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1 INTRODUÇÃO 

A discussão sobre a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas se torna cada vez mais 
importante no cenário mundial. Nesse sentido, um importante passo foi dado no acordo 
firmado durante a COP-211 em Paris. Entre os avanços obtidos, ficou clara a relevância da 
busca por uma solução a nível global através da definição de metas claras de mitigação e a 
consideração de questões relacionadas à produtividade e competitividade dos países. Serão 
necessários esforços significativos por parte dos 195 países signatários no sentido de 
estabelecer os mecanismos adequados e gerar os incentivos necessários para o atingimento 
das metas estabelecidas. Um desses esforços, por exemplo, seria a reorganização produtiva 
dos países para caminhar no sentido de uma economia de baixo carbono. 

O setor elétrico, em particular, configura-se como um importante emissor de gases de efeito 
estufa (GEE) nas economias mundiais. De acordo com o IPCC2 2014, o a geração de eletricidade 
e calor foi responsável por aproximadamente 25% do total de emissões globais de gases efeito 
estufa em 2010. Assim, dada a importância do setor elétrico na transição para uma economia 
de baixo carbono, o Brasil e os demais países signatários definiram metas em suas iNDCs3 com 
foco em prover eletricidade com segurança e de forma sustentável. 

No Brasil, o setor elétrico foi responsável por 7% de todas as emissões de gases de efeito 
estufa no ano de 20144 e o INDC brasileiro propõe, para 2030, uma transição para o uso de 
sistemas de energia com maior participação de energias renováveis. Dentre as metas 
compromissadas no INDC para o setor energético (incluindo-se aqui o setor elétrico) 
destacam-se: (a) aumento do uso de biocombustíveis para 18% do total de energia até 2030; 
(b) aumento para 45% de fontes renováveis de energia na matriz energética até 2030 
(expandindo outras fontes além da hidroeletricidade); (c) aumentar em 10% os ganhos de 
eficiência no setor elétrico até 2030. 

Nesse contexto, esse estudo busca entender o impacto de diferentes cenários de geração 
elétrica sobre a economia, o emprego e as emissões de GEEs no país. Estes cenários foram 
desenvolvidos pela Plataforma de Cenários Energéticos (PCE), organizada pela Fundação Avina, 
que selecionou quatro cenaristas de instituições de renome nacional para elaborar o 
planejamento elétrico nacional de longo prazo, com base em conjunto de premissas e 
informações comuns. Os cenários estão descritos em detalhes na Seção 3. Assim, o principal 
objetivo é analisar as diferenças entre as matrizes elétricas propostas, suas vantagens e 
desvantagens, dando enfoque principal à questão dos seus impactos macroeconômicos, 
sociais e ambientais. 

As estimações foram feitas com base em uma matriz insumo-produto (MIP) para a economia 
brasileira, ano base 2011. Tal metodologia permite estimar qual será a variação da produção, 
empregos e emissão de GEEs em decorrência dos investimentos necessários para gerar as 
matrizes elétricas propostas pelos cenaristas. A Seção 4 detalha as etapas metodológicas 
percorridas para viabilizar a análise proposta. 

 

                                                           
1 21ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas realizada em dez/2015 em Paris. 
2 Intergovernmental Panel on Climate Change (UNEP/Nações Unidas). 
3 Intended Nationally Determined Contribution Towards Achieving The Objective Of The United Nations Framework 
Convention On Climate Change. 
4 Dados do SEEG – Sistema de Estimativas de Gases de Efeito Estufa -. Fonte: www.seeg.eco.br. 

http://www.seeg.eco.br/
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2 O Setor Elétrico 

2.1 Setor Elétrico no Brasil 

Cenário histórico 

Entre os anos 60 e início da década de 90 o setor elétrico brasileiro era controlado pelo setor 
público5, que tinha como responsabilidade a operação, geração, transmissão, distribuição e 
comercialização da energia elétrica no mercado. 

Com a crise do petróleo de 1979 e a alta inflação nos anos 1980 houve uma elevação 
significativa do serviço da dívida das empresas estatais de energia, uma vez que as tarifas de 
energia eram mantidas artificialmente em níveis baixos com o intuito de auxiliar o controle da 
inflação. Tal situação acabou culminando em um processo de privatização e reestruturação do 
setor elétrico, que teve início em 1993 com a promulgação das Leis 8.631/936 e 8.987/957. A 
liberalização do mercado gerou a descentralização e reorganização do setor de acordo com 
práticas empresariais (Goldenberg e Prado, 2003)8. 

Na forma de mercado livre, a geração e a oferta de eletricidade atingiram estruturas de 
mercado mais competitivas, enquanto a distribuição e transmissão se caracterizavam por 
estruturas de mercado mais concentradas (Goldenberg e Prado, 20038 e Sauer, 20029;). Ainda 
na década de 1990, também foi criada a estrutura regulatória composta pelo órgão fiscalizador 
e regulador, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e por duas entidades de direito 
privado: 

a. Operador Nacional do Sistema (ONS), criado em 1998, responsável pela coordenação e 
controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no 
Sistema Interligado Nacional (SIN)10; e 

b. Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), responsável por criar as regras 
comerciais de negociação de energia por atacado (registradas as quantidades 
negociadas nos contratos de longo prazo, e determinados os preços de venda a curto 
prazo (spot) da energia elétrica) (Vieira, 1998)11. 

Embora o modelo de mercado livre tenha resultado em maior eficiência, a necessidade de 
planejamento no setor, principalmente para a ampliação da oferta de energia no longo prazo, 
pressupunha uma integração e cooperação entre as empresas que não ocorreu de forma 
satisfatória. O comprometimento de investimentos também foi dificultado devido às 
condições econômicas externas desfavoráveis do final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, 
levando ao racionamento de 2001/2002. 

                                                           
5 Em 1962 foi criada a Eletrobrás que possibilitou a integração do setor elétrico brasileiro em âmbito nacional. 
6 Dispõe sobre a fixação das tarifas para o serviço público e extingue o regime de remuneração garantida. 
7 Dispõe sobre o regime de concessão e permissão para a prestação do serviço público. 
8 Goldenberg, J. e Prado, L. (2003). Reforma e crise do setor elétrico no período FHC. Tempo Social, São Paulo, v, 15, 
n. 2, p. 219-235. 
9 Sauer, I. (2002) Um Novo Modelo para o Setor Elétrico Brasileiro. Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. 
10 O SIN, por lei, é um órgão independente e regulado pela ANEEL, atuando sobre as empresas da cadeia do setor 
elétrico das regiões Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 1,7% da energia requerida 
pelo país encontra-se fora do SIN (principalmente pequenos sistemas isolados na região amazônica). 
http://www.ons.org.br/conheca_sistema/o_que_e_sin.aspx. 
11 Vieira, J. P. (1998), O novo papel do Estado no setor elétrico: a implementação dos órgãos reguladores. 
Dissertação de mestrado, São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

http://www.ons.org.br/conheca_sistema/o_que_e_sin.aspx
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Em resposta à crise do setor, o governo federal elaborou, em 2004, o “Novo Modelo do Setor 
Elétrico Brasileiro” com o objetivo de garantir segurança no abastecimento. O modelo foi 
implementado por meio de duas Medidas Provisórias e cinco decretos entre maio e julho de 
2004 (Losekann, 2003 e 2014)12. Nesse novo modelo, com maior intervenção do governo, as 
distribuidoras atenderiam 100% de sua necessidade através de contratos de longo prazo 
negociados através de leilões competitivos13. Os leilões passaram a ser promovidos pela 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), seguindo o formato no qual o ofertante 
com o menor preço é o vencedor do leilão. Somente projetos com licenças ambientais seriam 
leiloados e haveria leilões que abarcassem todas as fontes de energia. 

Durante aproximadamente dez anos tal modelo foi regulado pelo governo e funcionou com 
relativo sucesso. No entanto, a regulação sobre o setor elétrico mudou após a MP 579 
(transformada na Lei 12.783/2013), que dispõe sobre a geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica e estabeleceu novos critérios para a renovação de concessões a partir de 2015 
(reduziu a carga tributária para promover a redução das tarifas de energia). A MP não se 
mostrou atrativa para adesão das geradoras e as distribuidoras tiveram redução na 
contratação de energia, obrigando-as à subcontratação. O problema gerado pela nova lei, 
aliado aos baixos níveis dos reservatórios hidrelétricos, levaram ao atual risco de racionamento 
e desequilíbrio financeiro, causado por custos adicionais não incorporados à tarifa. 

Perspectivas Futuras 

Com relação às perspectivas para o futuro, muitos acontecimentos recentes podem mudar a 
estrutura de geração de energia no Brasil. Dentre elas, a questão climática vem influenciando 
fortemente o setor elétrico no país e no mundo. Duas das maiores crises elétricas brasileiras 
recentes (2001 e 2015) são consequência da falta de chuvas aliada à falta de planejamento. 
Enquanto as hidrelétricas continuam apresentando desafios sociais e ambientais, os acidentes 
nucleares aumentam os custos com sua segurança. Serão necessários avanços tecnológicos na 
geração eólica e solar para que essas energias ganhem competitividade no país, contribuindo 
para que o Brasil cumpra as metas da iNDC no âmbito da COP-21. 

É importante ressaltar, que outros aspectos importantes, tal como a geopolítica atual, também 
trazem novos desafios, como a descoberta de grandes jazidas de xisto betuminoso na América 
do Norte e a economicidade da exploração do pré-sal no Brasil. A dinâmica de geração para os 
próximos anos dependerá do custo de geração de energia de cada uma dessas fontes no 
futuro próximo, do estímulo dado pelo governo para desenvolvimento de novas tecnologias 

                                                           
12 Losekann, L. D. (2003) Reestruturação do setor elétrico brasileiro: coordenação e concorrência. Tese de 
doutoramento, UFRJ. Losekann, L. D. (2014) 10 anos do “Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro: Sem motivos 
para comemorar”. Infopetro, 17/03/2014. 
13 Os vencedores dos leilões teriam contratos de comercialização de Energia Elétrica com os agentes de distribuição, 
que corresponderiam com as suas necessidades de compra para entrega de suprimento da energia no período 
contratado. Foram instituídas duas principais formas de leilão a partir de 2005 (MME, 2015): Ambiente de 
Contratação Regulada (ACR): modalidade de contratação convencional de longo prazo. Os leilões convencionais 
ocorrem com 3 a 5 anos de antecedência do início do abastecimento. As distribuidoras contratam a energia elétrica 
necessária (das geradoras, comercializadores e autoprodutores) para assegurar o pleno atendimento da demanda 
futura, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos; e Ambiente de Contratação Livre (ACL): 
considerados como leilões de ajuste, em que os preços de suprimento são livremente negociados (contratação por 
até 2 anos). Os geradores, consumidores livres, autoprodutores, comercializadores, importadores e exportadores 
de energia estabelecem entre si contratos bilaterais de compra e venda de energia com preços e quantidades 
livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos. Vale observar que os 
autoprodutores destinam a energia exclusivamente para consumo próprio. Dada a isenção tributária, os mesmos 
não têm a mesma liberdade para comercializar a energia excedente que produzem, mesmo quando incorporam à 
rede a energia excedente. 
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limpas, de aspectos relacionados à segurança no abastecimento e de mecanismos de 
incentivos internacionais. 

2.2 Matriz de geração de energia elétrica brasileira 

De acordo com o Balanço Energético Nacional, em 2011 a geração interna de energia elétrica 
foi de 531 TWh14. As usinas hidrelétricas nacionais foram a principal fonte de eletricidade 
gerada no Brasil em 2011 (81%), seguida da biomassa (7,1%), gás natural (4,7%), derivados de 
petróleo (2,7%), carvão e derivados (1,5%), usinas nucleares (2,9%) e centrais eólicas (0,5%). 

Entre 2011 e 2014 a oferta interna de energia elétrica no Brasil cresceu 11%, passando de 531 
para 591 TWh. Uma característica marcante na geração de energia elétrica nos últimos 5 anos 
foi a redução da participação da hidroeletricidade, que totalizou queda de 12,8% entre 2011 
(428 TWh) e 2014 (373 TWh). A causa de tal redução foi um período prolongado de seca em 
algumas regiões do país e o atraso da entrada em operação de novas hidrelétricas. Em 
resposta, o governo acionou usinas térmicas movidas a combustíveis fósseis o que aumentou a 
participação das demais fontes na geração. 

