga
(EArmmáx/Carga)

Fonte: Elaboração própria a partir de ONS (2017).
Obs.: EARmmáx/Carga = razão entre a energia armazenada máxima em reservatórios e a carga no SIN.

A redução da capacidade de armazenamento de energia em reservatórios compromete a
possibilidade de complementação ou regularização da geração variável das usinas eólicas. Este
efeito é mais contundente nos períodos secos, quando os níveis dos reservatórios atingem seus
valores mínimos. Em relação a perspectivas para o setor, Dantas et al. (2017) apontam para a
continuidade deste processo nos próximos anos.
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Com aumento da penetração de FRV, especialmente a eólica, no setor elétrico, e face à
gradual perda de capacidade de complementaridade das usinas hidrelétricas, a utilização de usinas
térmicas a gás natural com despacho flexível se coloca como alternativa para garantir a
normalidade dos parâmetros operacionais do sistema e a segurança energética dos consumidores
finais (NOGUEIRA, et al., 2014; PSR, 2016). Embora usinas hidrelétricas reversíveis e sistemas
de armazenamento de eletricidade a base de baterias também possuam as características necessárias
para lidar com variabilidade da geração renovável discutida neste trabalho, estas alternativas
apresentam limitações relacionadas a potenciais de geração e custos operacionais que as tornam,
diante do atual estágio de desenvolvimento tecnológico, impróprias para ser empregadas em larga
escala no Brasil.
A opção termelétrica, no entanto, determina fatores de emissão de GEE do setor elétrico
mais altos (PRADO et al., 2016). Faria e Jaramillo (2017), trabalhando com cenários de
desenvolvimento da matriz elétrica brasileira indicam que, de fato, nas hipóteses em que usinas
hidrelétricas são preteridas por usinas eólicas, é observado aumento das emissões de GEE do setor
em função da necessidade de despacho termelétrico complementar53.
Nos últimos anos, o modelo de desenvolvimento da matriz elétrica adotado pela Alemanha
tem suscitado discussões análogas sobre alternativas de complementação de FRV e emissões de
GEE no setor elétrico. Após o acidente que culminou na fusão dos reatores da usina nuclear de
Fukushima, no Japão, a Alemanha optou, em 2011, pelo gradual descomissionamento de suas
usinas nucleares até 2022 (JOAS et al., 2016). Paralelamente, tem-se observado a expansão da
geração a partir de FRV, em especial a eólica, processo que se iniciou antes mesmo da decisão de
abandono da energia nuclear (FISCHER et al., 2016). No entanto, a Energiewende (transição
energética), nome dado ao conjunto de medidas de visam à redução da intensidade de carbono do
setor energético alemão (SCHMID; KNOPF; PECHAN, 2016), produziu um efeito não antecipado
nas emissões de GEE do setor elétrico do país.
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Adicionalmente, sistemas elétricos com alta penetração de geração variável, em momentos de baixa demanda, ou
quando há restrições na capacidade de transmissão de eletricidade, correm o risco de estarem sujeitos a curtailment
(ou “corte de geração”), fenômeno caracterizado pela redução, tipicamente de forma involuntária, da produção de
um gerador em uma situação em que ele poderia estar gerando mais eletricidade dado os recursos disponíveis no
momento (BIRD; COCHRAN; WANG, 2014). A recorrência do curtailment, além de prejudicar os fundamentos
econômico-financeiros dos projetos de geração, torna as tecnologias renováveis menos eficazes como estratégia de
abatimento de emissões do setor elétrico (IEA, 2016b).
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Em função redução da geração de base (uma vez que as usinas nucleares elas se encontram
em processo de descomissionamento) e diante da crescente necessidade de regularizar a geração
das FRV, o país tem utilizado usinas térmicas a carvão e lignito como principal opção de despacho
de base e complementar54. Dado que estes combustíveis, diferentemente daquele utilizado em
usinas nucleares, consideradas “limpas” em termos de emissões de GEE, apresentam altos níveis
de emissão de CO2, o setor elétrico não tem apresentado a melhoria de desempenho ambiental
esperada. Entre 2010 e 2012, por exemplo, apesar do incremento, de cerca de 30%, na geração a
partir de FRV, as emissões de plantas térmicas aumentaram quase 4% (GROSSI; HEIM;
WATERSON, 2017). Comportamento semelhante foi observado no período 2011-2013 (RENN;
MARSHALL, 2016). Apesar de haver autores que apontem que, no médio e longo prazo, as
emissões do setor podem apresentar redução (REHNER; MCCAULEY, 2016), não há consenso
de que as metas de emissões da política da Energiewende serão atingidas caso o programa não
passe por revisões focadas no ritmo de expansão das FRV (QUITZOW et al., 2016; THE
ECONOMIST, 2016).
No paralelo traçado, a opção, no Brasil, pela restrição ao crescimento da capacidade instalada
de UHEs com reservatórios em favor de FRV, pode ser considerada, guardadas as particularidades
de cada fonte, análoga, no contexto alemão, ao descomissionamento das usinas nucleares em um
momento de crescimento da penetração de FRV. Em ambos os casos, a redução da capacidade de
geração de base e de complementação das FRV a partir de fontes pouco55 ou nada intensivas em
carbono vem sendo compensada pelo despacho de usinas térmicas movidas a combustíveis fósseis.
Além do impacto negativo sobre o fator de emissão de GEE dos sistemas elétricos, conforme
apontado anteriormente, o aumento da tarifa paga pelo consumidor final também vem sendo
apontado como consequência do modelo de desenvolvimento atual das matrizes elétricas alemã e
brasileira (GROSSI; HEIM; WATERSON, 2017; PSR, 2016).
4.6.

54

Conclusões

Apesar de serem menos poluentes, térmicas a gás natural, cujo custo de operação é comparativamente superior, são
preteridas em função do mecanismo de despacho por ordem de mérito (GROSSI; HEIM; WATERSON, 2017).
55
Embora também apresentem emissões de GEE, particularmente em decorrência da decomposição de matéria
orgânica presente na área do reservatório em ambiente anaeróbico, usinas hidrelétricas possuem fator de emissão
(CO2 / por unidade de energia gerada), via de regra, sensivelmente inferior ao de UTEs (SANTOS, MARCO
AURÉLIO et al., 2017).

101

Os compromissos climáticos internacionais assumidos pelo Brasil impõem ao país o desafio
de compatibilizar o incremento da participação de FRV na matriz de geração elétrica com o
atendimento aos critérios de segurança de fornecimento no médio e longo prazo e a manutenção
do baixo nível de emissão de GEE do seu setor elétrico (quando comparado ao de outros países).
A crescente dificuldade de viabilização de hidrelétricas com reservatórios confere grande
complexidade à busca pelo equilíbrio entre estas três variáveis. Apesar de o país ainda contar com
uma relevante capacidade de geração instalada em UHEs, a relação entre a energia potencialmente
armazenada por essas usinas e a carga demandada pelo sistema vem caindo sistematicamente nos
últimos anos.
Se o sistema elétrico necessita, cada vez mais, de flexibilidade de despacho para
complementação da crescente inserção de FRV, a diminuição relativa da capacidade de
armazenamento de energia em reservatórios deve ser compensada pelo aumento da capacidade
instalada de outro tipo de fonte que atenda a esses critérios de flexibilidade operacional. Conforme
discutido, usinas térmicas movidas a gás natural são, hoje, a principal alternativa para atender a
esta necessidade. Como consequência, o cenário que se desenha para o setor elétrico aponta para
intensificação das emissões de GEE. O conteúdo da NDC brasileira, portanto, indica que este efeito
parece não estar completamente mapeado e compreendido por diversos agentes engajados na
definição de estratégias para o seu cumprimento.
As análises apresentadas neste trabalho têm o objetivo de evidenciar a relação entre o modelo
adotado para nortear a expansão da geração elétrica e seus efeitos sobre as emissões de GEE do
setor elétrico. Neste sentido, não se busca promover uma determinada tecnologia de geração em
detrimento de outra.
Todas as fontes de energia com as quais se pode contar no Brasil aportam atributos
importantes para a matriz elétrica e devem ser valorizadas por suas contribuições do ponto de vista
de operação do sistema. Como exemplo, no dia 11 de outubro de 2016, a geração eólica respondeu
por 48% da carga média diária do subsistema Nordeste. Essa diversidade de fontes foi essencial
para o atendimento do consumidor da Região Nordeste do país em um momento de vazões naturais
muito abaixo das médias históricas e de níveis de armazenamento reduzidos nos reservatórios
hidrelétricos. De acordo com ONS (2016), fazendo referência a este evento específico, “esta
situação extremamente desfavorável só não se transformou em uma ameaça para o abastecimento
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energético porque a região Nordeste passou por uma mudança em seu perfil de geração nos
últimos anos, com a instalação de usinas termelétricas e parques geradores eólicos”.
Neste sentido, reconhece-se que a conformação da matriz precisa ser planejada de forma a
otimizar seus diferentes atributos. E quando se trata de política nacional de emissões de GEE, a
equação se torna ainda mais complexa em função das escolhas e tradeoffs discutidos ao longo deste
documento. Esta deve ser uma discussão técnica, ambiental e econômica.
Feitas estas ressalvas, e considerando que o aumento da penetração de FRV requer aumento
de fontes despacháveis sob demanda (que, no atual contexto brasileiro, emitem quantidades não
desprezíveis de GEE por, tipicamente, envolverem acionamento de usinas térmicas movidas a
combustíveis fósseis), a contribuição do setor elétrico para redução das emissões tende a ser muito
menor do que a desejada.
Consequentemente, a redução líquida das emissões de GEE pelo Brasil, meta principal da
NDC do país, deverá ser cumprida a partir de ações concentradas em outros setores da economia.
Aliás, há de se reconhecer que a participação da geração de eletricidade nas emissões de GEE do
Brasil indica que o setor elétrico possui relevância limitada para os esforços de abatimento de
emissões do país.
Atividades econômicas e/ou setores como transporte, agricultura, uso da terra e indústria,
diante da intensidade de carbono que apresentam, em princípio, são aquelas com maior potencial
de contribuição para o alcance da meta de redução de emissões de GEE. Esta flexibilidade é
possível devido ao fato de que a meta de redução de emissões estabelecida na NDC não está
vinculada a setores específicos da economia.
No entanto, é importante mencionar que as, tipicamente, pouco expressivas emissões de GEE
inerentes ao setor elétrico frente às correlatas emissões de outros países e a outros setores
econômicos do país não devem ser entendidas como um sinal para que o modelo de expansão da
matriz elétrica brasileira seja excluído das agendas de discussão das políticas climáticas voltadas
ao cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
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5. AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS DE USINAS
HIDRELÉTRICAS56
5.1.