A Tabela 2.1 apresenta a participação cada fonte de energia na geração de eletricidade no 
período entre 2011e 2014: 

Tabela 2.1 - Oferta interna de energia elétrica por fonte (TWh), 2011-2014 

Fonte 2011 2012 2013 2014 

Hidráulica 428,3 415,3 391,0 373,4 

Gás Natural 25,0 46,8 68,9 81,2 

Biomassa(a) 37,5 40,3 46,4 45,6 

Derivados do Petróleo 14,2 19,6 26,8 43,1 

Carvão e derivados(b) 7,9 9,5 15,9 20,0 

Nuclear 15,3 16,0 14,6 15,6 

Eólica 2,8 5,3 6,7 12,5 

Total 531,0 552,8 570,3 591,4 

Importações Líquidas 35,9 40,3 40,3 33,8 

(a) Inclui lenha, bagaço de cana, lixívia e outras recuperações. 
(b) Inclui gás de coqueria. 
Fonte: Balanço Energético Nacional, 2015. 

A figura abaixo mostra a participação de cada fonte na oferta interna de energia elétrica entre 
2011 – 2014: 

 

  

                                                           
14 Em 2011, o país importou outros 36 TWh (balanço líquido) 
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Figura 2.1 – Participação das fontes na geração de energia elétrica, 2011-2014 

 
Fonte: Balanço Energético Nacional, 2015 

Analisando a evolução das fontes eólica e biomassa, observa-se que ocorreu um significativo 
crescimento de sua participação na geração em todo o período, indicando a crescente 
competitividade destas frente às mais tradicionais. A oferta de energia eólica mais que 
triplicou no período e a de biomassa cresceu 22%. Em temos de participação na geração, a 
eólica cresce de 0,5% em 2011 para 2,4% e a biomassa passa de 4,4% para 13%. 

Em termos de capacidade instalada, a de energia solar cresce 15 vezes; a de energia eólica 
cresce quase 2,5 vezes conforme mostra a Tabela 3.2. As fontes termelétrica e hidráulica tem 
sua capacidade aumentada em 21% e 8% respectivamente no período. 

Tabela 2.2 - Capacidade instalada de geração elétrica (MW), 2011-2014 

Capacidade Instalada (MW) 2011 2012 2013 2014 

Hidrelétricas 82.459 84.293 86.018 89.193 

Térmicas a combustíveis fósseis 20.818 21.444 23.590 24.149 

Térmicas a renováveis e resíduos 10.424 11.334 12.938 13.678 

Eólica 1.426 1.894 2.202 4.888 

Solar 1 2 5 15 

Nuclear 2.007 2.007 1.990 1.990 

Total 117.135 120.974 126.743 133.913 

Fonte: Balanço Energético Nacional, 2015 

O Gráfico 2.2 apresenta a participação das fontes de energia elétrica em termos de capacidade 
instalada no período 2011-2014. Em termos relativos, a capacidade instalada de energia 
hidráulica vem perdendo participação entre as fontes na matriz elétrica, uma vez que passou 
de 70% de participação em 2011 para 67% em 2014. A geração termelétrica fóssil ficou 
praticamente constante em 18% assim como as térmicas a renováveis e resíduos ficaram em 
torno de 10%. A participação das eólicas passou de 1,2% para 3,7%, enquanto que a geração 
solar ainda não tem participação significativa na capacidade instalada nacional. 

 

  



  

13 / 83 

 

Figura 2.2 - Capacidade instalada de geração elétrica (MW), 2011-2014 

 
Fonte: Balanço Energético Nacional, 2015 

Esta seção tem por objetivo identificar os padrões regionais globais para a produção de 
energia elétrica. A Tabela 2.3 apresenta os dez países maiores produtores mundiais de energia 
elétrica em 2013: em 1º lugar tem-se a China (5.440 TWh), seguido pelos EUA (4.290 TWh) e 
Índia (1.190 TWh). O Brasil, por sua vez, foi o 8º maior produtor de energia elétrica (570 TWh), 
nesse mesmo ano. 

2.3 Padrões Internacionais de Matrizes Elétricas 

Esta seção tem por objetivo identificar os padrões regionais globais para a oferta de energia 
elétrica. A Tabela 2.3 apresenta os dez países maiores produtores mundiais de energia elétrica 
em 2013: em 1º lugar tem-se a China (5.437 TWh), seguido pelos EUA (4.287 TWh) e Índia 
(1.193 TWh). O Brasil, por sua vez, foi o 8º maior produtor de energia elétrica (570 TWh), 
nesse mesmo ano. 

Tabela 2.3 – Geração elétrica no mundo (2013) 

rank Países TWh   % 

1 China 5.437 23,3% 

2 Estados Unidos 4.287 18,4% 

3 Índia 1.193 5,1% 

4 Federação Russa 1.058 4,5% 

5 Japão 1.038 4,5% 

6 Canadá 652 2,8% 

7 Alemanha 627 2,7% 

8 Brasil 570 2,4% 

9 França 567 2,4% 

10 Coréia do Sul 538 2,3% 

 
restante do mundo 7.355 31,5% 

  total 23.322   

Fonte: IEA – Key World Energy Statistics, 2015 

A Tabela 2.4 resume o padrão de utilização das diferentes fontes de energia elétrica nos países 
analisados para diversos anos. Nota-se que, na maior parte dos países, as plantas de geração 



  

14 / 83 

 

são fortemente concentradas em combustíveis fósseis15, predominantemente em carvão e 
derivados (destaque para a China16 com 65%, Índia, 59%, e Alemanha com 45%). Os países que 
mais utilizam combustíveis fósseis em suas matrizes elétricas são China e Coréia do Sul, com 
participação de aproximadamente 70% cada. Já os países que menos utilizam são França e 
Brasil, com, respectivamente, 8,5% e 18% de combustíveis fósseis em suas matrizes para 
produção de eletricidade. 

 

Tabela 2.4 – Fontes de Geração de Energia Elétrica 

País (ano) Hídrica 
Gás 

Natural 
Petróleo 

derivados 
Carvão 

derivados 
Nuclear 

Renová 
veis(a) 

Todos os países 16,3% 21,7% 4,4% 41,3% 10,6% 5,7% 

China (2012) 22,0% 3,0% 3,0% 64,8% 1,0% 6,2% 

EUA (2013) 7,0% 27,7% 1,0% 39,0% 19,4% 5,8% 

Índia (2014) 16,0% 9,0% 1,0% 59,0% 2,0% 13,0% 

Rússia (2011) 20,0% 50,1% 2,6% 15,3% 11,0% 1,0% 

Japão (2013) 10,0% 43,0% 14,0% 30,0% 1,0% 2,0% 

Canadá (2013) 59,0% 7,0% 7,0% 15,0% 10,0% 2,0% 

Alemanha (2013) 3,6% 10,7% 1,1% 44,6% 15,4% 24,6% 

França (2012) 11,3% 3,9% 0,8% 3,8% 75,4% 4,7% 

Brasil (2013) 68,6% 12,1% 4,7% 2,8% 2,6% 9,3% 

Coréia do Sul (2012) 0,5% 27,0% 1,6% 41,4% 29,0% 0,5% 

(a) biomassa, eólica e solar; 

Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA), International Energy Agency (IEA) e Balanço Energético 
Nacional (2014). 

Em relação à energia nuclear, destaque deve ser dado à França, cuja matriz elétrica utiliza-se 
de 75,4% de energia nuclear. Em seguida, temos Coréia do Sul com 29% e EUA com 19,4% da 
energia elétrica baseada em usinas nucleares. Por outro lado, o Japão17 possui pouca utilização 
de energia nuclear, em grande parte devido ao acidente com a usina de Fukushima18, que 
levou o país a desativar diversas plantas nucleares. A Rússia19, por sua vez, tem um plano de 
expansão da oferta de energia elétrica totalmente voltada para a utilização de energia nuclear, 
pretendendo chegar a patamares entre 70% e 80% de geração até 2100. Ainda nesse contexto, 
com exceção de Brasil e Índia, os outros oito países citados figuraram entre os dez maiores 
produtores de energia nuclear do mundo em 2011. Completam a lista Ucrânia e Reino Unido. 

                                                           
15 Gás natural, petróleo e carvão. 
16 A China é o maior produtor, importador e consumidor de carvão mineral respondendo sozinho por metade do 
consumo mundial. Os chineses foram os 2º maiores importadores de petróleo e derivados em 2014, perdendo 
apenas para os EUA, segundo dados do IEA. 
17 O Japão possui reservas domésticas de energia limitadas, que atendem apenas 9% do total da energia utilizada 
(esse valor era de 20%, até o acidente que levou à desativação da planta nuclear de Fukushima). Isso fez com que o 
país se tornasse o maior importador mundial de gás natural, o segundo maior importador de carvão e o terceiro 
maior importador mundial de petróleo e derivados. 
18 O acidente com a usina nuclear de Fukushima-Daiichi ocorreu em 2011 após um tsunami atingir a instalação. Nos 
dias subsequentes, três dos quatro reatores em operação derreteram, mas não houve casos de morte nem 
contaminação por radiação. Mais de 100.000 pessoas foram evacuadas das localidades próximas devido ao 
vazamento da radiação. 
19 A Rússia é o terceiro maior gerador de energia nuclear no mundo e o quarto maior em termos de capacidade 
instalada. Além disso, o país é um grande produtor e exportador de petróleo e gás natural, respondendo por 52% da 
receita federal e 70% do total de exportações em 2012. 
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Especificamente em relação aos EUA, vale ressaltar que o gás natural é um importante recurso 
e, desde 2000, suas reservas aumentaram em 75%, chegando a 9,1 trilhões de metros cúbicos. 
Isto seria o suficiente para 100 anos de produção, considerando as taxas de consumo do ano 
de 2012. Além disso, os EUA possuem a terceira maior reserva de carvão do mundo e, por isso, 
têm investido em tecnologias que utilizam o mineral com emissões reduzidas, as chamadas 
Clean Coal Technologies. 

Além do Brasil, no Canadá as hidrelétricas também são a principal fonte (59%). 

Por fim, a utilização das demais fontes de energias renováveis (biomassa, eólica, solar e 
geotérmica – excetuando-se a hídrica) ainda é bastante incipiente nas matrizes elétricas de 
quase todos os países analisados. O país que mais as utiliza é a Alemanha (14,6%), seguida pela 
Índia (13%) e os países que menos as utilizam são Coréia do Sul e Rússia com, 
respectivamente, 0,5% e 1% de participação. 

Em resumo, os combustíveis fósseis são a principal fonte de energia para a geração de 
eletricidade em sete dos dez maiores produtores de energia elétrica do mundo e constituem 
mais de dois terços da geração mundial. Apenas Canadá e Brasil utilizam majoritariamente 
energia hidráulica. A França utiliza a energia nuclear como a principal fonte de geração de 
energia elétrica. Apesar disso, a maioria dos países desenvolvidos vem apresentando, nos 
últimos anos, metas e planos de modificações institucionais para atingir uma produção de 
eletricidade ambientalmente mais sustentável no médio e longo prazo. 

Nesse sentido, um importante passo foi dado no final de 2015 durante a COP21. Pela primeira 
vez na história aprovou-se um acordo que, entre outras medidas, determina que os países 
signatários façam os melhores esforços para que a temperatura média mundial não aumente 
mais do que um grau Celsius e meio até o final do século, reduzindo a emissão de gases do 
efeito estufa. Para tanto, os países signatários comprometeram-se, em linhas gerais, a reduzir 
a utilização de combustíveis fósseis, elevar a utilização de energias renováveis, reduzir o 
desmatamento e adotar tecnologias de baixo carbono tanto na agricultura quanto na 
indústria. 
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3 Cenários Selecionados 

Esta seção tem por objetivo descrever os cenários para a matriz elétrica brasileira em 2050, 
desenvolvidos pela Plataforma de Cenários Energéticos (PCE), e que serão considerados neste 
estudo para avaliação dos impactos econômico, social e ambiental sobre a economia 
brasileira. 

A PCE, organizada pela Fundação Avina em parceria com outras instituições20 tem por objetivo 
agregar ao debate energético nacional e ao planejamento participativo de longo prazo do 
setor. Por meio da construção de cenários futuros para a matriz elétrica, como base em um 
conjunto de premissas e informações comuns21, a PCE busca destacar vantagens e 
desvantagens das diversas opções de planejamentos apresentadas, bem como permite avaliar 
aspectos conjunturais do setor elétrico, e desta forma influenciar os formuladores de políticas 
públicas do país. 

A iniciativa da PCE foi aplicada com sucesso na Argentina e Chile e teve início no Brasil em 
fevereiro de 2013 quando os seus participantes, organizações do setor industrial, da sociedade 
civil e instituições acadêmicas, passaram a se reunir para estabelecer a forma de atuação, 
objetivos e conceitos a serem utilizados, de forma a tornar os cenários comparáveis. 

A PCE brasileira contou com a participação de quatro equipes de cenaristas que elaboraram 
projeções para a matriz elétrica brasileira em 2050. São elas: 

 Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPE/UFRJ; 

 Greenpeace Brasil - Greenpeace; 

 Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina com o apoio da 
ABCM (Associação Brasileira do Carvão Mineral) - SATC; e 

 Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA. 

O Marco Metodológico para a formulação dos cenários foi elaborado pelo grupo de 
especialistas da PCE e acordado com as equipes de cenaristas, garantindo rigor metodológico 
na base de dados utilizada, nas matrizes propostas e impactos estimados. Em linhas gerais, 
cada cenarista apresentou duas propostas de matriz, sendo uma para um cenário Business as 
Usual (BAU)22 e outra para um cenário que refletisse um Fator de Eficiência Energética (FEE). O 
horizonte de projeção dos cenários foi 2050, tendo como base valores de 2013 e os resultados 
foram divulgados em 201523. 

Nas próximas subseções são apresentados os cenários BAU e FEE projetados por cada 
cenarista, bem como as principais premissas e hipóteses sobre novas tecnologias adotadas por 
cada um. Deve-se ressaltar, ainda, que a análise dos diferentes cenários deve levar em 
consideração as restrições e simplificações metodológicas, tais como: a não precificação do 
carbono, a inexistência de custos de transmissão associados e a não representação da 
tendência de barateamento de tecnologias ainda não consolidadas no Brasil. 

                                                           
20 ABEEólica (Associação Brasileira de Energia Eólica), ANACE (Associação Nacional de Consumidores de Energia), 
UNICA (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), WWF Brasil, COGEN (Associação da Indústria de Cogeração de 
Energia) e Observatório do Clima. 
21 Para maiores detalhes ver Apêndice C5. 
22 No contexto da PCE, o cenário BAU representa um contraponto ao cenário em que se aplicam as medidas de 
redução de consumo sobre a forma de eficiência energética. 
23 Informações mais detalhadas podem ser encontradas nos Apêndices A e B. 
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De modo geral, observa-se que em sete dos oito cenários propostos (em termos de produção 
em GWh), a fonte hídrica continua sendo predominante em 2050. Além disso, todos os 
cenários indicam priorização de fontes renováveis, com destaque para, eólica e solar, além da 
hidroeletricidade já mencionada. O gás natural também foi considerado em todos os cenários, 
em maior ou menor grau, especialmente nos cenários estimados pelo ITA, e até mesmo na 
matriz do Greenpeace, que prioriza a redução da dependência das fontes fósseis e nuclear. 
Nos cenários SATC a expansão da tecnologia a carvão supre parte da oferta de eletricidade por 
usinas a gás natural. 

Em relação à distinção entre os cenários BAU e FEE, é importante ressaltar que apenas os 
cenários BAU da COPPE e do Greenpeace incluíram os planos de obras das usinas a serem 
construídas, levando em conta os investimentos e os cronogramas de construção e posta em 
marcha, com a finalidade de contrastá-los com a matriz ideal sugerida no cenário FEE. Já os 
cenaristas SATC e ITA deram maior relevância ao cenário FEE, sendo o cenário BAU tratado 
como uma proporção ampliada do cenário de eficiência energética. 

3.1 Cenarista COPPE/UFRJ 

A Figura 3.1 apresenta os cenários BAU e FEE propostos pela COPPE/UFRJ, tanto em termos de 
capacidade instalada (MW) quanto em termos de produção (em GWh): 

Figura 3.1 – COPPE/UFRJ : Composição da matriz elétrica em 2050 em termos de capacidade 
(MW) e produção (GWh) - Cenários BAU e FEE 

 
Fonte: Avina, 2015, pág. 17. 

De acordo com a COPPE/UFRJ, como apenas 30% do potencial hidrelétrico do país é explorado, 
a instituição manteve grande participação dessa fonte de energia tanto no cenário BAU quanto 
no cenário FEE, sendo complementada pelas demais fontes renováveis e não renováveis, a 
depender do cenário analisado. 
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No cenário FEE a COPPE/UFRJ focou na ampliação de programas de eficiência energética (a 
demanda de energia cai conforme a economia cresce e se moderniza) como medida de 
redução das emissões de gases de efeito estufa, uma vez que estes têm potencial para evitar a 
expansão de fontes fósseis mais poluentes. Neste cenário, há predominância da geração 
hidrelétrica (56,3%), com a complementação de outras fontes renováveis como eólica (8,2%), 
solar (7,1%), biomassa (9,8%), além da geração nuclear (7,7%). 

No cenário BAU a COPPE/UFRJ optou por ampliar a utilização de gás natural (19,4%) e carvão 
(11,4%), favorecendo a emissão de gases do efeito estufa. Tal decisão foi justificada pelo fato 
de que considerou que o carvão seria uma boa alternativa, com preço competitivo, uma vez 
que o Brasil apresenta reservas significativas desse mineral, e, também haveria vantagem na 
utilização de gás natural, dadas as recentes descobertas de jazidas atreladas ao pré-sal, o que 
garantiria a disponibilidade desse recurso. 

Em ambos os cenários, considerou-se que um eventual aumento das emissões poderia ser 
compensado pelo fomento de programas de eficiência energética, com inclusão de geração 
distribuída, principalmente por meio de energia fotovoltaica. 

A Figura 3.2 mostra como variam os custos totais24 por GWh e os custos com combustíveis por 
GWh para os cenários BAU e FEE. Nota-se que a maior parte das diferenças nos custos totais é 
devida ao menor uso de combustíveis do cenário FEE, resultado da maturação dos 
investimentos em energias alternativas, que não demandam tantos combustíveis. 

Figura 3.2 – COPPE: Comparação entre o custo total/GWh e o custo com combustíveis/GWh, 
cenários BAU e FEE, valores de 2013 

 
Fonte: Avina, 2015. Elaboração própria. 

3.2 Cenarista Greenpeace 

Tanto no cenário BAU quanto no FEE, o Greenpeace focou na diversificação das fontes de 
energia utilizadas na matriz elétrica, através da elevação do uso de novas energias renováveis, 
e abandono do paradigma de modelo centralizado em hidroeletricidade, sugerindo um sistema 

                                                           
24 Inclui custos de operação e manutenção, uso de combustíveis e investimentos. 
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descentralizado e mais eficiente. Nesse sentido, em seu cenário FEE as fontes nuclear, óleo 
combustível, diesel e carvão mineral deixam de ser utilizadas completamente a partir de 2040. 
Na Figura 3.3 observam-se os cenários elaborados pelo Greenpeace (tanto em capacidade 
instala em MW quanto em produção em GWh): 

Figura 3.3 – Greenpeace: Composição da matriz elétrica em 2050 em termos de capacidade 
(MW) e produção (GWh) - Cenários BAU e FEE 

 
Fonte: Avina, 2015, pág. 17. 

 

Foi dada relevância principal ao cenário de eficiência (FEE), cujo alcance pressupõe trajetórias 
bem definidas com relação à geração de eletricidade a partir de diferentes fontes de energia: 

 Nuclear: nenhuma nova usina é construída devido aos riscos associados e elevados 
custos de geração. Angras I, II e III são desativadas respectivamente em 2025, 2030 e 
2040. A partir de 2040 é sua participação é nula na produção de eletricidade. 

 Carvão: nenhuma planta é construída por ser uma fonte fóssil altamente poluente. 
Plantas existentes são desativadas entre 2024 e 2040. A partir de 2040 é sua 
participação é nula na produção de eletricidade. 

 Hidráulica: apesar do potencial não utilizado, expansão ocorre por meio da 
implantação de pequenas centrais hidrelétricas, para minimizar os impactos 
ambientais causados pelas represas, e fora da região amazônica. Dessa forma a 
produção de hidroeletricidade representa 39,9% da produção total de eletricidade em 
2050. 

 Gás natural: possui um papel transitório na matriz, fornecendo energia até 2030 
(11,4% do total produzido), quando os investimentos em fontes renováveis estiverem 
amadurecidos. Em 2050 a participação do gás natural passa a ser de 5,6% na geração 
total de eletricidade. 
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 Óleo combustível: como fonte fóssil, produção não é expandida. Plantas 
remanescentes são desativadas entre 2020 e 2047. A partir de 2040 é sua participação 
é nula na produção de eletricidade. 

 Solar e Eólica: passam a ter papel de destaque atingindo em 2050 27% e 24%, 
respectivamente, da produção total de energia elétrica no país. 

De acordo com a Figura 3.4, o custo do cenário FEE é maior do que o cenário BAU durante 
todo o período considerado. Entretanto, essa tendência se reverte nos últimos cinco anos da 
série, de forma que o cenário BAU se torna mais barato no longo prazo. 

Figura 3.4 – Greenpeace: Comparação entre o custo total/GWh e o custo com 
combustíveis/GWh, cenários BAU e FEE, valores de 2013 

 
Fonte: Avina, 2015. Elaboração própria. 

3.3 Cenarista SATC 

O SATC teve como objetivo principal a proposição de uma matriz elétrica segura e que 
utilizasse recursos energéticos predominantemente nacionais e com custos reduzidos. Por 
esse motivo, os cenários BAU e FEE propostos pela instituição são bastante similares. 

O foco se dá na utilização de usinas a carvão (15,5% da produção total no cenário BAU), pois, 
de acordo com a SATC, o Brasil possui 32 bilhões de toneladas de reservas do mineral, 
entretanto, por ser uma fonte fóssil altamente poluente, a expansão vem acompanhada de 
tecnologias de redução de emissão de poluentes. Em relação às fontes de energias renováveis, 
as maiores fontes geradoras são, respectivamente, hidrelétricas (39,6% no cenário BAU) e 
eólicas (12,1% no cenário BAU), seguidas da fotovoltaica (5,3% e 5,9% no cenário BAU e FEE, 
respectivamente - projetada para estar disponível em 1/3 das residências brasileiras até 2050). 
A energia nuclear (3,5% no cenário BAU) é utilizada e tem relativa importância devido ao alto 
potencial energético e pequeno impacto geográfico. A Figura 3.5 apresenta os cenários 
(capacidade e produção) apresentados pela SATC: 
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Figura 3.5 – SATC: Composição da matriz elétrica em 2050 em termos de capacidade (MW) e 
produção (GWh) – Cenários BAU e FEE 

 
Fonte: Avina, 2015, pág. 17. 

A Figura 3.6, evidencia que a diferença nos custos totais/GWh é devida, em grande medida, à 
diferença no uso de combustíveis dos cenários BAU e FEE. A tendência é que, conforme os 
investimentos em energias alternativas se consolidam, diminui o uso de combustíveis, 
barateando a produção de energia elétrica. 

Figura 3.6 – SATC: Comparação entre o custo total/GWh e o custo com combustíveis/GWh, 
cenários BAU e FEE, valores de 2013 

 
Fonte: Avina, 2015. Elaboração própria. 
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3.4 Cenarista ITA 

De maneira geral, os cenários propostos pelo ITA apostam na crescente utilização de inovações 
tecnológicas com o intuito de promover o crescimento sustentável da matriz energética 
nacional. A instituição foca na eficiência energética, nos sistemas distribuídos e no 
aprimoramento da capacidade de gestão da demanda, diminuindo assim a pressão de curto 
prazo e permitindo maior planejamento de médio/longo prazo. O ITA também confere 
relevância principal ao cenário de eficiência energética (FEE). A Figura 3.7 apresenta os 
cenários estimados pelo ITA para capacidade (MW) e geração (GWh): 

Figura 3.7 – ITA: Composição da matriz elétrica em 2050 em termos de capacidade (MW) e 
produção (GWh) – Cenários BAU e FEE 

Fonte: Avina, 2015, pág. 17. 