Introdução
O setor elétrico brasileiro, mais especificamente o seu segmento de geração, estruturou-se a

partir da construção de UHEs (GOMES et al., 2002). Até os anos 1990, por exemplo, a participação
mínima de UHEs na geração total de eletricidade correspondeu a impressionantes 88% (EPE,
2017a), ilustrando a relevância histórica desta fonte de geração para o país.
Recentemente, um processo de gradual diversificação das fontes de geração da matriz, com
redução da representatividade da hidroeletricidade57 e aumento da penetração de fontes renováveis
variáveis (FRV), em especial a eólica, vem sendo observado (IEA, 2013; NOGUEIRA et al., 2014;
JONG et al., 2016). Ainda assim, UHEs hão de figurar, no médio prazo, como principais fontes de
geração de eletricidade do Brasil (EPE, 2017b). Por exemplo, é esperado que, até 2026, 15 novos
aproveitamentos acrescentem cerca de 3000 MW à matriz elétrica, configurando um cenário em
que UHEs responderão por pouco mais de 55% de toda a capacidade instalada do setor elétrico
brasileiro (EPE, 2017b). Ademais, UHEs com reservatórios (assim como usinas térmicas) estão se
tornando cada vez mais relevantes em termos de segurança operacional do sistema elétrico dado a
sua capacidade de regularizar a crescente geração intermitente das fontes renováveis variáveis
(FRV) (DROUINEAU; MAÏZI; MAZAURIC, 2014; FRANÇOIS et al., 2014).
Assim como qualquer atividade efetiva ou potencialmente poluidora, a construção e operação
de UHEs, no Brasil e na grande maioria dos países do mundo, deve ser precedida de um processo
de avaliação de impacto ambiental58 (CONAMA, 1997; BANCO MUNDIAL, 2012; LEITE, 2013).
Desde a instituição da sua obrigatoriedade, no início da década de 1980 (IBAMA, 1995), o
licenciamento ambiental - processo no âmbito do qual a avaliação de impacto ambiental ocorre de projetos de infraestrutura do setor elétrico tem se tornado, gradativamente, mais abrangente e
robusto à medida que diferentes instrumentos legais vêm complementando a sua estrutura (SOITO;
56

Uma versão anterior deste trabalho foi publicada no formato de White Paper (INSTITUTO ACENDE BRASIL,
2017b).
57
Em 2016, a penetração de UHEs na matriz elétrica já correspondia a 66% (EPE, 2017a).
58
A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) pode ser definida como uma série de procedimentos legais, institucionais
e técnico-científicos, com o objetivo caracterizar e identificar impactos potenciais na instalação futura de um
empreendimento, ou seja, estimar a magnitude e a importância destes impactos (BITAR; ORTEGA, 1998).
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FREITAS, 2011). Este processo ocorreu com maior ênfase sobre UHEs, que, dentre as tecnologias
de geração de eletricidade que compõem a matriz elétrica brasileira, é aquela cujo licenciamento
ambiental se tornou mais complexo e rígido com o passar do tempo, devido à complexidade e
magnitude das interferências causadas por ela sobre os meios biótico, físico e socioeconômico
(ALVES; UTURBEY, 2010).
No entanto, apesar do longo histórico brasileiro de utilização do potencial hidráulico para a
geração de eletricidade, que resultou na construção de cerca de 650 aproveitamentos hidrelétricos59
até o momento da redação final do presente trabalho (ANEEL, 2017a), mesmo face à evolução da
legislação ambiental, o desempenho ambiental de UHEs permanece sendo alvo de intenso
questionamento por parte dos atores envolvidos nos correlatos processos de implantação destes
empreendimentos. De modo geral, considera-se que os impactos socioambientais negativos
associados a estes empreendimentos não têm recebido tratamento adequado (HOCHSTETLER,
2011; SCABIN; JUNIOR; CRUZ, 2014). Tais impactos dizem respeito, principalmente, ao
deslocamento de pessoas (PASE et al., 2016; ROQUETTI; MORETTO; PULICE, 2016), perda de
biodiversidade (LEES et al., 2016; RITTER et al., 2017), interferência com os modos de vida de
povos tradicionais (FEARNSIDE, 2015; JAICHAND; SAMPAIO, 2013), alteração dos parâmetros
físico-químicos dos cursos d’água (LATRUBESSE et al., 2017; MANYARI; CARVALHO JR,
2007) e incidência de parasitoses tropicais sobre moradores de áreas afetadas (HUNTER; REY;
SCOTT, 1982; RODRIGUES, 2011).
Portanto, a observação da atual conjuntura do setor elétrico revela uma situação paradoxal,
no âmbito da qual o aumento da rigidez do arcabouço regulatório ambiental, observado nas últimas
décadas, não tem proporcionado um ambiente institucional propício à discussão da viabilidade de
UHEs livre de litígios e insatisfação generalizada. Como resultado, a implantação de UHEs tem se
mostrado cada vez mais imprevisível e judicializada (BANCO MUNDIAL, 2008; PEREIRA et al.,
2012; IEA, 2013; NOGUEIRA et al., 2014; SCABIN; JUNIOR; CRUZ, 2014).
Diante do reconhecimento da relevância de UHEs para a expansão da oferta de eletricidade
no Brasil e a segurança operacional do sistema elétrico, e considerando a percepção de que os
impactos socioambientais destes empreendimentos não são adequadamente tratados, alternativas
para o aprimoramento do processo de inserção de UHEs no parque gerador de eletricidade
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Incluindo UHEs e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).
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brasileiro têm sido avaliadas. Normalmente, estudos com este intuito têm seu foco voltado para o
licenciamento

ambiental

(ANDRADE;

SANTOS,

2015;

HOCHSTETLER,

2011;

NASCIMENTO; FONSECA, 2017; PIAGENTINI; BENASSI; PENTEADO, 2014; RITTER et
al., 2017; SANTOS, 2017; SCABIN; JUNIOR; CRUZ, 2014; VERONEZ; MONTAÑO, 2017).
Embora gerem contribuições relevantes para o debate, especialmente em termos de identificação
de oportunidades de melhorias processuais, estes estudos adotam abordagens essencialmente
qualitativas, que, eventualmente, não transparecem com precisão a dimensão da temática ambiental
para o setor elétrico.
Por outro lado, existem abordagens complementares, porém menos exploradas, baseadas na
análise dos custos socioambientais de UHEs (e.g. EPE, 2005; BANCO MUNDIAL, 2008; PIRES
et al., 2010). Parte integrante do “Orçamento Padrão Eletrobras” (OPE), desde o início da década
de 1990 (COMASE, 1994), os custos socioambientais refletem a complexidade e a amplitude das
medidas necessárias para prevenir, mitigar e compensar os impactos decorrentes da implantação e
operação de projetos do setor elétrico. Uma vez que estas medidas são definidas no âmbito do
licenciamento ambiental, os seus custos de execução constituem um indicador quantitativo do
desafio envolvido no atendimento das demandas dos órgãos ambientais no momento em que as
UHEs estão sendo planejadas.
Neste sentido, a avaliação da composição dos custos socioambientais e da sua evolução ao
longo do tempo pode contribuir com uma perspectiva adicional para a elucidação das causas pelas
quais a avaliação da viabilidade socioambiental60, apesar do seu gradativo avanço em termos
qualitativos, permanece sendo um dos principais gargalos para a construção de empreendimentos
de geração de eletricidade, em especial de UHEs.
No entanto, os estudos sobre custos socioambientais de UHEs disponíveis na literatura
fornecem apenas um retrato da situação no momento em que os mesmos foram elaborados, o que
tende a impedir que se discutam tendências e que se tracem paralelos entre as modificações pelas
quais o licenciamento ambiental passou nas últimas décadas e os investimentos com medidas
preventivas, mitigadoras e compensatórias socioambientais. Com o intuito de complementar as
informações existentes sobre os custos socioambientais de UHEs no Brasil, as análises
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O termo “avaliação da viabilidade socioambiental” diz respeito, neste trabalho, aos diferentes procedimentos
formalmente estabelecidos com o intuito de avaliar a interferência de projetos de elevado potencial poluidor sobre
os meios físico, biótico e socioeconômico, tais como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e a Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA).
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apresentadas no presente trabalho buscam atender a dois objetivos principais: 1) discutir a evolução
dos custos socioambientais de UHEs ao longo das últimas décadas; e 2) avaliar a ferramenta de
orçamentação de custos socioambientais utilizadas durante o planejamento de UHEs.
O conteúdo deste trabalho está dividido em quatro itens, além desta Introdução. Na Seção
5.2 é apresentado um panorama histórico do tratamento da questão ambiental no âmbito do setor
elétrico. Na Seção 5.3, descreve-se a metodologia empregada no estudo. Na Seção 5.4, os
resultados das análises elaboradas são apresentados e discutidos. Finalmente, na Seção 5.5,
apresentam-se as conclusões do trabalho.
5.2.