O cenário FEE (e consequentemente o cenário BAU também) do ITA baseou-se na utilização 
cada vez menor de fontes não renováveis, trabalhando com a hipótese de que as usinas a óleo 
e a carvão praticamente deixariam de existir até 2050. Nesse sentido, o ITA tratou a 
exploração de novas fontes fósseis, bem como de novas tecnologias fósseis, como um fator 
que poderia atrasar a adoção de fontes limpas e alternativas. Além disso, a energia nuclear foi 
considerada uma fonte de risco, tanto pelos resíduos gerados, quanto pela possibilidade de 
acidentes, de tal forma que a instituição não estimou o aumento desse tipo de energia, mas 
sim a sua utilização apenas como energia de reserva. Dessa forma, a energia nuclear 
representou 2,8% e 1,9% da geração total de eletricidade em 2050 nos cenários BAU e FEE, 
respectivamente. 

Por sua vez, o gás natural foi utilizado como um elemento de transição nas matrizes elétricas 
projetadas (3,4% e 2,3% da produção total nos cenários BAU e FEE respectivamente), através 
da implantação de usinas de ciclo combinado, mais eficientes, garantindo o suprimento de 
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energia enquanto os investimentos em fontes renováveis maturam. Já a fonte hidrelétrica foi 
mantida como o principal componente dos cenários, cuja expansão baseou-se na hipótese de 
ampliação seletiva de projetos na Amazônia, com foco nos de menor impacto e na utilização 
de turbinas hidrocinéticas, de altíssimo rendimento. Assim, a hidroeletricidade representou 
33,1% e 44,2% nos cenários BAU e FEE, respectivamente, em 2050. 

Com relação à energia fotovoltaica, o ITA focou na sua distribuição através dos sistemas de 
smart meter/grid, trazendo ganhos de escala e redução de perdas no sistema, além de um 
aprimoramento da gestão da demanda de eletricidade. Dessa forma, a participação da energia 
solar em 2050 atingiu 7,8% e 3,2% nos cenários BAU e FEE, respectivamente. Para a energia 
eólica, utilizou como premissa o desenvolvimento de usinas eólicas offshore e small winds 
(16,1% no cenário BAU e 18,7% no cenário FEE de participação na geração total em 2050). Por 
fim, no tocante à biomassa, aprimoram-se os sistemas de aproveitamento relacionados a este 
tipo de energia, de tal forma que em 2050 a sua participação na geração de eletricidade 
alcançam 5,4% no cenário BAU e 7,6% no cenário FEE. 

De forma análoga aos outros cenaristas, a Figura 3.8 mostra que os custos de geração do 
cenário BAU aumentam consideravelmente a partir de 2017. Grande parte da diferença 
verificada desse ponto em diante se deve ao menor uso de combustíveis previsto no cenário 
FEE. 

Figura 3.8 – ITA: Comparação entre o custo total/GWh e o custo com combustíveis/GWh, 
cenários BAU e FEE, valores de 2013 

 
Fonte: Avina, 2015. Elaboração própria. 
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4 Avaliação de Impactos Utilizando Análise Insumo Produto 

Esta seção tem por objetivo resumir os métodos, premissas e bases de dados que nortearam 
as análises de impacto de diferentes matrizes elétricas sobre indicadores econômicos, sociais e 
ambientais da economia brasileira. A apresentação detalhada das bases de dados utilizadas 
pode ser visualizada no Apêndice C.  

 

4.1 A Matriz Insumo-Produto 

Análise de Insumo-Produto é o nome dado ao arcabouço analítico criado por Wassily Leontief 
no final da década de 30 e que lhe rendeu o prêmio Nobel em 1973. A análise de Insumo-
Produto também é conhecida como modelo de Leontief ou Análise Interindustrial, dado que o 
modelo permite analisar a interdependência entre setores de uma economia (Miller e Blair, 
2009). 

Na sua forma mais básica, o modelo de Insumo Produto consiste em um sistema de equações 
lineares que descrevem a distribuição de um produto, de um setor em particular, ao longo das 
diversas cadeias produtivas que constituem o sistema econômico de uma região (país, ou 
estado, etc.). É possível estender o modelo básico adicionando-se detalhes relacionados à 
atividade econômica e considerações de espaço e tempo, assim como, também possibilita 
acomodar eventuais limitações nos dados. 

O modelo básico de Insumo-Produto é construído a partir de dados observáveis para uma 
determinada região geográfica (país, região, estado, município). O pesquisador está, 
geralmente, interessado em analisar a atividade de um determinado setor que produz bens 
e/ou serviços (produto) e consome bens e/ou serviços de outro setor (insumo), durante o 
processo de fabricação de seus próprios bens. Uma vez que o funcionamento da economia 
equaciona demanda e oferta de bens e serviços, o modelo de insumo-produto possibilita 
descrever tal equilíbrio levando em conta não apenas o consumo final dos bens e serviços, mas 
também a produção que é utilizada como insumo nos setores intermediários da cadeia de 
produção. 

Em outras palavras, esta metodologia leva em conta o fato de que os setores não somente 
produzem para atender ao consumidor final, mas também produzem, compram e vendem 
bens intermediários uns para os outros. Isto é, a análise insumo produto leva em conta como 
cada setor individual interage direta e/ou indiretamente com todos os demais setores da 
economia, de tal forma que se tem um complexo sistema que resulta em variações diretas na 
produção e também em efeitos multiplicadores. 

Entre as vantagens da utilização do arcabouço de insumo produto, destaca-se a diversidade de 
resultados que se pode obter a partir da análise de um efeito (impactos econômicos tanto em 
nível macroeconômico como setorial, como por exemplo: efeitos no PIB setorial, no emprego, 
na renda, dos gastos do governo, na receita tributária, nos preços, etc.) e por isso foi a 
metodologia considerada adequada para esse estudo25. 

                                                           
25 Nesse sentido, outra metodologia possível seria a utilização de um modelo de equilíbrio geral. Em geral, estes 
modelos baseiam-se em uma simulação do funcionamento de economias de mercado multi-setoriais, com variações 
simultâneas para preços e quantidades. Entre os modelos de equilíbrio geral mais utilizados, destaca-se o modelo 
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Para o melhor entendimento, dividiu-se a descrição dos métodos entre as seguintes etapas: 

Etapa I – Estimação da Matriz Insumo Produto (MIP); 

Etapa II – Geração de Choques de Investimento na Matriz Insumo Produto; e 

Etapa III – Construção da Matriz Híbrida 

4.2 Etapa I – Matriz Insumo-Produto (MIP) 

A primeira etapa do estudo consistiu na estimação de uma Matriz de Insumo Produto para 
2011 a partir das Tabelas de Recursos e Usos da nova série do Sistema de Contas Nacionais 
para 2011, desenvolvida conforme a metodologia descrita por Guilhoto e Sesso Filho (200526, 
201027). É importante salientar que o Sistema de Contas Nacionais para 2011 é o mais recente 
disponível na data de finalização desse estudo, de tal forma que a MIP estimada será relativa 
ao ano de 2011. 

A MIP identifica tanto as relações diretas entre os diversos setores da economia, quanto as 
relações indiretas entre os setores, bem como a demanda final da economia como um todo e 
por setor. Ou seja, através da MIP é possível identificar as relações entre um determinado 
setor que produz um bem ou serviço (produto) e em seu processo produtivo consome bens 
e/ou serviços de outro setor (insumo). Uma vez que o funcionamento da economia equaciona 
demanda e oferta de bens e serviços, o modelo de insumo-produto possibilita descrever tal 
equilíbrio levando em conta não apenas o consumo final de bens e serviços, mas também a 
produção que é utilizada como insumo (a qual é chamada de consumo intermediário) nos 
setores intermediários da cadeia de produção. Isto é, a análise insumo produto leva em conta 
como cada setor individual interage direta e indiretamente com todos os demais setores da 
economia28. 

Em particular, o setor elétrico é identificado na MIP através do item “Energia elétrica, gás 
natural e outras utilidades”29, que é classificado tanto como um setor de atividade econômica, 
como um produto consumido pelos demais setores da economia. Assim, para realizar a análise 
dos setores produtores de energia elétrica, é necessário desagregar o setor elétrico da MIP em 
suas diversas fontes de energia. Desta forma, identifica-se a utilização de cada fonte 
energética por cada setor e, portanto, permite-se o estudo dos impactos na economia da 
utilização de determinadas fontes em maior ou menor grau, a depender da matriz elétrica 
proposta. Tal desagregação consiste em dois passos. O primeiro passo trata da separação da 

                                                                                                                                                                          

de equilíbrio geral computável, cujo funcionamento se dá através da simulação das interações dos vários agentes 
econômicos com comportamento otimizante nos mercados. Porém a elaboração de tais modelos demanda um 
horizonte de tempo bastante extenso, fora do determinado neste projeto. Pela mesma razão, não foi realizado o 
mapeamento detalhado de outros métodos científicos relacionados à produção de dados relacionados ao custo 
econômico, social e ambiental de  políticas de desenvolvimento. 
26 Guilhoto, J.J.M., U.A. Sesso Filho. “Estimação da Matriz Insumo-Produto a Partir de Dados Preliminares das Contas 
Nacionais”. Economia Aplicada. Vol. 9. N. 2. pp. 277-299. Abril-Junho, 2005. 
27 Guilhoto, J.J.M., U.A. Sesso Filho. “Estimação da Matriz Insumo-Produto Utilizando Dados Preliminares das Contas 
Nacionais: Aplicação e Análise de Indicadores Econômicos para o Brasil em 2005”. Economia & Tecnologia. 
UFPR/TECPAR. Ano 6, Vol. 23, 2010. 
28 Um dos conceitos mais importantes para mostrar as relações de insumo-produto entre os fatores é a matriz de 
coeficientes técnicos diretos (matriz A). Os coeficientes técnicos, que mensuram quanto um setor usou de bens dos 
demais setores da economia para produzir 1 unidade monetária de seu produto final. Para maiores detalhes ver 
Apêndice C.1. 
29 Conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 2.0, esta atividade compreende a geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica, a produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas 
e produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado. 
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“Energia elétrica” do “gás natural e outras utilidades”. O Balanço Energético Nacional (BEN)30 
fornece a quantidade de gás natural, em unidades físicas (em tep), consumido no país 
segregado do gás natural utilizado na produção de eletricidade. Dessa forma, a separação do 
“Gás natural e outras utilidades” foi realizada com base na proporção do consumo total de gás 
natural não utilizado para geração de eletricidade sobre o consumo total de eletricidade e gás 
natural, ambos para 201131. Assim, foi possível desagregar o consumo de gás natural, pelos 
diversos setores da economia, contido no item “Energia elétrica, gás natural e outras 
utilidades”. 

Já o segundo passo requer a segregação do setor elétrico entre as suas diversas fontes de 
energia. No contexto dos cenários utilizados, a principal hipótese para desagregação é que a 
distribuição do valor monetário das vendas do setor de eletricidade entre as diversas fontes de 
eletricidade (para os demais setores da economia) se dá com base na proporção de cada fonte 
na soma dos custos operacionais, custos com combustíveis e investimentos em cada cenário32. 

Com o setor elétrico desagregado entre as suas fontes, as relações de insumo-produto entre 
os setores reúnem as informações necessárias para avaliar efeitos dos diferentes cenários de 
matrizes elétricas sobre o sistema econômico. Esse método permite não apenas a mensuração 
dos impactos de variações na produção total dos setores, mas também em termos de geração 
de empregos, valor adicionado, emissão de GEEs, entre outros. 

Dessa forma, o uso da MIP no presente estudo permite que: 

a) Seja identificada a utilização de energia elétrica (em valores monetários) tanto pela 
demanda final, quanto como consumo intermediário por cada setor da economia; 

b) Seja identificada a utilização de cada fonte de eletricidade (em unidades monetárias) 
por cada setor e pela demanda final sob algumas hipóteses para desagregação do 
setor de eletricidade; 

c) Sejam identificados os impactos setoriais e agregados de diferentes estruturas de 
matrizes elétricas, decorrentes dos diferentes investimentos necessários para viabilizar 
as mudanças propostas em tais matrizes. 

A etapa seguinte explica as premissas e a metodologia de cálculo dos impactos sobre a 
produção e emprego gerados pela adoção das matrizes elétricas propostas nos cenários 
considerados na Seção 3. 

4.3 Etapa II – Geração de Choques de Investimento na Matriz Insumo 
Produto 

Para que as propostas de matrizes elétricas analisadas na Seção 3 sejam viabilizadas são 
necessários planos de investimentos específicos para cada cenário. A fim de captar os 
impactos desses investimentos e das transformações por eles causadas ao longo do tempo 
sobre a economia, foram estimadas MIPs para os anos de 2012, 2030 e 2050. Apesar das 
análises insumo produto serem adequadas para o estudo de choques de curto prazo, pois 
consideram a estrutura produtiva da economia constante para o ano referência da MIP, a 

                                                           
30 Entre as competências da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia 
(MME), está a tarefa de elaborar e publicar o Balanço Energético Nacional (BEN), que documenta e divulga, 
anualmente, informações relativas à oferta e ao consumo de energia no Brasil. 
31 Conforme o BEN –2011, a eletricidade representa 71% do consumo final energético de eletricidade e de gás 
natural juntos. 
32 Tais informações de custo foram fornecidas pela Fundação Avina para cada cenarista (COPPE, Greenpeace, ITA e 
SATC) e tipo de cenário (BAU ou FEE). 
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construção das MIPs para os anos de 2030 e 2050 funcionam como exercício de verificação da 
potencial mudança de intensidade dos impactos, uma vez que a evolução da matriz elétrica ao 
longo do tempo pode alterar a forma como o choque de investimento afeta a economia. Nesse 
sentido, o exercício de construção dessas matrizes pode auxiliar no entendimento da 
intensidade do choque ao longo dos anos. 

As premissas utilizadas para projeção da MIP nos três anos mencionados podem ser resumidas 
em3334: 

1) Todos os setores da economia crescem de acordo com a taxa de crescimento do PIB 
real realizado em 2012 e em 2013 e, para os anos seguintes, de acordo com a 
expectativa de crescimento do PIB real utilizada pelos cenaristas no período entre 
2014 e 2050. Assim, os valores monetários da MIP referente ao ano de 2012 (MIP 
2012) foram estimados com base na taxa de crescimento real do PIB de 2012; os 
valores monetários da MIP 2030 foram estimados com base na taxa de crescimento 
real acumulada do PIB até 2030; os valores monetários da MIP 2050 foram estimados 
com base na taxa de crescimento real acumulada do PIB até 2050; 

2) O crescimento do setor elétrico em valores monetários (discriminado por fonte de 
energia) considera o crescimento do PIB descontado do fator de eficiência energética 
do cenário FEE, de tal forma que os ganhos em eficiência estimados são captados 
pelos coeficientes técnicos do setor elétrico34; 

3) O número de empregos por setor cresce conforme a hipótese de crescimento da 
população considerada nos cenários. Como a taxa de crescimento da população é 
menor do que a taxa de crescimento do PIB, considera-se um aumento da 
produtividade do trabalho no período; 

4) As exportações de cada setor crescem conforme a previsão de crescimento do PIB 
mundial do World Bank; e 

5) A transformação da composição da matriz elétrica, em termos da oferta de GWh, foi 
considerada de forma linear ao longo do tempo, até atingir o cenário proposto em 
2050. 

Uma vez construídas as matrizes, foi necessário viabilizar a comparação entre os cenários 
Business as Usual (BAU) e Fator de Eficiência Energética (FEE) de cada cenarista. Para tal, o 
seguinte procedimento foi adotado: 

6) A mesma produção de energia (em GWh) do cenário FEE em 2050 para cada cenarista 
tanto no cenário FEE como no cenário BAU. Esta hipótese permite que os cenários FEE 
e BAU de um mesmo cenarista sejam comparáveis, de forma que os diferentes 
resultados são atribuídos apenas a diferentes estruturas de matrizes elétricas35. 

                                                           
33 Os detalhes das informações apresentadas nesta subseção referentes a: taxas de crescimento do PIB, fator de 
eficiência energética de cada cenário, taxa de crescimento da população, previsão de crescimento do PIB mundial 
do World Bank, evolução dos investimentos, fatores de ponderação das fontes de energia elétrica de acordo com 
custos operacionais e com combustíveis podem ser consultados no Apêndice C. 
34 O crescimento do setor elétrico também foi ajustado para contemplar um potencial descolamento de tarifas 
elétricas entre o cenário BAU e FEE. Considerou-se que a diferenciação das tarifas estaria refletida nas diferenças de 
investimentos nos dois cenários. A hipótese por traz do ajuste visa incorporar no modelo variações nos preços dos 
setores devido à variação na demanda. Vale ressaltar, no entanto, que os resultados não foram sensíveis a essa 
alteração. 
35 É importante notar que cada um dos quatro cenaristas avaliados neste estudo possui uma demanda total 
específica de energia no cenário FEE. Assim, para cada cenarista foi construída uma matriz híbrida para o cenário 
BAU e uma matriz híbrida para o cenário FEE, considerando diferentes estruturas de matrizes elétricas. 
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7) Como há eficiência no uso da energia em ambos os cenários, supõe-se que os demais 
setores produtivos tenham realizado investimentos necessários para alcançar tal 
eficiência36; 

8) As matrizes elétricas originais foram mantidas em termos percentuais (tanto para BAU 
e FEE). 

Após estimar as matrizes insumo produto de 2012, 2030 e 2050 para cada um dos cenários 
(BAU e FEE) e para os quatro cenaristas em questão, considerando as particularidades das 
matrizes elétricas de cada um deles, foram estimados os valores dos investimentos necessários 
(por cenarista e por tipo de cenário) para atingir a produção de energia elétrica projetada por 
fonte de geração. Tais investimentos são responsáveis pelo choque a ser analisado na 
economia com a mudança na forma de geração de energia proposta pelos cenaristas. As 
premissas utilizadas para encontrar os valores dos investimentos foram: 

9) Os investimentos do cenário BAU foram reponderados de forma a atingir as novas 
quantidades de energia em GWh (conforme descrito no item 6); 

10) Os investimentos necessários para viabilizar a matriz elétrica em cada cenário evoluem 
de forma proporcional ao PIB ao longo do tempo, respeitando o montante acumulado 
de investimentos requerido para viabilizar a matriz elétrica proposta; 

11) Como os valores de investimento utilizados pelos cenaristas da PCE eram referentes ao 
ano de 2013, todos foram trazidos a valores de 201137 (ano base da MIP) utilizando o 
crescimento real do PIB do período, a taxa de inflação medida pelo IPCA e a taxa de 
câmbio comercial (venda) de dezembro de 201338 (mês/ano base da PCE) e depois 
crescem de acordo com as taxas de crescimento do PIB já explicitadas no item 1. 

Nas Figuras 4.1 a 4.4, abaixo, pode-se observar a evolução anual dos investimentos 
considerada para o choque dado na MIP discriminada por cenarista e tipo de cenário. Nota-se 
que em todos os cenários, exceto nos cenários projetados pelo ITA, o montante de 
investimentos necessários (para produzir a mesma quantidade de energia elétrica) é bastante 
superior para os cenários de FEE (fator de eficiência energética – que, em geral, propõe uma 
matriz elétrica mais limpa), em comparação aos cenários BAU (business as usual - que, grosso 
modo, propõe pouca alteração ao mix de energia elétrica atual). 

No caso dos cenários estimados pelo ITA, os investimentos do cenário BAU são mais elevados 
que os do cenário FEE por conta dos montantes alocados em gás natural (34,2% do total) e 
energia solar (7,8%) no cenário BAU, enquanto que o cenário FEE considera maior peso na 
energia gerada por hidroelétricas (42,2%). 

 

  

                                                           
36 O impacto dos investimentos realizados pelos setores para reduzir o consumo de energia elétrica não foi 
analisado nesse estudo, apenas o impacto dos investimentos necessários para a mudança do mix de geração de 
energia elétrica. 
37 Os investimentos necessários para sair da matriz de 2011 e chegar na de 2013 foram calculados linearmente, 
seguindo a tendência dos investimentos previstos pela AVINA. 
38 2,35 R$/US$. 
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Figura 4.1 – COPPE: Evolução dos investimentos em geração de energia elétrica (em milhões 
de reais de 2011) 

 
Fonte: Avina, 2015. Elaboração própria. 

Na Figura 4.1 observa-se que, para atingir a geração de 1,27 TWh em 2050 a COPPE estimou 
que os investimentos seriam da ordem de R$ 16 bilhões e R$ 24,6 bilhões em 2012, para os 
cenários BAU e FEE, respectivamente, chegando a R$ 35,9 e R$ 55,3 bilhões em 2050. O total 
investido entre 2012 e 2015, a preços de 2011 é de R$ 911 bilhões e R$ 1,4 trilhão para os 
cenários BAU e FEE, respectivamente. 

A Figura 4.2 apresenta os investimentos necessários para atingir a geração de 1,22 TWh em 
2050, de acordo com o cenarista Greenpeace. Para tal, os investimentos de 2012 a 2050 
somariam R$ 1,2 e R$ 3,2 trilhões para os cenários BAU e FEE, respectivamente, em valores de 
2011. Os investimentos acumulados projetados pelo Greenpeace ultrapassam os 
investimentos previstos pela COPPE, isto porque o Greenpeace considera grande crescimento 
da geração de energias solar e eólica, cujo custo por MWh gerado é alto (principalmente da 
energia solar), quando comparado ao custo de geração por outras fontes. Em termos anuais, 
os investimentos seriam da ordem de R$ 20,9 bilhões e R$ 57,3 bilhões em 2012, para os 
cenários BAU e FEE, respectivamente, chegando a R$ 47 e R$ 128,8 bilhões em 2050. 
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Figura 4.2 – Greenpeace: Evolução dos investimentos em geração de energia elétrica (em 
milhões de reais de 2011) 

 
Fonte: Avina, 2015. Elaboração própria. 

A Figura 4.3 mostra a evolução dos investimentos necessários para se atingir uma geração 
total de 1,22 TWh de energia elétrica em 2050 a partir das estimações realizadas pelo ITA. No 
caso desse cenarista, nota-se que os investimentos necessários (2012 a 2050) para que se 
atinja o mix de energia elétrica do cenário BAU são 27% maiores que os investimentos 
projetados pelo cenário FEE: R$ 1,84 trilhão e R$ 1,45 trilhão, respectivamente (valores de 
2011). Isto ocorre porque o cenário BAU prevê a maior geração de energia a partir de fontes 
consideradas caras, tais como a solar e o gás natural. O maior peso dado à geração de 
hidroeletricidade e bioenergia no cenário FEE faz com que os investimentos sejam menores. 
Sendo assim, o ITA estimou que os investimentos seriam da ordem de R$ 32,3 bilhões e R$ 
25,5 bilhões em 2012, para os cenários BAU e FEE, respectivamente, chegando a R$ 72,5 e R$ 
57,3 bilhões em 2050. 
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Figura 4.3 – ITA: Evolução dos investimentos em geração de energia elétrica (em milhões de 
reais de 2011) 

 
Fonte: Avina, 2015. Elaboração própria. 

 

Figura 4.4– SATC: Evolução dos investimentos em geração de energia elétrica (em milhões de 
reais de 2011) 

 
Fonte: Avina, 2015. Elaboração própria. 

 

Na Figura 4.4 observa-se os investimentos anuais necessários para atingir a geração de 1,27 
TWh em 2050, de acordo com o cenarista SATC. Para tal, os investimentos de 2012 a 2050 
somariam R$ 1,0 e R$ 1,47 trilhão para os cenários BAU e FEE, respectivamente, a valores de 
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2011. Os investimentos acumulados projetados pelo SATC estão em linha com os estimados 
pela COPPE, sendo ainda inferiores aos projetados pelo Greenpeace. Em termos anuais, os 
investimentos seriam da ordem de R$ 17,6 bilhões e R$ 25,7 bilhões em 2012, para os cenários 
BAU e FEE, respectivamente, chegando a R$ 39,5 e R$ 57,7 bilhões em 2050. Os impactos 
desses choques de investimentos são apresentados na Seção 5. 

 

 

4.4 Etapa III – Construção da Matriz Híbrida 

Para avaliar o impacto de diferentes cenários de matrizes elétricas sobre as emissões de GEEs 
equivalente por setor da economia, foi necessária a construção da Matriz Insumo Produto 
Híbrida (MIP Híbrida) de energia e de GEEs, as quais serão explicadas na sequência. 

Em linhas gerais, a MIP Híbrida de energia considera toda a energia consumida no processo 
produtivo de uma indústria para fabricar seus produtos ao substituir os valores monetários das 
vendas do setor elétrico aos demais setores da economia pelo consumo de energia elétrica dos 
setores em unidades físicas39. Para tanto, elaborou-se a matriz de fluxos de energia em 
unidades físicas (matriz E), que identifica a quantidade de energia consumida por cada setor da 
economia de cada uma das diversas fontes de eletricidade. Os detalhes da construção da 
matriz E se encontram a seguir40. 