Histórico do tratamento dos custos socioambientais no setor elétrico

5.2.1. Contexto geral
A preservação do meio ambiente passou a integrar as discussões sobre temas econômicos à
medida que a sustentabilidade foi reconhecida como um valor relevante para a sociedade. O
conceito de sustentabilidade, por sua vez, ficou amplamente conhecido no mundo a partir da
publicação do documento intitulado “Our Common Future”61, em 1987, que definiu o
desenvolvimento sustentável como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”
(BRUNDTLAND, 1987).
Desde então, o conceito de sustentabilidade vem sendo amplamente discutido e adequado
aos diferentes contextos aos quais ele é aplicado. Globalmente, o debate sobre o tema gerou “uma
nova percepção das organizações que, atreladas às restrições legais, começam a elaborar novas
estratégias organizacionais” (ALMEIDA,; CÂMARA, 2013). Na prática, este fenômeno acarretou
a intensificação da adoção de medidas de controle dos impactos socioambientais62 inerentes às
atividades empresariais e a consequente incorporação dos custos destas medidas no valor final de
seus produtos e serviços.
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Também conhecido como “Relatório Brundtland”.
Apesar de o termo “impactos socioeconômicos e ambientais” refletir mais precisamente a natureza dos impactos
decorrentes da implantação de empreendimentos elétricos,” impactos socioambientais” é o termo mais comumente
utilizado no setor.
62
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Paralelamente, no início da década de 1980, a Lei 6.938 instituiu a Política Nacional de Meio
Ambiente, que estabeleceu a obrigatoriedade do licenciamento ambiental de atividades
“potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais” no Brasil (FUCHS, 2016). A
partir desta lei, a avaliação de impactos passou a fazer parte do ordenamento jurídico do país,
implicando a necessidade de adequação do processo de implementação dos empreendimentos
alcançados por ela (MILARÉ, 2006).
Em resumo, a internalização dos conceitos fundamentais da sustentabilidade nas práticas
empresariais, aliada à necessidade de atendimento dos requisitos impostos pelo licenciamento
ambiental, causou transformações no ambiente de negócios do Brasil. No âmbito do setor elétrico,
mais especificamente nos segmentos de geração e transmissão, as respostas às demandas
socioambientais surgidas no período se traduziram, em um primeiro momento, na criação de fóruns
para debater os impactos decorrentes das atividades setoriais e propor alternativas para mitigá-los
e/ou compensá-los.
O primeiro resultado da “mudança cultural” pela qual o setor elétrico passou, neste contexto,
se materializou em 1986, ano em que foi elaborado o “Manual de Estudos de Efeitos Ambientais
dos Sistemas Elétricos”. De forma geral, este manual uniformizou as diretrizes para elaboração dos
estudos de impacto ambiental de UHEs e UTEs diante do que estabelecia a Resolução 001/8663 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) (MENKES, 2004).
No mesmo ano, foi criado, na Eletrobras, o Comitê Consultivo de Meio Ambiente (CCMA),
cuja função era aconselhar a diretoria executiva da empresa sobre temas socioambientais. Neste
período a Eletrobras propôs o “Plano Diretor para Proteção e Melhoria do Meio Ambiente nas
Obras e Serviços do Setor Elétrico” (I PDMA), que configurou o marco inicial do processo de
produção de uma política ambiental para o setor elétrico.
Em 1988, o Comitê Coordenador de Atividades de Meio Ambiente do Setor Elétrico
(Comase) foi instituído para assessorar o Grupo Coordenador de Planejamento dos Sistemas
Elétricos (GCPS)64. Dentre as funções do Comase, destacava-se a inclusão das questões ambientais
nos planos de expansão do setor elétrico (MENKES, 2004; EPE, 2005).

63

Resolução que dispõe sobre os critérios e diretrizes para a avaliação de impacto ambiental de “atividades
modificadoras do meio ambiente”.
64
O GCPS era o organismo responsável pela previsão de evolução da demanda e planejamento da expansão da oferta
de energia elétrica (ELETROBRAS, 1991).
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Apesar destas iniciativas, os impactos decorrentes dos empreendimentos elétricos somente
passaram a ser efetivamente tratados como uma política ambiental estruturada a partir da
elaboração do II Plano Diretor de Meio Ambiente do Setor Elétrico (II PDMA), publicado, em dois
volumes, em 1991 e em 1993 (ELETROBRAS, 1991, 2017). Entre outros aspectos, o II PDMA
apresenta e discute alternativas para se promover o tratamento adequado das demandas
socioambientais no âmbito do planejamento do setor elétrico (ELETROBRAS, 1991).
Os debates sobre os impactos da infraestrutura de geração e transmissão de eletricidade que
sucederam a criação dos diferentes fóruns socioambientais resultaram na incorporação permanente
desta temática à estrutura de planejamento do setor. Dentre as consequências deste processo,
tornou-se necessário o desenvolvimento de ferramentas orçamentárias e contábeis - ou a adaptação
daquelas já existentes - capazes de abranger os crescentes custos decorrentes de ações de
prevenção, mitigação e compensação de impactos socioambientais dos empreendimentos.
Para atender a esta demanda, a experiência adquirida a partir das iniciativas descritas
anteriormente passou a ser alvo de análises que buscavam a sua consolidação. A partir de então, os
custos socioambientais passaram a receber tratamento formal e foram classificados de acordo com
a sua natureza. O trabalho pioneiro sobre o tema no setor elétrico, elaborado pelo Comase (1993),
agrupou os custos socioambientais em seis categorias:
• Custos de controle: custos para prevenir impactos;
• Custos de mitigação: custos para reduzir as consequências dos impactos;
• Custos de compensação: custos para compensar impactos;
• Custos de monitoramento: custos para avaliar e acompanhar os impactos;
• Custos institucionais: custos burocráticos;
• Custo de degradação: custos de externalidades e impactos residuais65
Essa proposta constituiu a base para a elaboração do “Referencial para Orçamentação dos
Programas Socioambientais” (COMASE, 1994), que complementou a estrutura do OPE de forma
a torná-la propícia à orçamentação de custos socioambientais na fase de viabilidade dos projetos,
conforme detalhado na próxima Seção.
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Apesar de formalmente descrito, os custos de degradação dizem respeito a aspectos muitas vezes intangíveis e, por
isso, não costumam integrar os mecanismos de orçamentação de custos socioambientais no setor elétrico.
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Em 1999, o GCPS foi substituído pelo Comitê Coordenador do Planejamento do Setor
Elétrico (CCPE). O CCPE possuía em sua estrutura seis comitês técnicos, dentre os quais o "Comitê
Técnico para Estudos Socioambientais" (CTSA), especificamente designado para discutir os
aspectos socioambientais do setor (EPE, 2005; FIORILLO; MORITA; FERREIRA, 2011).
Poucos anos após a sua criação, o CCPE foi extinto em função da criação da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE, 2005). Criada com a finalidade de “prestar serviços na área de estudos
e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica,
petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência
energética (...)"66, a EPE passou a concentrar, entre outras responsabilidades, as antigas atividades
do CCPE, incluindo aquelas referentes ao CTSA.
A relevância da transformação, do ponto de vista da capacidade de gestão de aspectos
socioambientais, pela qual o setor elétrico passou no período é melhor percebida ao se constatar
que, até o início do processo descrito nesta Seção, os empreendedores não dispunham de nenhuma
ferramenta institucional de identificação e tratamento de impactos decorrentes de suas atividades67.
A inexistência de mecanismos desta natureza no âmbito dos sistemas de gestão das empresas do
setor elétrico até meados da década de 1980 materializa o avanço do espaço ocupado pela
sustentabilidade na estratégia do setor a partir de então.

5.2.2. O Orçamento Padrão Eletrobras (OPE)
O OPE foi desenvolvido na década de 1970, período em que o setor elétrico era
predominantemente operado por empresas estatais. Sua principal função era sistematizar os
orçamentos das obras de UHEs, UTEs e linhas de transmissão que estruturaram os segmentos de
geração e transmissão do país, respondendo a um planejamento centralizado. Na prática, os
governos federais e estaduais identificavam a necessidade de implantação destes empreendimentos
e as empresas estatais atuantes na região os implantavam. Apenas na década de 1990, o
“Referencial para Orçamentação dos Programas Socioambientais” (COMASE, 1994) – designado,
a partir deste momento, apenas como “Referencial” – foi elaborado para permitir que o
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A criação da EPE se deu sob a égide da Lei 10.847 de 15 de março de 2004.
Até a década de 1980, as atividades do setor elétrico voltadas para prevenir, mitigar e compensar os impactos
ambientais restringiam-se à conservação da ictiofauna (e.g. produção e soltura de alevinos; escada para peixes) e
reflorestamento das margens de reservatórios de UHEs.
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planejamento e controle dos custos decorrentes das atividades de gestão dos impactos
socioambientais de projetos de geração e transmissão de eletricidade fossem incorporados ao OPE.
Em linhas gerais, o OPE é composto por uma estrutura de orçamento das despesas previstas
durante a implantação dos empreendimentos para os quais ele era aplicado (ou seja, UHEs, UTEs
e linhas de transmissão). Cada categoria de gasto é lançada em uma “Conta” específica que por sua
vez, é composta por diferentes rubricas68.
No início de sua implantação, o OPE abrangia, majoritariamente, os custos relacionados às
obras de engenharia dos empreendimentos. Na sua estrutura original, os custos associados aos
impactos de UHEs estavam restritos, na sua totalidade, à “Conta 12 - Reservatórios, Barragens e
Adutoras”, mais precisamente no subitem “Impactos Ecológicos”. No entanto, o espaço reservado
ao tema passou a ser considerado insuficiente face à crescente necessidade de adoção de medidas
de controle dos impactos socioambientais inerentes a estes empreendimentos.
Em função disto, a estrutura de orçamentação de custos socioambientais proposta no
Referencial (COMASE, 1994) ampliou as possibilidades de detalhamento dos custos
socioambientais diretos a partir da revisão da estrutura da “Conta 10 – Terrenos e Servidões”. Esta
conta passou a ser chamada de “Terrenos, Relocações e Outras Ações Socioambientais" e deixou
de abranger exclusivamente os gastos relacionados a compra de terrenos e relocações de estruturas.
Além de modificar a estrutura da Conta 10, o trabalho elaborado pelo Comase atribuiu à “Conta
17 - Custos Indiretos” a incorporação dos custos socioambientais indiretos de UHEs. Em linhas
gerais, as modificações propostas pelo Referencial alteraram o OPE de forma que ele passasse a
incorporar os custos socioambientais diretos (relativos a programas de prevenção, mitigação e
compensação de impactos e custos administrativos69) e indiretos (contratação de estudos
ambientais) dos empreendimentos do setor elétrico.
A metodologia adotada para tratar dos custos diretos contou com três etapas (COMASE,
1994). Inicialmente, sistematizaram-se os impactos negativos decorrentes da instalação dos
empreendimentos abrangidos pelos OPEs. Em seguida, foram definidos os programas
socioambientais considerados adequados ou necessários para prevenir, mitigar e compensar os
impactos anteriormente identificados. Para isto, agruparam-se os diferentes tipos de interferência
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Por exemplo, a “Conta 12” do OPE de UHEs abrange especificamente os custos associados a barragens e adutoras.
Despesas administrativas decorrentes do processo de avaliação da viabilidade ambiental dos empreendimentos junto
aos órgãos ambientais competentes.
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de acordo com a dimensão ambiental potencialmente afetada (e.g. recursos hídricos, clima local,
fauna e flora aquática etc.) e então definiram-se as fases do processo de implementação dos projetos
em que eles ocorriam70 e as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias cabíveis para cada
um deles. A partir destas informações, os custos envolvidos na implementação dos programas
compostos pelas medidas levantadas puderam ser distribuídos ao longo das estruturas de custos
que formavam os OPEs.
Diante da elevada quantidade de elementos abrangidos por esta conta (fruto tanto da
complexidade intrínseca aos sistemas sociais e naturais, como das interferências provocadas por
UHEs) e com o intuito de facilitar uma compreensão geral da sua estrutura, as rubricas que
compõem a Conta 10 foram agrupadas, no âmbito do presente trabalho, em seis categorias,
descritas na Tabela 12, a seguir. A análise da evolução dos custos socioambientais no setor elétrico,
apresentada na próxima Seção, baseou-se nesta proposta de organização. No Anexo I, as rubricas
que compõem a Conta 10 são apresentadas. Frisa-se, porém, que a estrutura da Conta 17, por ser
mais simples, uma vez que abrange apenas os custos de contratação de estudos ambientais, não é
apresentada.