Para a construção da MIP Híbrida de GEEs, que permite o cálculo das emissões para cada 
cenário considerado, o fluxo de energia elétrica por fonte foi convertido em toneladas de CO2e 
emitidas de acordo com os fatores de conversão do Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories do Intergovernmental Panel on Climate Change de 200641. Os fatores de conversão 
fornecem a quantidade de GEEs emitido para cada unidade física de energia gerada por uma 
fonte específica (para cada TJ de energia gerada a partir da combustão do gás natural, por 
exemplo, são emitidas 56.155 kgCO2e)42. Assim, a nova matriz de fluxos de GEEs foi inserida na 
Matriz Insumo Produto, dando origem à MIP Híbrida de GEEs. Esta matriz permite que sejam 
identificados os impactos de diferentes estruturas de matrizes elétricas na emissão de GEEs da 
economia por setor da economia e nacionalmente. 

Conforme já descrito na seção 4.1, a energia elétrica pode ser identificada na MIP através do 
item “Energia elétrica, gás natural e outras utilidades”. Separada a “Energia elétrica” do “Gás 
natural e outras utilidades” (em unidades monetárias), conforme já explicado no referido item, 
resta construir a matriz de fluxos de energia elétrica entre os setores da economia em 
unidades físicas para substituir na MIP no lugar do setor de “Energia elétrica”. 

Primeiramente, vale destacar que os dados de consumo de energia elétrica por setor para 
2011 foram disponibilizados pelo Balanço Energético Nacional (BEN)43. Como a MIP construída 
para 2011 apresenta 68 setores e o BEN de 2011 contempla apenas 20 setores, foi necessário 
fazer a compatibilização entre os setores presentes na MIP e os setores presentes no BEN. Tal 
compatibilização resultou em 18 setores, incluindo o setor de Eletricidade (que, 

                                                           
39 Para maiores detalhes sobre a metodologia ver MILLER, Ronald E.; BLAIR, Peter D. Input-output analysis: 
foundations and extensions. Cambridge University Press, 2009. 
40 Para maiores detalhes ver Apendice C.1. 
41 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006. Disponível em http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/. 
42 Os fatores de conversão utilizados neste trabalho podem ser consultados no Apêndice C. 
43 Os setores disponíveis no BEN bem como o consumo de eletricidade de cada um deles podem ser visualizados no 
Apêndice C. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
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posteriormente, foi desagregado entre as fontes de eletricidade dos cenários) e Gás Natural 
(exceto para produção de energia elétrica), conforme será detalhado a seguir. 

A principal tarefa para construção da matriz E consiste em desagregar a energia elétrica entre 
as suas diversas fontes. Nesse caso, foram necessários dois procedimentos distintos para 
segregação: um para a matriz de 2011 e outro para os cenários futuros. 

a) Segregação das fontes de eletricidade na Matriz Insumo Produto de 2011 

O BEN fornece o consumo de energia elétrica em unidades físicas (em tonelada equivalente de 
petróleo - tep) pelos diversos setores da economia e o percentual de cada fonte primária na 
composição da produção de energia elétrica no Brasil44. De acordo com os dados 
disponibilizados pelo BEN, a oferta interna de energia elétrica para o ano de 2011 deriva das 
energias hidráulica, eólica, nuclear, biomassa, gás natural, derivados do petróleo, carvão e 
derivados e de importações, ou seja, sete fontes primárias mais importações. Assim, para 
segregação do produto eletricidade entre as diversas fontes utilizou-se a participação de cada 
fonte na oferta de energia elétrica. Para tanto, a hipótese requerida é que cada setor 
demandante de eletricidade utiliza a mesma proporção de cada fonte, sendo esta proporção a 
participação de cada fonte primária de energia elétrica na matriz elétrica brasileira de 2011 (de 
acordo com o BEN)45. 

Para viabilizar a comparação entre as mudanças na matriz elétrica atual e os cenários futuros 
considerados neste trabalho, também foi necessário segregar a fonte derivados de petróleo 
entre óleo combustível e outros e diesel, uma vez que os cenários futuros apresentam essas 
fontes desagregadas. Tal segregação foi realizada de acordo com o montante de energia 
elétrica produzido por cada uma dessas duas fontes. 

Como na MIP todos os setores podem consumir qualquer um dos produtos disponíveis na 
economia de forma a viabilizar suas atividades (consumo intermediário), também foi 
necessário desagregar o quanto cada um dos setores que compõem o setor elétrico consome 
de cada um dos demais produtos da economia. Nesse caso, considera-se também que o 
consumo de cada produto por esses setores é proporcional à sua produção de energia. 

O setor elétrico também foi desagregado nessas mesmas fontes primárias do ponto de vista da 
produção. Para tal, a principal hipótese utilizada é que cada setor primário produziu 100% de 
seu produto, ou seja, não existem outros setores que produzem o produto energia hidráulica 
além do setor de energia hidráulica (em outras palavras, não será considerada a autoprodução 
de energia por setores não energéticos). 

b) Segregação das fontes de eletricidade na Matriz Insumo Produto dos cenários futuros 

No caso dos cenários futuros, além das fontes de energia elétrica presentes no BEN, as 
matrizes elétricas incluem as fontes pequenas centrais hidrelétricas (PCH), oceânica, resíduo 
urbano, biogás e solar. 

Infelizmente, os cenários não fornecem a informação detalhada de consumo de eletricidade 
por setor, apenas a produção total de energia por fonte. Assim, foi necessário definir (a) o total 
de energia consumido por cada setor e (b) o consumo de eletricidade por fonte para cada 
setor. No primeiro caso, a segregação dos fluxos de energia entre os setores foi realizada com 

                                                           
44 Essas informações podem ser consultadas no Apêndice C. 
45 Esta hipótese é consistente com o sistema atual de produção e transmissão de energia elétrica no Brasil, 
denominado Sistema Interligado Nacional (SIN). Conforme o Operador Nacional do Sistema (ONS), apenas 1,7% da 
energia requerida pelo país encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados principalmente na 
região amazônica. Informação disponível em http://www.ons.org.br/conheca_sistema/o_que_e_sin.aspx. 

http://www.ons.org.br/conheca_sistema/o_que_e_sin.aspx
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base na participação do setor no consumo total de eletricidade conforme o BEN de 2011. No 
segundo, assim, como no cenário de 2011, utilizou-se a hipótese do Sistema Interligado, de 
forma que cada setor demandante de eletricidade utiliza a mesma proporção de cada fonte, 
sendo esta proporção a participação de cada fonte primária de energia elétrica na matriz 
elétrica de cada cenário. 

Em relação ao consumo dos demais produtos da economia pelo setor elétrico, considera-se 
também que o consumo é proporcional à produção de energia de cada fonte. 

Do ponto de vista da produção de eletricidade, assim como em 2011 o setor elétrico foi 
desagregado em suas fontes primárias utilizando a hipótese de que cada setor primário 
produziu 100% de seu produto. 

A Figura 4.5 a seguir resume a desagregação final realizada. 

Figura 4.5 – Desagregação do setor “Energia elétrica, gás natural e outras utilidades” 

Energia elétrica, gás 
natural e outras 
utilidades 

Energia elétrica 

Hidráulica 
Eólica Nuclear 
Biomassa 
Gás Natural 
Óleo Combustível e Outros 
Diesel 
Carvão e derivados 
PCH 
Oceânica 
Resíduo urbano 
Biogás 
Solar 

Gás Natural (exceto para produção de energia elétrica) 
Fonte: Contas Nacionais/IBGE, EPE/BEN. Elaboração própria. 

 

 



  

35 / 83 

 

5 Resultados 

Os cenários para a matriz elétrica de 2050 estimados no âmbito da Plataforma de Cenários 
Energéticos (PCE), organizada pela Fundação Avina, entre outros parceiros46, baseiam-se em 
um conjunto de premissas e informações comuns, conforme apresentado na Seção 4. Dessa 
forma, as diferentes estimativas propostas pelos quatro cenaristas participantes da PCE 
(COPPE/UFRJ, Greenpeace, SATC e ITA) podem ser comparadas. 

Nesta seção apresentam-se os impactos econômicos (Produto Interno Bruto), sociais 
(Empregos) e ambientais (emissões de CO2) de curto prazo de cada cenário, considerando-se 
os investimentos necessários para a mudança de mix de energia elétrica proposta. A subseção 
5.1 apresenta os resultados gerais comparados para cada cenarista, enquanto a subseção 5.2 
analisa tais resultados para cada setor da economia. 

É importante ressaltar que o choque de investimento aqui proposto representa um choque 
anual em termos percentuais do PIB, ou seja, representa a elevação anual média de 
investimentos necessária para se atingir a mudança de mix elétrico a ser alcançada em 2050 
(em função do PIB de cada ano), conforme a projeção de cada cenarista. Assim sendo, os 
impactos estimados são de curto prazo e referem-se às variações de PIB, número de empregos 
e emissão de CO2 a serem alcançadas em um ano, a partir da estrutura produtiva do ano de 
2011. 

5.1 Impactos Gerais 

Esta seção descreve os impactos da mudança de direcionamento dos investimentos nas fontes 
de energia elétrica, usando o arcabouço teórico desenvolvido nas seções anteriores. Em 
resumo, os impactos dos cenários de eficiência energética (FEE) impulsionam mais a 
economia47, por representarem um investimento 52% maior do que os cenários BAU, ajustado 
para gerar a mesma quantidade de energia que o (FEE). Isso ocorre porque a MIP considera 
preços relativos constantes para ambos os cenários (hipótese razoável para análises de curto 
prazo), o que faz com que só consigamos analisar o impacto parcial do fomento da economia 
dado pelos investimentos na mudança da matriz elétrica (excluindo o potencial impacto no 
valor das tarifas de energia elétrica e, portanto, no custo dos setores/famílias/governo com 
esse insumo). Com relação às emissões associadas a cada cenário, observa-se que as 
diferenças entre os cenários BAU e FEE são bastante substanciais, chegando a uma economia 
de 4,1 MtCO2e/ano para o cenarista ITA (em 2030), que apresentou as maiores diferenças 
entre o BAU e FEE. 

Os resultados gerais do impacto sobre o PIB, emprego e emissões para cada cenarista em três 
recortes anuais - 2012, 2030 e 2050 - podem ser observados a seguir. 

 

  

                                                           
46 ABEEólica (Associação Brasileira de Energia Eólica), ANACE (Associação Nacional de Consumidores de Energia), 
UNICA (União da Indústria de Cana-de-açúcar), WWF Brasil, COGEN (Associação da Indústria de Cogeração de 
Energia) e Observatório do Clima. 
47 Isso só não é verdade para o ano de 2012, pois investimentos em energias renováveis ainda são baixos. 
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Tabela 5.1 – Efeito total dos investimentos em geração de energia elétrica sobre empregos 
para os anos de 2012, 2030 e 2050 (todos os cenaristas) 

2012 Unid. por 1 ano % 

Cenarista BAU FEE Var. BAU FEE Var. p.p. 

COPPE 243.747 202.474 -41.274 0,24% 0,20% -0,04 

Greenpeace 350.918 706.133 355.215 0,35% 0,71% 0,36 

ITA 536.260 278.354 -257.907 0,54% 0,28% -0,26 

SATC 249.594 202.284 -47.310 0,25% 0,20% -0,05 

              

2030 Unid. por 1 ano % 

Cenarista BAU FEE Var. BAU FEE Var. p.p. 

COPPE 225.117 333.183 108.066 0,21% 0,31% 0,1 

Greenpeace 298.531 630.751 332.220 0,28% 0,59% 0,31 

ITA 567.405 380.421 -186.984 0,53% 0,36% -0,18 

SATC 254.952 355.829 100.877 0,24% 0,33% 0,09 

              

2050 Unid. por 1 ano % 

Cenarista BAU FEE Var. BAU FEE Var. p.p. 