70

Planejamento, construção e/ou operação.
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Tabela 12 - Definição das categorias atribuídas às rubricas da Conta 10

Aquisição de terrenos
e benfeitorias

Aquisições de todos os terrenos e benfeitorias necessários à
implantação do reservatório e implementação das ações
socioambientais.
Relocações de infraestrutura física como estradas, pontes,

Relocações

sistemas de comunicação, transmissão e distribuição,
cidades, vilas etc.
Serviços relacionados à limpeza da área futuramente ocupada
pelos reservatórios, implantação e consolidação de unidades

Meio físico e biótico

de conservação e áreas de preservação permanente,
monitoramento e controle da qualidade da água, da fauna e
da flora.
Atividades de comunicação, programas de apoio a

Meio socioeconômico comunidades (construção de hospitais, postos de saúde,
e cultural

escolas etc., salvamento do patrimônio cultural, apoio aos
municípios).

Licenciamento
ambiental

e

gestão

institucional
Outros
socioambientais

custos

Gastos relacionados ao processo de licenciamento na fase de
implantação e à gestão institucional do empreendimento.
Categoria criada para permitir a cálculo da participação
média das demais categorias de custos, conforme detalhado
na Metodologia.

Fonte: Elaboração própria a partir de Comase (1994).

No entanto, as transformações estruturais pelas quais o setor passou nas últimas décadas
acarretaram redução da funcionalidade do OPE. Resumidamente, as reformas implementadas no
final da década de 1990 resultaram na ampliação da participação de investidores privados no setor
elétrico (GOLDEMBERG; PRADO, 2003; SOUZA; SOARES, 2007), que passaram a competir
(entre eles próprios e as empresas estatais) pelo direito de explorar economicamente projetos dos
segmentos de transmissão e geração. No contexto de formação de um ambiente de negócios
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concorrencial, em oposição ao anterior, estatal e centralizado, uma ferramenta de orçamentação
padrão, tal como o OPE, passou a ter relevância limitada. Nesta nova conformação de mercado,
cada agente do setor, fosse ele privado ou estatal, passou a orçar seus investimentos
individualmente para, então, participar dos leilões organizados pelo governo.
Atualmente, apenas UHEs justificam a utilização do OPE de forma geral e, especificamente,
para estimar custos socioambientais. Sendo estes empreendimentos alvos de “concessão” do poder
público71, os custos socioambientais, aferidos a partir do OPE, são divulgados juntamente com
outras informações do projeto antes da licitação destes empreendimentos, servindo como subsídios
para que os investidores possam incorporá-los ao cálculo do preço da energia a ser ofertado nos
leilões. Ainda assim, os orçamentos dos custos socioambientais elaborados a partir do OPE
costumam ser vistos com ressalvas pelos potenciais empreendedores que, em geral, não os
consideram precisos para suas análises de investimentos. Em função disto, orçamentos
socioambientais independentes normalmente são elaborados pelos grupos interessados em
determinada usina para complementar as informações geradas a partir do OPE.
Por outro lado, UTEs, concebidas e desenvolvidas de forma independente pelas empresas
que atuam no setor elétrico a partir da obtenção de “autorização” (concedida aos projetos
vencedores dos leilões), não demandam a utilização do OPE. Já LTs, apesar de, assim como as
UHEs, também serem alvo de “concessão”, têm seus custos socioambientais definidos pela Aneel
como um percentual fixo, equivalente a 1,25%, do investimento total do empreendimento (ANEEL,
2017b). Apenas em situações excepcionais (quando os atributos socioambientais de um projeto de
alguma maneira se afastam do padrão normalmente observado), um cálculo específico é elaborado.
Por fim, usinas eólicas e solares não possuíam representatividade na matriz elétrica quando o OPE
e o Referencial foram elaborados, motivo pelo qual estas fontes de geração não são contempladas
pelos documentos citados.
5.3.

Metodologia
Os custos socioambientais foram avaliados como proporção do orçamento total das UHEs

abrangidas pelo estudo. Evitou-se, assim, a necessidade de elaboração de diversos e complexos

71

Por consistir na exploração de um bem público, ou seja, o potencial hidrelétrico de um curso d´água.
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cálculos de atualização dos custos socioambientais, uma vez que, entre 1990 e 2014, o Brasil
utilizou quatro padrões monetários72 e viveu diversos surtos inflacionários.
Ao todo, foram analisadas as Contas 10 e 17 dos OPEs de 54 UHEs: 14 planejadas na década
de 1990, 34 na década de 2000 e seis entre 2010 e 2014. No Anexo II as UHEs analisadas são
listadas. Conforme indicado anteriormente, o OPE é um orçamento elaborado na fase de
planejamento dos empreendimentos. Isto implica que os custos analisados a seguir não
correspondem ao que de fato foi investido durante a construção, mas à expectativa de custo
socioambiental no momento em que as análises de viabilidade foram elaboradas. De fato, alguns
dos orçamentos analisados correspondem a UHEs que nem mesmo chegaram a ser implementadas.
As rubricas que compõem os custos socioambientais foram agrupadas em seis categorias
(“Aquisição de terrenos e benfeitorias”, “Relocações”, “Meio Físico e Biótico”, “Meio
Socioeconômico e Cultural”, “Licenciamento Ambiental e Gestão Institucional” e “Outros Custos
Socioambientais”), cujas definições foram apresentadas na Tabela 12.
Para calcular a composição dos custos socioambientais das UHEs, os seguintes passos foram
seguidos:
1- Os custos referentes a cada uma das seis categorias, originalmente expressos em valores
monetários, foram transformados em custos relativos (em relação ao valor total de cada
empreendimento analisado);
2- Obteve-se, com o passo 1, a composição dos custos socioambientais, em valores
relativos, de cada uma das 54 UHEs abrangidas pelo estudo. A partir disto, foi calculada
a média do peso de cada categoria de custo socioambiental nos custos socioambientais
totais;
3- A soma da participação média de cada categoria de custo socioambiental resultou na
composição final média dos custos socioambientais.
No entanto, nem todas as UHEs possuíam OPEs com valores para todas categorias de custos
socioambientais, de forma que a soma da participação média das seis categorias de custos (passo
3) nem sempre completava 100%. Para contornar isto, o percentual necessário para que a soma das
categorias de custos atingisse 100% foi atribuída à categoria “Outros custos socioambientais”.

72

Cruzado novo (até março de 1990), Cruzeiro (entre março de 1990 e julho de 1993), Cruzeiro real (entre agosto de
1993 e junho de 1994) e, finalmente, o Real (de junho de 1994 em diante).
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Conforme apresentado na próxima Seção, esta categoria de custos não ultrapassou 1,2% dos custos
totais das UHEs analisadas.
5.4.

Resultados e discussão
Esta Seção está dividida em duas partes. Na primeira, o resultado da análise dos OPEs das

54 UHEs abrangidas pelo estudo é apresentado. Na segunda, discute-se a adequação da
metodologia padrão de orçamentação de custos socioambientais de UHEs à realidade vivida pelo
setor elétrico, incluindo avaliações sobre a sua abrangência e precisão das rubricas que compõem
a estrutura do OPE.

5.4.1. Evolução dos custos socioambientais de UHEs
Na Figura 15, a evolução da participação dos custos socioambientais nos orçamentos totais
de UHEs, agrupados por categorias, é apresentada.
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Figura 15 – Evolução da participação dos custos socioambientais em relação aos custos totais de
usinas hidrelétricas

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de estudos de viabilidade de UHEs citadas no Anexo II (ANEEL,
2016b).

A participação dos custos socioambientais no orçamento total das UHEs praticamente
duplicou a cada período analisado. Entre 1990 e 2014, estes custos evoluíram de cerca de 6% para
20% dos custos totais de implantação de UHEs, uma tendência compatível com aumento da rigidez
do processo de licenciamento ambiental de UHEs, conforme discutido por Soito e Freitas (2011) e
citado anteriormente neste trabalho.
As categorias “Aquisição de terrenos e benfeitorias”, “Relocações” e “Programas do meio
físico e biótico” predominam em todas os períodos analisados. No último período analisado (2010
– 2014), elas representaram, juntas, 88% dos custos socioambientais de UHEs. Dado que estas
categorias foram as mais representativas em termos de participação nos custos totais das UHEs
analisadas (Figura 15), análises específicas sobre elas são apresentadas nos itens a seguir.
A participação relativa dos custos socioambientais de projetos de infraestrutura elétrica já foi
alvo de avaliações anteriores. Levantamento elaborado pela EPE (2005), abrangendo 17 UHEs cujo
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leilão ocorreria em 2005, identificou que os custos socioambientais destes empreendimentos
variavam entre 2,1% e 36,7% do custo total de investimento.
Em outro estudo, o Banco Mundial (2008) avaliou o OPE de 36 UHEs planejadas na década
de 1990 e verificou que os custos socioambientais representavam, em média, 12,3% do custo total
dos empreendimentos. Já Pires et al. (2010) analisaram o OPE de 19 UHEs e identificaram que a
parcela dos custos socioambientais correspondia, em média, a 9,7% do custo total dos
empreendimentos. Por fim, dados compilados pela EPE (2016b) a partir de projetos de diferentes
fontes de geração cadastrados em leilões (e que, portanto, não foram necessariamente executados)
fornecem uma visão ampla sobre a relevância dos custos socioambientais neste segmento (Tabela
13). De forma geral, a ordem de grandeza dos valores encontrados na literatura é compatível com
a dos valores constantes do presente estudo.
Tabela 13 - Participação percentual média dos custos socioambientais nos custos totais de
implementação de projetos do setor elétrico

Tipo de empreendimento

Participação dos custos
socioambientais

Número de
empreendimentos
analisados

Usinas termelétricas

1,9%

63

Usinas eólicas

3,0%

1.500

Usinas solares

1,1%

1.042

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de (EPE, 2016b).

Os custos socioambientais refletem a complexidade e a amplitude das medidas de prevenção,
mitigação e compensação dos impactos decorrentes da implantação dos projetos em vista. Diante
da diversidade de tecnologias utilizadas para geração de eletricidade, e considerando que esta
diversidade se traduz em diferentes formas de interação com os meios biótico, físico e social, certo
grau de variabilidade de custos socioambientais entre as diferentes tecnologias de geração de
eletricidade é esperado.
No entanto, a reduzida participação dos custos socioambientais no investimento total de
UTEs, eólicas e solares, quando comparadas a UHEs, indica a maior complexidade intrínseca aos
projetos hidráulicos no Brasil, assim como a atuação mais enfática de setores da sociedade
contrários a esta tecnologia de geração eletricidade.
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O aumento de custos gerais de projetos de geração de energia é um fenômeno que vem sendo
observado, de forma generalizada, ao redor do mundo. Sovacool, Nugent e Gilbert (2014) indicam
que o “Índice de Custo de Capital de Energia”73, que reflete o custo de implantação de usinas
nucleares, termelétricas a gás e carvão e eólicas (IHS, 2017), aumentou 2,26 e 1,93 vezes,
respectivamente, nos EUA e Europa entre 2000 e 2013.
Este aumento, no entanto, é atribuído principalmente a mão de obra, material e engenharia e,
portanto, não são úteis para complementar a hipótese de que os custos socioambientais de UHEs
no Brasil têm crescido em função do aumento de complexidade do licenciamento ambiental nem
para explicar o aumento da participação deles no orçamento total de UHEs. A pesquisa por dados
que contribuam, a partir de análises especificamente focadas em custos socioambientais de
empreendimentos do setor elétrico brasileiros, para a elucidação da dinâmica de custos
socioambientais aqui discutida se mostrou infrutífera, indício de que o tema provavelmente não
vem sendo devidamente discutido pelos agentes do setor e tampouco pela academia.
5.4.1.1. Aquisição de terrenos e benfeitorias
Os custos incluídos na categoria “Aquisição de Terrenos e Benfeitorias” representaram
37,9%, 39,9% e 42,9% dos custos socioambientais totais nos períodos 1990-1999, 2000-2009 e
2010-2014, respectivamente (Figura 15). Estes valores caracterizam esta categoria como a mais
relevante em termos de custos socioambientais de UHEs.
Dentre as rubricas que integram os custos referentes “Aquisição de Terrenos e Benfeitorias”,
“Propriedades Rurais” é aquela que apresentou maior crescimento durante os três períodos
analisados, chegando a equivaler, entre 2010 e 2014, a 81,4% dos custos referentes a esta categoria.
A rubrica referente a propriedades urbanas, segunda maior da categoria em discussão, representa
15,6% dos custos de “Aquisição de terrenos e benfeitorias” neste mesmo período (Figura 16).

73

The Power Capital Costs Index.
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Figura 16 - Evolução da composição dos custos com “Aquisição de terrenos e benfeitorias” entre as
décadas de 1990 e 2010

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de estudos de viabilidade de UHEs citadas no Anexo II (ANEEL,
2016b).

Os custos com propriedades rurais e urbanas abrangem a aquisição de terrenos e benfeitorias
necessárias para a implantação do empreendimento e execução de ações socioambientais (por
exemplo, compra de terras para instalação do canteiro de obras, do reservatório, implementação de
reassentamentos e relocação de estradas e pontes).
O histórico da construção de UHEs no Brasil indica que, à medida que os potenciais
hidrelétricos próximos aos centros de carga se exaurem, os novos aproveitamentos são instalados
em locais cada vez mais distantes dos centros de carga (SANTOS, et al., 2013) e
predominantemente ocupados por propriedades rurais. Este processo pode explicar, pelo menos
parcialmente, o crescimento do custo referente à aquisição de propriedades rurais em relação aos
demais custos com “Aquisição de Terrenos e Benfeitorias”.
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5.4.1.2. Meio físico e biótico
Os custos pertencentes à categoria “Meio físico e biótico” representaram 19,9%, 23,4% e
24,3% dos custos socioambientais totais nos períodos 1990-1999, 2000-2009 e 2010-2014,
respectivamente (Figura 15). Utilizando como referência a sua representatividade no último
período analisado, esta categoria é a segunda mais relevante em termos de custos socioambientais
de UHEs.
Ao longo dos três períodos analisados, a rubrica “Limpeza de reservatório” – referente ao
custo de desmatamento, desinfecção e demolição de benfeitorias na área do reservatório
(COMASE, 1994) – apresentou o aumento mais significativo entre aquelas que compõem os custos
referentes à categoria em análise (Figura 17). A participação relativa desta atividade aumentou de
11,5% (1990-1999) para 44,8% (2010-2014), o que a torna a mais relevante nesta categoria “Meio
físico e biótico”. A rubrica referente a “Unidades de Conservação”74, segunda mais significativa,
variou, no mesmo intervalo, de 23,3% para 26,2% do total gasto com os “Programas do Meio Físico
e Biótico” (Figura 17).

74

Custo referente à “implantação/consolidação de unidade de conservação e áreas de preservação permanente”
(Comase, 1994).
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Figura 17 - Evolução da composição dos custos com “Programas do Meio Físico e Biótico” entre as
décadas de 1990 e 2010

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de estudos de viabilidade de UHEs citadas no Anexo II (ANEEL,
2016b).

Apesar de a limpeza de reservatórios estar prevista em lei desde a década de 196075, contatos
com agentes do setor elétrico indicam que somente a partir da década de 1990 esta atividade passou
a ser gradualmente exigida e, assim, executada pelas empresas responsáveis pela implantação de
UHEs. O gradual endurecimento da aplicação desta lei, processo em curso até os dias atuais, é o
principal motivo do aumento da participação do custo de limpeza de reservatório no orçamento de
custos socioambientais de UHEs. Recentemente, por exemplo, irregularidades relacionadas à
limpeza dos reservatórios das UHEs Teles Pires e Belo Monte resultaram na imposição de sanções
legais aos empreendedores responsáveis pelos projetos (DIÓZ, 2015; MPF, 2015).

75

Lei nº 3.824 de 23 de novembro de 1960.
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5.4.1.3. Relocações
Os custos pertencentes à categoria “Relocações” representaram 22,8%, 15,4% e 20,0% dos
custos socioambientais totais nos períodos 1990-1999, 2000-2009 e 2010-2014, respectivamente
(Figura 15). Utilizando como referência a sua representatividade no último período analisado
(2010-2014), esta categoria é a terceira mais relevante em termos de custos socioambientais de
UHEs.
Ao longo dos três períodos analisados, a rubrica “Estradas de Rodagem” é aquela que
apresentou o maior crescimento, representando 38,9% do total gasto com “Relocações” entre 2010
e 2014 (Figura 18). Por outro lado, a rubrica “Relocação de População”, relacionada ao custo de
remanejamento de comunidades atingidas, representava 37,5% dos custos desta categoria no
mesmo período (Figura 18).
Figura 18 - Evolução da composição dos custos com “Relocações” entre as décadas de 1990 e 2010

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de estudos de viabilidade de UHEs citadas no Anexo II (ANEEL,
2016b).
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De acordo com o Referencial (COMASE, 1994), a rubrica relativa a estradas de rodagens
inclui “os serviços de terraplanagem, pavimentação, serviços complementares, drenagem, proteção
de taludes, paisagismo e afins”. Já os custos referentes à relocação de população abrangem “os
serviços relacionados à relocação de população tais como: cidades, vilas, infraestrutura econômica
e social isolada, comunidades indígenas e/ou outros grupos étnicos, reassentamento rural e outros”.
A identificação e detalhamento aprofundado dos mecanismos associados ao comportamento
dos custos socioambientais de UHEs ao longo do tempo extrapolam o escopo deste trabalho. Intuise, porém, que o aumento dos custos associados a “Relocações” está relacionado, entre outros
aspectos, ao crescente escrutínio sob o qual o processo de reassentamento de famílias e populações
tradicionais afetadas por UHEs tem estado ao longo dos anos. Embora a quase totalidade dos
trabalhos que discutem este impacto de UHEs no Brasil não apresentem dados quantitativos sobre
o tema (e.g.

VON SPERLING, 2012; JAICHAND; SAMPAIO, 2013; KAHN; FREITAS;