COPPE 222.140 412.072 189.932 0,19% 0,36% 0,17 

Greenpeace 291.925 685.241 393.316 0,26% 0,60% 0,34 

ITA 417.431 473.048 55.617 0,37% 0,41% 0,05 

SATC 236.933 453.347 216.415 0,21% 0,40% 0,19 

 

 



 

 

 

Figura 5.1 – Efeito total dos investimentos em geração de energia elétrica sobre PIB para os anos de 2012, 2030 e 2050 (todos os cenaristas) 

 

 



 

 

 
Os efeitos dos cenários sobre a economia estão diretamente ligados ao nível de investimento 
necessário para alcançá-los. Todos os cenários em 2030 e 2050 apontam para um crescimento do 
produto e do nível de emprego da economia maior no cenário FEE, quando comparado ao cenário 
BAU. Isso não ocorre em 2012, pois os investimentos nas fontes alternativas foram pequenos. Apenas 
no cenário ITA os efeitos do cenário FEE são menores que no BAU, uma vez que os ganhos de 
eficiência projetados para esse cenário de tal ordem que os investimentos necessários para atingi-los 
fazem com que os impactos sobre a economia sejam menores que no cenário BAU. 

Notam-se diferenças pequenas para PIB e valor adicionado quando comparados os efeitos para os 
diferentes períodos. Por exemplo, para o cenário COPPE-BAU, o PIB varia 0,24%, 0,21% e 0,19% nos 
anos de 2012, 2030 e 2050. Apenas no cenário do ITA-BAU há variações maiores, chegando a 0,26 
pontos percentuais de diferença entre 2012 e 2050. Outro ponto que chama atenção é o impacto 
maior quanto mais longo o período de tempo considerado. Conforme o nível de investimentos cresce, 
os impactos sobre a economia são maiores. 

 

Tabela 5.2– Efeito total dos investimentos em geração de energia elétrica sobre emissões de GEEs, 
para os anos de 2012, 2030 e 2050 (todos os cenaristas) 

2012 tCO2e % 

Cenarista BAU FEE Var. BAU FEE Var. p.p. 

COPPE 117.221 91.044 -26.176 0,58% 0,45% -0,13 

Greenpeace 162.397 288.962 126.564 0,81% 1,44% 0,63 

ITA 254.862 135.111 -119.751 1,27% 0,67% -0,6 

SATC 124.438 97.041 -27.397 0,62% 0,48% -0,14 

              

2030 tCO2e % 

Cenarista BAU FEE Var. BAU FEE Var. p.p. 

COPPE 526.313 467.137 -59.175 0,96% 1,61% 0,65 

Greenpeace 244.241 498.282 254.041 1,08% 1,79% 0,71 

ITA 5.156.526 1.052.520 -4.104.007 6,01% 2,59% -3,42 

SATC 468.792 477.897 9.104 1,06% 1,59% 0,53 

              

2050 tCO2e % 

Cenarista BAU FEE Var. BAU FEE Var. p.p. 

COPPE 1.350.196 967.220 -382.976 1,28% 3,03% 0,0175 

Greenpeace 1.531.345 511.052 -1.020.293 1,85% 3,54% 0,0169 

ITA 1.752.324 2.641.219 888.895 2,05% 4,28% 0,0223 

SATC 1.353.781 654.248 -699.533 1,35% 3,35% 0,02 

 

Com relação às emissões de GEEs, todos os cenaristas projetam quedas nas emissões de poluentes da 
economia no longo prazo. A queda no cenário FEE do ITA é a maior, mais do que compensando o 
aquecimento da economia gerado pelos investimentos. Diferentemente dos impactos sobre PIB e 
empregos, os impactos sobre GEEs aumentam ao longo do tempo, chegando a 6,0% no cenário ITA-
BAU. 
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5.2 Impactos Setoriais 

Com relação à distribuição setorial dos efeitos destacados na subseção anterior, os Gráficos 5.2, 5.3 e 
5.4 resumem os impactos, em termos de variação no PIB, nos setores geradores de energia elétrica, 
nos anos 2012, 2030 e 2050, respectivamente, para cada cenário. No caso dos setores que não 
produzem energia elétrica, os impactos são pequenos (cerca de 1-2% para todos os anos). Isso ocorre 
porque o efeito sobre esses setores é indireto, uma vez que decorrem de investimentos realizados nos 
setores produtores de eletricidade; nos cenários aqui contemplados não ocorrem investimentos nos 
setores não energéticos. 

 



 

 

 

Figura 5.2– Variação % no PIB dos setores produtores de energia elétrica (2012) 

 



  

41 / 83 

 

Figura 5.3– Variação % no PIB dos setores produtores de energia elétrica (2030) 
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Figura 5.4– Variação % no PIB dos setores produtores de energia elétrica (2050) 

 

 

 

 



 

 

 
Analisando-se as Figuras 5.2, 5.3 e 5.4, observa-se forte impacto no setor de energia eólica em 
todos os cenários em 2012, com crescimento do PIB do setor de quase 400%. Já em 2030, os 
destaques são os setores de energia hidráulica e PCH, com elevação de 500% no cenário ITA-
FEE. Deve-se observar, entretanto, que essas grandes variações ocorrem, pois há 
investimentos em setores que em 2011 (ano base da matriz) apresentavam valor adicionado 
bastante baixo. No caso do PCH, por exemplo, a variação de 500% é causada por um choque 
de R$ 50 milhões (valor de 2011). 

Em 2050, há um crescimento mais igualitário entre as fontes, uma vez que a maior parte dos 
investimentos já foi feita e os setores, antes pequenos, atingiram as participações desejadas 
nas matrizes elétricas projetadas. Apenas no cenário SAT-BAU verifica-se uma queda na 
participação de PCH, devido a uma redução na participação desse setor na composição desse 
cenário. Entretanto, dada a pequena participação desse setor na oferta de energia, a queda 
representa uma diminuição de R$ 100 milhões (em valores de 2011)48. 

Nas Figuras 5.5, 5.6 e 5.7 apresentam-se os resultados setoriais para o número de empregos 
gerados em cada ano (2012, 2030 e 2050, respectivamente) e para cada cenarista. 

 

                                                           
48 Nota-se ainda que algumas fontes de energia foram omitidas nos gráficos: solar em 2012; solar, resíduos urbanos 
e oceânica em 2030; e oceânica em 2050. Isso porque esses setores receberam tamanhos investimentos nos 
períodos citados, que seus impactos em termos percentuais se aproximam de infinito. Por outro lado, reitera-se que 
seus impactos em termos monetários são de magnitudes parecidas com os dos outros setores. 



 

 

 

Figura 5.5– Variação no número de empregados dos setores produtores de energia elétrica (unidades por ano - 2012) 
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Figura 5.6– Variação no número de empregados dos setores produtores de energia elétrica (unidades por ano – 2030) 
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Figura 5.7– Variação no número de empregados dos setores produtores de energia elétrica (unidades por ano - 2050) 

 

 

 



 

 

 
Em relação aos impactos sobre ocupações, assim como no caso do PIB, nos setores de energia 
oceânica, resíduos urbanos e biogás estes impactos são zero, uma vez que ainda não houve 
investimentos nessas fontes. Os destaques vão para os setores de solar, gás natural e eólica, 
que geraram empregos da ordem de 28 mil em 2012, 11 mil em 2030 e 8 mil em 2050. 

Em 2030, os impactos no setor de energia solar permaneceram elevados, chegando a 30 mil 
empregos. Mas outros setores começam a ganhar destaque, como hidráulica e biomassa. O 
mesmo ocorre para 2050, no qual a energia solar gera aproximadamente cerca de 50 mil 
novos empregos. 

Por sua vez, os impactos dos cenários projetados sobre emissões de GEEs (em toneladas de 
CO2 equivalente) podem ser vistas na Figura 5.8 para os quatro cenaristas. 

 



 

 

 

Figura 5.8– Variação na emissão de GEEs para todos os cenaristas (tCO2e emitidas – 2012, 2030 e 2050) 

 

 



  

49 / 83 

 

 

 

 



  

50 / 83 

 

 

 

 

 



  

51 / 83 

 

 

 



 

 

 
Em relação às emissões de GEEs nota-se que os cenários FEE apresentam elevações nas 
emissões menores para todos os cenaristas, com exceção do ITA, devido aos ganhos de 
eficiência, tanto nos setores de energias renováveis, quanto nos setores não renováveis e 
setores não energéticos. Isso não ocorre apenas no cenário do ITA, uma vez que o crescimento 
do PIB apresentado no cenário BAU é superior ao crescimento apresentado pelo FEE (em 2012 
e 2030, igualando-se em 2050). No caso do Greenpeace, como o crescimento do PIB 
apresentado no cenário FEE é bastante superior ao do cenário BAU (em especial em 2030 e 
2050) entende-se que a variação das emissões são proporcionalmente menores no cenário 
FEE. 

Além disso, quanto maior o período de tempo considerado, maiores são os investimentos e, 
portanto, maior é o crescimento da economia e consequentemente as emissões são maiores, 
sempre levando em conta os limites de aplicabilidade de uma Matriz Insumo-Produto. Esse 
padrão é observado em todos os cenários analisados. 
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6 Considerações Finais 

Esse estudo busca entender como a reorganização do setor elétrico na direção de aumentar a 
geração de eletricidade com o uso de fontes renováveis impacta a economia, os empregos e as 
emissões de GEEs de todos os setores do país, a partir da análise insumo produto e dos 
cenários elaborados por instituições de renome no planejamento de energia do país.  

Por um lado, a transição para uma matriz elétrica com menos emissões passa necessariamente 
por maiores investimentos: nos cenários FEE, os investimentos acumulados entre 2013 e 2050 
são superiores que os projetados para os cenários BAU, em 51% para a COPPE, 54% para a 
SATC e 158% para o Greenpeace, respectivamente, para gerar a mesma quantidade de energia 
(apenas no caso do ITA o investimento do cenário BAU é maior, em 22%, em comparação ao 
cenário FEE). Por outro lado, a reorganização do setor com foco em energias renováveis possui 
efeitos positivos importantes na economia, como por exemplo, a geração de empregos em 
diversos setores relacionados e o crescimento do PIB decorrente do fomento às atividades 
econômicas correlatas. Os setores que apresentaram, na maior parte dos cenários FEE, maior 
crescimento no número de postos de trabalho (quando comparados aos cenários BAU) são os 
de energia solar e eólica (em torno de 30 mil e 10 mil empregos novos por ano, 
respectivamente).  Além disso, a geração total de empregos na economia pode chegar a 400 
mil novos postos de trabalho no cenário Greenpeace-FEE em relação ao BAU em 2050.  

Outro efeito importante relaciona-se às emissões de CO2e evitadas que podem chegar a: 

 1 MtCO2e ao ano de acordo com estimativas do cenarista Greenpeace; 

 700 mil toneladas de CO2e para o cenarista SATC; e 

 380 mil toneladas para o cenarista COPPE, 

todas relativas ao ano de 2050. Já o crescimento do PIB da economia como um todo é maior 
no cenário FEE, quando comparado ao BAU, para todos os cenaristas, como exceção do ITA. 

Outro aspecto importante do aumento da geração de energia elétrica com o uso de fontes 
renováveis é a economia de custos observada no médio e longo prazos. Os custos operacionais 
dos cenários FEE são inferiores aos dos cenários BAU, de acordo com as projeções calculadas 
pelos cenaristas da PCE. Isto é, embora no curto prazo os investimentos necessários para o 
cenário FEE sejam maiores do que os investimentos para o cenário BAU, verifica-se que no 
longo prazo tais desembolsos são compensados pela queda de custos operacionais 
importantes no cenário FEE, principalmente do custo com combustíveis, que representa em 
média 75% e 73% dos custos operacionais da COPPE e SATC, respectivamente.  

Tal fato pode ser observado ao compararmos os benefícios líquidos do cenário FEE em relação 
aos do cenário BAU (Figuras 6.1 e 6.2). Os benefícios líquidos foram calculados pela diferença 
entre os benefícios e custos incrementais do cenário FEE em relação ao BAU. Como benefícios 
consideraram-se: (a) o incremento do PIB gerado pelo choque de investimento; e (b) a redução 
adicional de emissões de GEEs valorados pela taxa de carbono de US$ 10,00/tCO2e 49 . Por sua 
vez, os custos adicionais incluem os custos com combustíveis, operacionais e de capital, de 
acordo com os dados fornecidos pela PCE. 