PETRERE, 2014; FEARNSIDE, 2016; FUCHS, 2016), é sabido, com base em evidências
anedóticas, que a relocação de pessoas tem sido tratada como um dos temas centrais do processo
de licenciamento ambiental de UHEs.
5.4.1.4. Estrutura e potenciais adequações do OPE
O OPE, conforme apontado anteriormente, é um mecanismo de planejamento utilizado na
fase de avaliação da viabilidade de UHEs. Do ponto de vista prático, seu conteúdo permite que a
expectativa em relação aos custos socioambientais destes empreendimentos seja incorporada ao
planejamento econômico-financeiro do setor.
No entanto, a implementação de projetos do setor elétrico, em especial o de UHEs, não
apenas é complexo, mas está em constante evolução. Além da revisão e criação de novos
instrumentos legais que regulam os aspectos socioambientais da atividade (TCU, 2007; JÚNIOR;
MAGRINI; HORA, 2014), o posicionamento de agentes relevantes no processo de avaliação de
viabilidade socioambiental – como, por exemplo, os órgãos ambientais e o Ministério Público
(BANCO MUNDIAL, 2008) - pode variar de acordo com conjunturas dificilmente antecipáveis.
Como resultado, a imprevisibilidade do licenciamento ambiental se materializa, entre outros
aspectos, no descompasso entre o OPE e os custos socioambientais observados durante o período
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de implementação dos projetos de infraestrutura elétrica. Embora a precisão do orçamento dos
custos socioambientais não seja trivialmente verificada (uma vez que as despesas socioambientais
de fato realizadas durante a construção de UHEs são conhecidas apenas pelo agente que se sagrou
vendedor do leilão de concessão - e que, efetivamente, arca com elas), um levantamento elaborado
pela EPE (2005), baseado em informações que empreendedores submetem à Aneel, indica que os
custos socioambientais orçados são, em muitos casos, subestimados. Comparando os custos
constantes do OPE com aqueles que de fato foram observados durante a implantação de sete UHEs,
o trabalho revelou que, em três casos, os custos reais superaram em mais de 50% aqueles
previamente orçados (EPE, 2005). Os motivos que poderiam explicar o cenário encontrado, no
entanto, não foram explorados no trabalho citado.
Evidências indicam, no entanto, que a imprecisão dos orçamentos aqui discutidos não são
uma particularidade da parcela relativa à custos socioambientais de projetos de UHEs e nem mesmo
se restringem a UHEs. Por exemplo, Sovacool, Gilbert e Nugent (2014) e Sovacool, Nugent e
Gilbert (2014), ao avaliarem 401 projetos de geração (incluindo usinas hidrelétricas, nucleares,
eólicas e termelétricas) e transmissão implantados em 57 países, verificaram que 75% deles
extrapolaram seu o orçamento inicial. Em média, foi observado um sobrepreço equivalente a 66%.
Apesar de generalizados, os maiores e mais frequentes sobrecustos foram observados em projetos
de UHEs e usinas nucleares, mesmo quando os resultados eram normalizados por potência
instalada. De acordo estes autores, o longo processo construtivo destas usinas aumenta a chance de
que variáveis relevantes para o equilíbrio econômico-financeiro do projeto, como a demanda por
eletricidade, taxa de juros, disponibilidade de materiais de construção, taxa de câmbio, entre outras,
se alterem durante o período de obras. Tais fatores poderiam explicar, ao menos em parte, os
sobrecustos no OPE apontados por EPE (2005).
De forma geral, a imprecisão orçamentária do OPE é prejudicial, pois este é o único
documento oficial que possibilita o registro dos custos socioambientais de UHEs. Neste sentido, a
incorporação de critérios socioambientais no rol de variáveis observadas para orientar a expansão
da geração de eletricidade, procedimento com potencial de tornar o planejamento do setor mais
completo (CONDE, 2013; GINAID; MARZANO; SABÓIA, 2017), e que poderia se apoiar em
dados do OPE, pode ser prejudicada uma vez que as informações sobre custos socioambientais
disponíveis não são suficientemente confiáveis. Apesar de o “Manual de Contabilidade do Setor
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Elétrico”76 (ANEEL, 2015b) reconhecer atividades desta natureza, a sua estrutura não comporta o
lançamento de custos socioambientais em contas específicas de forma a permitir análises
individualizadas (MUSTAFÁ; NUTI, 2010).
Além usual imprecisão quanto aos custos orçados, o OPE não é capaz de abranger dois tipos
de custos associados indiretamente a aspectos ambientais de UHEs.
O primeiro refere-se a atrasos no licenciamento ambiental provocados por fatores diversos.
Dentre estes, poder-se-ia citar a baixa qualidade dos EIAs submetidos para avaliação, a limitação
de equipe nos órgãos ambientais, a precariedade de estrutura física de muitos órgãos ambientais
(e.g. falta de computadores e outros instrumentos de trabalho), incertezas regulatórias quanto à
esfera legal responsável pela emissão de licenças, judicialização do processo de licenciamento (em
todas as suas fases), demora para emissão do Termo de Referência (TR) dos EIA e a subjetividade
dos critérios de análise (ABEMA, 2013; CNI, 2013; FMASE, 2013; DUARTE; DIBO; SÁNCHEZ,
2017).
Os atrasos no licenciamento ambiental não apenas geram impactos sobre o empreendedor
responsável pelo desenvolvimento de um projeto, que pode ter a expectativa de retorno do seu
investimento frustrada, mas afetam todo o setor elétrico de uma forma mais ampla, incluindo os
consumidores finais de eletricidade (em especial, os setores industrial, residencial e de serviços).
Esta parcela “setorial” do custo foi identificada em uma proposta de classificação de custos
socioambientais elaborada pelo Banco Mundial (2008) como “Custos Indiretos”77 e definida como:
“aqueles que têm origem no fato de que atrasos no licenciamento fazem
com que plantas mais caras, porém licenciadas, sejam construídas
primeiro, em atendimento à demanda energética. O mix de fontes de
suprimento muda, resultando em um custo total de geração de energia
mais elevado. Este aumento não afeta, evidentemente, o custo de
construção das usinas, mas implica uma elevação do preço da energia”.

76

Adotado na fase de operação dos empreendimentos do setor elétrico para aferir e registrar os gastos efetivamente
realizados, o MCSE, na perspectiva ambiental, tem o objetivo de “contribuir para a otimização da performance
socioambiental por meio da explicitação dos gastos oriundos do cumprimento da Política Nacional de Meio
Ambiente, necessários à conformidade ambiental e sustentabilidade das concessões atribuídas pela União Federal”
(ANEEL, 2015b).
77
Apesar de possuírem o mesmo nome, esta definição é distinta daquela utilizada no OPE. Informações sobre as
definições dos custos socioambientais utilizadas no OPE são apresentadas no item 5.2.2.
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O histórico do processo de implementação das UHEs Mauá (361 MW) e Dardanelos (261
MW) demonstra, objetivamente, como os custos indiretos afetam o setor elétrico. Em dezembro de
2005, essas usinas foram retiradas do leilão de energia nova em função de questões ambientais. A
redução da oferta da eletricidade que seria gerada por elas foi compensada pelo aumento do espaço
reservado a UTEs no leilão. No entanto, enquanto o custo de geração previsto para as UHEs
equivalia a R$ 116/MWh, as usinas UTEs ofertaram eletricidade ao preço de R$ 139/MWh, um
valor cerca de 20% superior (BANCO MUNDIAL, 2008). Assumindo que as UHEs canceladas
operariam com um fator de capacidade equivalente a 50%, o impacto econômico da substituição
delas por UTEs totalizou cerca de R$ 950 milhões78 ao longo de 15 anos, período de duração dos
contratos assinados.
Já o segundo diz respeito a demandas inesperadas dos órgãos licenciadores e do Ministério
Público (por exemplo, condicionantes de licenças) que, apesar de estarem circunscritas aos
procedimentos de licenciamento ambiental, podem apresentar conteúdo que extrapolam os
impactos provocados pelos empreendimentos em análise. Dois exemplos recentes ilustram este tipo
de custo. No caso da UHE Belo Monte, o órgão ambiental responsável pela condução da avaliação
da viabilidade ambiental da usina vinculou a concessão da licença prévia (LP) da usina à construção
da infraestrutura de saneamento básico do município de Altamira (PA)79. A UHE Ferreira Gomes,
por outro lado, teve a sua licença ambiental vinculada ao apoio financeiro para elaboração de uma
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da bacia hidrográfica onde a usina se localiza80. Estes
investimentos, apesar de terem atendido a demandas socioambientais indiscutivelmente relevantes,
não haviam sido previamente incluídos no orçamento dos empreendimentos em questão por não
guardarem relação direta com os seus impactos
Conforme discutido ao longo desta Seção, o OPE não é capaz de capturar o impacto
econômico-financeiro dos atrasos do licenciamento ambiental e das condicionantes de difícil
antecipação no momento em que ele é elaborado. Esta lacuna impede que os efeitos destes fatores
sejam claramente conhecidos e atribuídos aos seus responsáveis. Além disto, tal lacuna limita o
debate sobre alternativas de ampliação da eficiência dos investimentos no setor elétrico, uma vez
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Valor não atualizado por nenhum índice financeiro.
Licença Prévia No 342/2010.
80
Licença Prévia No 040/2010.
79
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que as informações sobre os impactos dos custos socioambientais não contabilizados ficam restritas
aos agentes diretamente responsáveis pela implementação de seus projetos e não são comunicadas
à sociedade de forma transparente.
Finalmente, o OPE é impreciso quanto às próprias tipologias das atividades incorporadas em
seus cálculos. Por exemplo, das seis categorias nas quais as rubricas socioambientais do OPE foram
agrupadas, duas (“Aquisição de terrenos e benfeitorias” e “Relocações”) abrangem atividades que
não guardam relação direta com a prevenção, mitigação e compensação de impactos
socioambientais. Conforme apresentado na Seção anterior, essas categorias são as mais
representativas dos custos socioambientais de UHEs.
No caso da categoria “Aquisição de terrenos e benfeitorias”, estas atividades são:
• Aquisição de terras e benfeitorias para formação de reservatório, canteiros de obras e áreas
afins;
• Aquisição de terras e benfeitorias para implantação de infraestruturas diversas que tiveram
que ser relocadas (incluindo faixas de servidão e estradas de acesso);
• Despesas legais de aquisição de terrenos e benfeitorias.
Já no caso da categoria “Relocações”, estas atividades são:
• Relocação de infraestrutura de transporte terrestre (e.g. rodovias, pontes e estradas de
ferro);
• Relocação de infraestrutura de transporte fluvial (e.g. ancoradouros de balsa);
• Relocação de infraestrutura de comunicação (e.g. linha de telefone, televisão a cabo, fibra
ótica);
• Relocação de infraestrutura de transmissão e distribuição de eletricidade (LTs, postes,
subestações).
Na Tabela 14 é apresentado o efeito do expurgo destas atividades do cálculo dos custos
socioambientais de UHEs. Observa-se que, mesmo com a eventual implementação desta revisão,
a tendência de crescimento dos custos socioambientais se mantém praticamente estável, indicando
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que a tendência de aumento de custos socioambientais identificada neste estudo está, de fato,
relacionada a atividades de natureza socioambiental, apesar das imperfeições do OPE.
Tabela 14 – Efeito da revisão do cálculo dos custos socioambientais de UHEs (como proporção do
investimento total)

Custos
socioambientais
metodologia atual

-

Custos
socioambientais
metodologia revisada
Diferença

-

1990 - 2000

2000 - 2010

2010 - 2014

5,70%

11,60%

20,10%

3,60%

7,80%

12,90%

-36,80%

-32,80%

-35,80%

Fonte: Elaboração própria.

Independentemente de os eventuais impactos das adequações do OPE aqui discutidas
conduzir ao aumento ou à redução do orçamento dos custos socioambientais (em função,
respectivamente, do maior realismo na forma de antever os custos de ações de prevenção, mitigação
e compensação de impactos e da exclusão de custos não relacionados ao tema), é importante
considerar que os benefícios decorrentes da utilização de uma ferramenta de orçamento de custos
socioambientais transparente e precisa ultrapassam o âmbito específico das empresas responsáveis
pelo desenvolvimento de projetos de geração hidrelétrica e se estendem por todo o ambiente de
negócios do setor elétrico. Ao permitir que se compare, objetivamente, o desempenho
socioambiental de diferentes UHEs (e até mesmo de diferentes fontes de geração), as informações
geradas a partir da aplicação do OPE podem enriquecer o planejamento da expansão da matriz
elétrica, complementando o processo de seleção das alternativas de geração que sustentarão o
aumento da oferta de eletricidade. Indiretamente, a disseminação destas informações também
contribui para a qualificação da discussão sobre o desempenho ambiental do segmento de geração
de eletricidade.
5.5.

Conclusões
Nas últimas três décadas, a participação relativa dos custos socioambientais no investimento

total necessário para a implantação de UHEs evoluiu, em números aproximados, de 6% para 20%.
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De forma geral, este crescimento pode ser atribuído à crescente relevância que a questão ambiental
tem adquirido no seio do ambiente de negócios do país.
O amadurecimento da legislação brasileira, que se tornou gradativamente mais exigente à
medida que mecanismos de controle e avaliação de impactos foram aprimorados, reflete este
processo. Neste sentido, o aumento de custos socioambientais, tal como caracterizado neste estudo,
decorre de um fenômeno sistêmico pelo qual todos os setores da economia estão passando.
Portanto, apesar de este trabalho fazer referência específica a UHEs, pode-se intuir que o aumento
dos custos socioambientais ora discutido também representa o que vem ocorrendo com os demais
empreendimentos de geração e transmissão de eletricidade.
A cada vez maior participação dos custos relativos à prevenção, mitigação e compensação
de impactos em relação ao custo total dos empreendimentos, no entanto, não tem se revertido em
maior previsibilidade no processo de avaliação da viabilidade socioambiental de projetos do setor
elétrico. Atualmente, etapas decisivas do processo de implantação de UHEs, como o licenciamento
ambiental, permanece sendo uma fonte de significativa incerteza.
Os efeitos desta incerteza se manifestam de forma ampla no setor elétrico. Do ponto de vista
do planejamento da expansão da oferta, a frustração da expectativa de início de operação de
projetos de geração e transmissão pode tornar necessário o acionamento frequente de usinas
originalmente projetadas para operar apenas em caráter esporádico, impactando o custo marginal
de geração e aumentando o risco ocorrência de falhas de fornecimento. Em relação aos
empreendedores, por outro lado, ela pode prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro dos
projetos sob sua responsabilidade, uma vez que atrasos no cronograma de implementação significa
postergação das receitas necessárias para a remuneração de seus investimentos. No longo prazo,
este risco é precificado pelas empresas e acarreta, em última instância, aumento do valor final da
tarifa de eletricidade, afetando, assim, todos os consumidores.
Conforme discutido ao longo deste trabalho, o OPE não foi desenvolvido para transparecer
estes custos, de forma que eles permanecem, muitas vezes, ignorados pela sociedade. Neste sentido,
as análises desenvolvidas no trabalho ressaltam a necessidade de desenvolvimento de um
mecanismo capaz de aferir e comunicar com clareza os impactos associados à imprevisibilidade do
processo de implantação de projetos do setor elétrico
A relação paradoxal entre os crescentes custos socioambientais e a persistente
imprevisibilidade do processo de implementação de projetos do setor elétrico suscita a necessidade
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de avaliação da efetividade dos programas de redução, mitigação e compensação de impactos que
vêm sendo demandados dos empreendedores. Esta análise, que extrapola o escopo deste trabalho,
é relevante para confirmar se os investimentos socioambientais do setor estão, de fato, se
revertendo em benefícios para a sociedade e, mais especificamente, para as comunidades e
ecossistemas diretamente impactados por projetos de infraestrutura elétrica.
Se a resposta para a questão formulada no parágrafo anterior for positiva, os motivos pelos
quais a avaliação da viabilidade socioambiental não passou a ocorrer de forma mais otimizada,
apesar do maior cuidado com os impactos dos projetos elétricos no âmbito do licenciamento
ambiental, deveriam ser investigados. Neste caso, a identificação, e posterior expurgo, das questões
que, mesmo não pertencendo à esfera socioambiental, têm provocado atrasos no licenciamento dos
empreendimentos poderá atribuir maior transparência e celeridade a este processo. Por outro lado,
caso se verifique que o desempenho ambiental dos projetos em referência não tem sido
positivamente impactado pelos investimentos em programas socioambientais, convém que seja
discutida, pelos atores envolvidos no processo de implantação eles (em especial os órgãos
ambientais e os agentes do setor elétrico), a melhoria na alocação deste recurso, de forma que ele
passe a gerar os benefícios esperados.
As medidas de aprimoramento do processo de orçamentação de custos socioambientais de
UHEs discutidas neste trabalho, mais especificamente aquelas que dizem respeito à estrutura do
OPE podem contribuir para este esclarecimento ao estabelecer bases de análises mais sólidas e
precisas.
A proteção socioambiental e a preservação dos recursos naturais têm integrado, com
crescente representatividade, o rol de prioridades da sociedade. As iniciativas estruturadas para
atender a este intuito geram custos para os projetos de geração e transmissão de eletricidade, que
são repassados à tarifa paga pelo cliente final. Neste sentido, os custos socioambientais discutidos
ao longo deste trabalho constituem, em última instância, investimentos que respondem a anseios
da sociedade e que por ela são financiados. A partir desta ótica, a demanda por previsibilidade,
transparência e efetividade na aplicação destes recursos extrapola a agenda específica do setor
elétrico e repercute sobre todos os consumidores de eletricidade.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1.

Síntese
A presente tese de doutorado tem seus focos direcionados para o GLP e a eletricidade, dois

vetores de energia que respondem por históricos, realidades e perspectivas bastante distintas no
contexto da matriz energética brasileira. Contudo, ambos, inexoravelmente, hão de representar
desafios aos formuladores de políticas públicas que demandarão decisões em termos de
planejamento. Estas decisões contribuirão para moldar o futuro cenário energético do país. Se, por
um lado, tais desafios não representam riscos iminentes, o não reconhecimento da importância que
eles tendem a adquirir, no médio e longo prazo, pode gerar consequências indesejadas para o setor
energético brasileiro.
A partir do emprego de metodologias quantitativas e qualitativas, buscou-se, ao longo dos
quatro artigos que compõem esta tese, lançar luz sobre algumas destas questões. O objetivo central
da tese, neste contexto, é contribuir para a construção de um debate que conduza à antecipação de
riscos e à identificação de oportunidades na perspectiva do desenvolvimento dos mercados de GLP
e eletricidade no Brasil.
Em relação ao GLP e aos resultados e análises decorrentes do trabalho com foco neste
energético, pode-se depreender:

•

Foram identificadas variáveis que impactam negativamente o consumo de GLP, em
especial o aumento do número de domicílios constituídos em apartamentos, a redução
da densidade domiciliar e a utilização de eletricidade para cocção. Acredita-se que a
última tende a provocar mudanças significativas no cenário do GLP em um curto
período, devido à velocidade com que seus efeitos podem se magnificar no setor e a
potencial redução da demanda por GLP por ele provocada;

•

As políticas públicas históricas de incentivo ao consumo residencial de GLP tiveram
sucesso em dissemina-lo no setor. No entanto, o mecanismo de subsídio vigente
prejudica a competitividade do GLP nos setores industriais e comerciais, tornando-o
excessivamente dependente dos consumidores residenciais.
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•

A revisão do atual mecanismo de incentivo ao consumo de GLP, com a consequente
redução das distorções que afetam o seu preço para os consumidores comerciais e
industriais, permitirá que os agentes do setor se posicionem mais adequadamente
diante das transformações esperadas para o mercado de GLP. De acordo com o
trabalho desenvolvido, estas transformações sugerem a redução da relevância do GLP
na matriz energética residencial.

Já no tocante ao setor elétrico (ou seja, em relação aos resultados e análises associáveis aos
3 trabalhos com foco neste setor), destacam-se os seguintes pontos:

•

A Região Amazônica reúne grande parte do potencial hidrelétrico remanescente no
Brasil. A opção por explorá-lo ou não produzirá efeitos relevantes tanto no que
concerne ao setor elétrico brasileiro, como no âmbito de potenciais impactos aos
ambientes naturais da região. Buscou-se, nesta tese, elucidar como alguns dos
impactos socioambientais atribuídos a estes empreendimentos se manifestam nos
municípios em que eles são construídos, de forma a fornecer elementos para a tomada
de decisão sobre a questão;

•

O aumento da participação de fontes renováveis variáveis (FRV) ou intermitentes na
matriz de geração elétrica é uma tendência já estabelecida no setor elétrico. Este
processo, no entanto, deve ser acompanhado pela expansão da participação de fontes
despacháveis sob demanda, passíveis de regularizar a geração do sistema. O trabalho
desenvolvido sobre o assunto expôs o dilema que deverá ser enfrentado pelos
formuladores de políticas públicas. Basicamente, a regularização das FRV deve
ocorrer por meio da expansão da geração hidrelétrica (com reservatórios) ou
termelétricas, principalmente a partir de gás natural. Enquanto a primeira opção tem
encontrado forte oposição na sociedade, em virtude dos impactos socioambientais
locais associados a ela, a segunda resultará em crescimento das emissões de gases do
efeito estufa do setor elétrico;

•

Ainda em relação a usinas hidrelétricas, constatou-se que os custos socioambientais
destes empreendimentos têm crescido substancialmente nas últimas décadas. No
entanto, o maior investimento em ações socioambientais não se reverteu em processos
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de licenciamento mais previsíveis, tampouco em maior aceitação de hidrelétricas pela
sociedade. Diante disto, discutiram-se hipóteses relacionados à efetividade das
medidas de controle ambiental atualmente adotadas que poderiam explicar o
observado. Apesar de esta questão ser relativamente específica, quando comparada
àquelas apresentadas nos tópicos anteriores, ela possui implicações diretas sobre a
tomada de decisão a respeito da construção de novas hidrelétricas com reservatórios
no país.
6.2.

Recomendações para trabalhos futuros
As discussões desenvolvidas nesta tese contribuíram para a melhor caracterização e/ou

elucidação das questões ora mencionadas. No entanto, é certo que, devido às complexidades
inerentes ao planejamento energético, a maior diversidade de pontos de vistas contribui para a
identificação de soluções capazes de endereçar os temas discutidos de forma efetiva e eficiente.
Neste sentido, elenca-se, a seguir, linhas de estudo que poderão complementar as análises deste
trabalho.
Com relação ao enfoque sobre GLP, foi possível constatar que as seguintes abordagens se
fazem oportunas:

•

Aprofundamento do estudo das variáveis identificadas como relevantes para explicar
o consumo residencial de GLP, incluindo a elaboração de cenários quantitativos sobre
o mercado do energético;

•

Análise comparativa e tendencial do comportamento das variáveis abrangidas pelo
estudo ora apresentado, com base na nova edição da POF, prevista para ser
disponibilizada do público em 2019 (IBGE, 2017);

•

Estudo de alternativas de políticas públicas que facilitem o acesso da camada mais
pobre da sociedade ao GLP, sem que, no entanto, comprometam a competitividade
do energético em outros setores consumidores.
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Com relação ao enfoque sobre o setor elétrico, o desenvolvimento desta tese permitiu
observar que as seguintes abordagens se fazem oportunas:

•

Elaboração de estudos sobre as interferências socioeconômicas e ambientais de usinas
hidrelétricas com reservatório de acumulação com foco em impactos que não
puderam ser discutidos na presente tese, como, por exemplo, interferências sobre a
atividade de pesca, modificações nos regimes de cheias e na qualidade da água dos
rios barrados, redução da biodiversidade, interrupção das rotas de peixes migratórios,
emissão de GEE, e interferências sobre os meios de vida de comunidades tradicionais;

•

Estudo sobre a viabilidade socioambiental, econômica e operacional do aumento da
capacidade instalada de usinas termelétricas movidas a biomassa, de forma a ampliar
o leque de opções de complementação das fontes renováveis variáveis;

•

Estudos sobre os limites técnicos e operacionais da participação de FRV na matriz de
geração, em especial no subsistema Nordeste, onde vem sendo instalada a grande
maioria dos parques eólicos do país. Estes estudos devem incorporar, idealmente, em
suas análises, a tendência de redução da capacidade relativa de armazenamento de
energia nos reservatórios das usinas brasileiras;

•

Desenvolvimento de metodologia quantitativa de avaliação da efetividade de
programas de prevenção, mitigação e compensação de impactos ambientais,
permitindo a avaliação da efetividade das medidas adotadas no âmbito do
licenciamento ambiental de empreendimentos de infraestrutura elétrica.
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8.1. Anexo I - Rubricas que compõem a Conta 10
CONTA .10 TERRENOS E RELOCAÇÕES E OUTRAS AÇÕES
SÓCIO-AMBIENTAIS

CATEGORIAS

10

Aquisição de Terrenos e Benfeitorias

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10

Propriedades Urbanas

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.10

Reservatório

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.11

Canteiro/Acampamento/Jazidas e Áreas afins

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.40

Unidades de Conservação e Áreas de Preservação
Permanente

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.43

Terrenos

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.44

Infraestrutura Econômica e Social Isolada

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.17

Outros

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.11

Propriedades Rurais

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.11.10

Reservatório

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.11.11

Canteiro, Acampamento, Jazidas e Áreas Afins

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.11.40

Unidades de Conservação e Áreas de Preservação
Permanente

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.11.41

Reassentamento Rural

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.11.42

Comunidades Indígenas e/ou Grupos Étnicos

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.11.43

Cidades e Vilas

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.11.44

Infraestrutura Econômica e Social Isolada

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.11.17

Outros

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.12

Despesas Legais e de Aquisição

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.10.13

Outros Custos

Aquisição de terrenos e benfeitorias

.10.11

Relocações

Relocações

.10.11.14

Estradas de Rodagem

Relocações

.10.11.15

Estradas de Ferro

Relocações

.10.11.16

Pontes

Relocações

.10.11.18

Sistema de Transmissão e Distribuição

Relocações

.10.11.19

Sistema de Comunicação

Relocações

.10.11.20

Relocações de População

Relocações

.10.11.20.41

Reassentamento Rural

Relocações

.10.11.20.42

Comunidades Indígenas e /ou Grupos Étnicos

Relocações

.10.11.20.43

Cidades e Vilas

Relocações

.10.11.20.44

Infraestruturas Econômica e Social Isolada

Relocações

.10.11.20.17

Outros

Relocações

.10.11.21

Outras Relocações

Relocações

.10.11.13

Outros Custos

Relocações

.10.15

Outras Ações Socioambientais

Relocações
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.10.15.44

Comunicação Socioambiental

Outros Custos Socioambientais

.10.15.45

Meio Físico-Biótico

Meio físico-biótico

.10.15.45.18

Limpeza do Reservatório

Meio físico-biótico

.10.15.45.40

Unidades de Conservação e Áreas de Preservação
Permanente

Meio físico-biótico

.10.15.45.45

Conservação da Flora

.10.15.45.46

Conservação da Fauna

Meio físico-biótico

.10.15.45.47

Qualidade da Água

Meio físico-biótico

.10.15.45.48

Recuperação de Áreas Degradadas

Meio físico-biótico

.10.15.45.17

Outros

Meio físico-biótico

.10.15.46

Meio Sócio-Econômico-Cultural

Meio socioeconômico – cultural

.10.15.46.42

Apoio às Comunidades Indígenas e/ou outros
Grupos Étnicos

Meio físico-biótico

Meio socioeconômico – cultural

.10.15.46.49

Saúde e Saneamento

Meio socioeconômico – cultural

.10.15.46.50

Estrutura Habitacional e Educacional

Meio socioeconômico – cultural

.10.15.46.51

Salvamento do Patrimônio Cultural

Meio socioeconômico – cultural

.10.15.46.52

Apoio aos Municípios

Meio socioeconômico – cultural

.10.15.46.17

Outros

Meio socioeconômico – cultural

.10.15.47

Licenciamento e Gestão Ambiental

.10.15.47.53

Licenciamento

.10.15.47.55

Gestão Institucional

.10.15.47.17

Outros

.10.15.48

Usos Múltiplos

Outros Custos Socioambientais

.10.15.13

Outros Custos

Outros Custos Socioambientais

.27

Eventuais da Conta 10

Outros Custos Socioambientais

17.22.40.54

Estudos e Projetos Ambientais

Outros Custos Socioambientais

Licenciamento ambiental e gestão
institucional
Licenciamento ambiental e gestão
institucional
Licenciamento ambiental e gestão
institucional
Licenciamento ambiental e gestão
institucional
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8.2. Anexo II - Usinas hidrelétricas abrangidas pelo estudo
UHE

Estado

Região

Mês Ref.

Dólar Ref.

Em

(BRL/USD)

operação

UHE Picada

MG

SE

fev/1992

1.478,67

Sim

UHE Barra do Braúna

MG

SE

out/1995

-

Sim

UHE São Jerônimo

PR

S

abr/1997

1,06

Não

UHE Baú

MG

SE

jun/1997

1,06

Não

UHE Murta

MG

SE

ago/1997

1,09

Não

UHE Santa Clara

PR

S

dez/1998

1,20

Sim

UHE Fundão

PR

S

dez/1998

1,20

Sim

UHE Monte Claro

RS

S

jan/1999

1,21

Sim

UHE Peixe Angical

TO

N

jul/1999

1,80

Sim

MT/GO

CO

jul/1999

-

Não

UHE Corumbá IV

GO

CO

jul/1999

1,76

Sim

UHE Corumbá III

GO

CO

jul/1999

1,80

Sim

UHE Salto

GO

CO

jul/1999

2,38

Sim

UHE Sacos

BA

NE

jul/1999

2,37

Não

UHE Santa Isabel

TO/PA

N

ago/2000

1,85

Não

UHE Monjolinho

RS

S

ago/2000

1,80

Sim

UHE Pedra do Cavalo

BA

NE

dez/2000

1,97

Sim

UHE Cachoeirinha

PR

S

jan/2001

1,90

Não

UHE Salto Pilão

SC

S

mar/200

-

Sim

2,30

Sim

UHE Couto
Magalhães

1
UHE Barra dos
Coqueiros

GO

CO

jun/2001

166

UHE Olho D'agua

GO

CO

jun/2001

2,38

Não

UHE Salto do Rio

GO

CO

jun/2001

2,37

Sim

UHE São Domingos

MS

CO

jun/2001

2,30

Sim

UHE Caçu

GO

CO

jun/2001

2,30

Sim

jun/2001

2,37

Sim

Verdinho

UHE Foz do Rio
Claro
UHE Estreito (rio

TO/MA

N

nov/2001

2,50

Sim

UHE Baguari

MG

SE

nov/2001

2,50

Sim

UHE Retiro Baixo II

MG

SE

ago/2002

2,80

Sim

UHE Mauá

PR

S

jul/2004

3,00

Sim

GO/M

CO

out/2004

2,85

Sim

PR/SP

S

dez/2004

2,70

Sim

UHE Mirador

GO

CO

dez/2004

2,70

Não

UHE Ipueiras

TO

N

dez/2004

2,70

Não

UHE Cambuci

RJ

SE

dez/2004

2,70

Não

UHE Barra do Pomba

RJ

SE

dez/2004

2,70

Não

UHE São José

RS

S

abr/2005

2,46

Sim

UHE Passo São João

RS

S

abr/2005

2,46

Sim

UHE Santo Antônio

RO

N

dez/2005

2,30

Sim

UHE Jirau

RO

N

dez/2005

2,30

Sim

UHE Dardanelos

MT

CO

dez/2005

2,28

Sim

UHE Castelhano

MA/PI

NE

jan/2006

2,27

Não

Tocantins)

UHE Paulista
(Batalha)
UHE Salto Grande do

G

Chopim

167

UHE Garibaldi

SC

S

abr/2008

1,70

Sim

UHE Teles Pires

MT/PA

CO

jul/2008

1,50

Não

UHE Baixo Iguaçu

PR/SC

S

jun/2008

1,65

Não

UHE Colíder

MT

CO

nov/2008

-

Não

UHE São Manuel

MT

CO

dez/2008

2,40

Não

UHE Belo Monte

PA

N

dez/2008

2,39

Não

UHE Ferreira Gomes

AP

N

nov/2009

-

Sim

MA/PI

NE

jan/2010

1,77

Não

MA/PI

NE

abr/2010

1,70

Não

AP

N

dez/2010

-

Não

UHE São Roque

SC

S

fev/2011

1,60

Não

UHE Itaocara

RJ

SE

mai/2014

2,40

Não

UHE Santa Branca

SP

SE

out/2014

2,50

Sim

UHE Estreito (rio
Parnaíba)
UHE Ribeiro
Gonçalves
UHE Cachoeira
Caldeirão