                                                           
49 De acordo com o relatório do Banco Mundial (2015), 85% dos países que adotam taxa sobre o carbono adotaram 
valores próximos ou abaixo de 10 US$/tCO2e, além disso, o sistema europeu EU ETS adota 10 US$/tCO2e (maior 
sistema de controle de emissões do mundo). Banco Mundial. (2015). State and Trends of Carbon Pricing 2015. 
Washington DC. 
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Conforme o Gráfico 6.1, para o cenarista COPPE, o benefício líquido é negativo apenas para o 
ano de 2012 (R$ 8,8 bilhões), uma vez que nesse ano os investimentos do cenário FEE são 
bastante superiores aos do cenário BAU e os impactos sobre o PIB ainda não foram 
observados. Em 2030, o benefício líquido passa a ser positivo (R$ 6,1 bilhões) pois os reflexos 
positivos dos investimentos do FEE já foram absorvidos pela economia. Vale ressaltar que no 
ano de 2050, os custos do cenário FEE passam a ser inferiores aos do cenário BAU (em 
aproximadamente R$ 5 bilhões), principalmente por conta da menor utilização de 
combustíveis na geração de energia elétrica. 

 

Figura 6.1– COPPE: Benefícios líquidos da diferença dos impactos do cenário FEE em 
comparação com o cenário BAU, em milhões de reais de 2011 
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Figura 6.2– SATC: Benefícios líquidos da diferença dos impactos do cenário FEE em 
comparação com o cenário BAU, em milhões de reais de 2011 

 

 

Já o benefício líquido do cenarista SATC (Gráfico 6.2) é sempre positivo e crescente ao longo de 
todos os anos calculados, chegando a R$ 142 bilhões em 2050. Isso se deve à grande diferença 
entre os custos do cenário FEE e BAU (por exemplo, os custos do cenário FEE são em torno de 
R$ 100 bilhões menores que os custos do cenário BAU em 2050), ou seja, a SATC estima que os 
custos e investimentos necessários para viabilizar uma matriz elétrica “mais limpa” são 
inferiores aos custos do cenário BAU. 

Em resumo, os resultados obtidos nesse estudo indicam que a opção por uma matriz elétrica 
focada em fontes renováveis, com crescimento significativo de energias alternativas como a 
solar, biomassa e eólica, trazem impactos líquidos positivos para a economia no médio e longo 
prazo. Esses impactos positivos devem-se ao fomento da economia, observado pelo impacto 
no PIB dos setores elétricos e pela economia de custo gerada após a realização dos referidos 
investimentos, ao impacto social, pelo aumento expressivo do número de empregos, e, 
principalmente, às emissões de GEEs evitadas, que contribuem para o atingimento das metas 
estabelecidas no INDC brasileiro. Em especial, os benefícios líquidos apontam para a possível 
viabilidade econômica de políticas de incentivo para que o planejamento energético de longo 
prazo caminhe na direção da segurança energética aliada à maior eficiência e redução do 
impacto ambiental. 
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Apêndice A – Comparação entre Cenários 

Neste Apêndice apresenta-se a comparação dos cenários descritos na seção 3 de acordo com 
12 aspectos considerados relevantes: 

 Metodologia de elaboração dos cenários 

 Diversificação das fontes de energia 

 Premissas macroeconômicas e financeiras  

 Premissas de demanda e de oferta 

 Premissas institucionais 

 Premissas sobre inovação tecnológica 

 Oferta e Demanda por fonte de energia 

 Intensidade Elétrica 

 Premissas Importação e Exportação 

 Custos Médios de Geração 

 Emissões de Gases de Efeito Estufa 

 Geração de emprego 

As próximas subseções descrevem a comparação realizada em cada um dos itens citados. 

A.1 Premissas Macroeconômicas e Financeiras 

Na Tabela A.1 estão apresentadas as projeções para o PIB real em termos da variação 
percentual anual. A premissa de crescimento do PIB utilizada por todos os cenaristas do 
projeto AVINA foi a mesma, ficando constante em 2,5% a.a entre as décadas de 2020 e 2050.  

Tabela A.1 – Projeção de Crescimento do PIB Real (% a.a.) 

  2005 2010 2020 2030 2040 2050 

Realizado 3,20% 7,50% - - - - 

AVINA - - 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

 

O custo de capital utilizado nas projeções dos cenaristas da AVINA encontra-se em 9% a.a. 
(sendo esta uma premissa comum a todos os cenaristas participantes da PCE), enquanto que a 
EPE utilizou um custo de capital um pouco superior, entre 11% a 13% a.a. 

A.2 Premissas de demanda e de oferta 

As principais premissas relativas à estimação da demanda, utilizadas pelos diversos cenários, 
podem ser observadas na Tabela A.2. Os cenários consideram algum tipo de medida de 
eficiência energética que tende a reduzir proporcionalmente o consumo de energia no longo 
prazo. Além disso, todas as instituições baseiam-se no crescimento do PIB (através da 
elasticidade renda) para projetar o comportamento da demanda por energia. 
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Tabela A.2 – Premissas de Demanda 

AVINA 

Atendimento integral da demanda por energia elétrica em todos os anos de 
projeção 
(poderia incluir a importação de energia caso necessário); 

Estabelecimento de limite superior e inferior para o crescimento anual da 
demanda, dando maior flexibilidade aos cenaristas (este item difere da PCE chilena 
e argentina); 

 

Da mesma forma, as principais premissas relativas à estimação da oferta de energia por fonte, 
no sentido de substituir fontes não renováveis por fontes renováveis, podem ser observadas 
na Tabela A.3. 

Tabela A.3 – Premissas de Oferta e Segurança Energética 

AVINA 

COPPE / UFRJ 
Ampliar programas de eficiência energética 

Geração hidrelétrica é focada em usinas a fio d'água 

Greenpeace 

Sistema descentralizado de geração 

Descontinuação das usinas nucleares / termelétricas a carvão/óleo combustível 

Expansão da hidráulica via PCH fora da região amazônica 

Gás natural como fonte de energia reserva (até transição da matriz para novas 
renováveis) 

SATC 
Hidrelétricas de grande porte com reservatório 

Continuação das usinas a carvão 

ITA 

Ampliar programas de eficiência energética 

Nuclear / gás natural como formas de energia de reserva até transição para 
renováveis 

Hidrelétrica como principal geradora (ampliação na Amazônia com turbinas 
hidrocinéticas) 

 

A.3 Premissas institucionais 

A Tabela A.4 busca apresentar, de maneira simplificada, os setores (discriminados aqui de 
acordo com as diferentes fontes de energia) e diferentes formas de financiamento do 
investimento, nos quais os cenários apresentaram premissas relativas à necessidade ou 
importância de avanços institucionais.  

Em primeiro lugar, destaca-se a menção de avanços institucionais ligados ao desenvolvimento 
da energia eólica enquanto geradora de eletricidade. A relevância de avanços institucionais em 
tal setor é destacada por todos os cenaristas da AVINA. 

Em segundo lugar, destaca-se a importância de avanços institucionais relativos ao estímulo da 
ampliação do setor de energia solar, em especial a distribuição fotovoltaica, citada nos 
cenários da COPPE, SATC, Greenpeace. Já premissas institucionais relativas ao 
desenvolvimento da utilização da biomassa são utilizadas pelo ITA, COPPE e Greenpeace. 

 



 

 

 
Premissas institucionais relacionadas às fontes de energia não renováveis (nuclear, petróleo e gás natural) e relativas às hidrelétricas são todas utilizadas 
somente no cenário projetado pelo governo. Em particular, premissas relativas ao gás natural também são citadas nos cenários da COPPE, Greenpeace e 
ITA, premissas relativas ao desenvolvimento de hidrelétricas nos cenários da SATC e ITA e premissas relativas à energia nuclear no cenário SATC. 

Tabela A.4 – Premissas Institucionais 

Premissas Institucionais/ 
Desenvolvimento 

Solar Eólica Biomassa 
Hidrelétrica/ 

PCHs 
Nuclear Petróleo Gás Natural 

Clean Coal 
technology 

AVINA 

COPPE / UFRJ ✓ ✓ ✓       ✓ ✓ 

Greenpeace ✓ ✓ ✓       ✓   

SATC ✓ ✓   ✓ ✓     ✓ 

ITA   ✓ ✓ ✓     ✓   
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A.4 Premissas sobre inovação tecnológica 

As premissas relacionadas às inovações tecnológicas podem ser observadas na Tabela A.5 para todos os cenários. De maneira simplificada verifica-se que 
todos os cenários analisados apresentaram premissas relativas a energia solar e usinas eólicas. 

É interessante notar que a adoção de tecnologias renováveis alternativas, como eólica, solar e biomassa, são fortemente utilizadas pelos cenaristas da 
AVINA (Greenpeace, SATC, COPPE e ITA). O cenário da EPE, por sua vez, aposta no desenvolvimento de tecnologias relativas ao desenvolvimento de eólicas, 
biomassa, e carvão com emissões reduzidas (clean coal). O Greenpeace foi o único a adotar premissas de melhorias na fonte oceânica como geradora de 
eletricidade. 

Tabela A.5 – Premissas de Inovações Tecnológicas 

Melhorias Tecnológicas Solar Clean Coal 
Redução de 

CO2 

Usinas 
eólicas 

inovadoras 
Biomassa 

Usinas de 
Gás Natural 
inovadoras 

Hidrelétricas 
com avanço 
tecnológico 

Equipamentos 
elétricos 

eficientes 

Avanços 
produção 

etanol/ 
biodiesel 

Oceânica Nuclear 

AVINA 

COPPE / UFRJ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   ✓     ✓ 

Greenpeace ✓     ✓ ✓   ✓     ✓   

SATC ✓ ✓   ✓             ✓ 

ITA ✓     ✓ ✓ ✓ ✓         

 

 

 



 

 

 

A.5 Oferta por fonte de energia 

A Tabela A.6 apresenta a oferta em GWh estimada para 2050 para cada cenarista por tipo de 
cenário (BAU e FEE). 

Tabela A.6 – Oferta projetada por fonte de energia em TWh – 2050 

Fonte 
COPPE Greenpeace ITA SATC 

BAU FEE BAU FEE BAU FEE BAU FEE 

Hidráulica 706 656 747 460 591 518 744 689 

Eólica 117 104 144 296 292 229 235 189 

Nuclear 98 98 75 - 51 23 68 56 

Biomassa 225 124 183 27 97 94 147 106 

Gás Natural 377 108 461 71 621 293 211 6 

Óleo Combustível e Outros 8 7 23 0 - 0 8 3 

Diesel 14 13 27 0 - 0 14 5 

Carvão e derivados 217 11 65 - - - 302 45 

PCH 56 56 44 29 12 24 26 25 

Oceânica - - 2 10 4 3 - - 

Resíduo urbano - - - - 8 4 9 6 

Biogás - - - - - - 78 63 

Solar 91 90 155 331 142 39 103 74 

Total 1.908 1.266 1.926 1.224 1.817 1.227 1.946 1.267 

A.6 Intensidade Elétrica 

O índice de Intensidade Elétrica foi calculado pela razão entre a demanda total de energia 
projetada e o PIB real projetado em cada cenário. A projeção da demanda foi apresentada por 
cada cenarista. Com relação à projeção do PIB real, considerou-se, para todos os cenários, o 
valor do PIB Nominal na data-base de 2005 corrigido em termos reais para os a data-base de 
cada estudo (usando dados oficiais publicados) e para os respectivos horizontes de projeção 
(usando os dados de projeção dos cenaristas). 

Assim, a Tabela A.7 mostra que os cenários FEE são mais otimistas em termos de eficiência no 
uso da energia elétrica (0,180 TWh/mil reais), enquanto os cenários BAU projetam 0,276 
TWh/mil reais.  

Tabela A.7 – Intensidade Elétrica em TWh/ mil R$ (Demanda de energia/PIB 

Ano da 
projeção 

Instituição 

Demanda 
total 

Projeção 
PIB 

Intensidade 
Elétrica  

TWh 109 R$ TWh/103 R$ 

2050 AVINA BAU 1.572 5.689 0,276 

2050 AVINA FEE 1.025 5.689 0,18 

Fonte: Avina, 2015; EPE, 2007 
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A.7 Evolução dos Custos 

Por fim, as Figuras A.1 até A.4 apresentam a evolução dos custos médios projetados pelos 
cenaristas em cada cenário (BAU e FEE). Tais custos consideram tanto os custos operacionais 
quanto os custos de combustíveis. É importante ressaltar que tais custos não consideram os 
custos de transmissão associados.  

Figura A.1 – COPPE: Evolução Custo Médio 

 
Fonte: Avina, 2015, pág. 33, figura 18 

Figura A.2 – Greenpeace: Evolução Custo Médio 

 
Fonte: Avina, 2015, pág. 34, figura 19 
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Figura A.3 – SATC: Evolução Custo Médio 

 
Fonte: Avina, 2015, pág. 34, figura 20 

 

Figura A.4 – ITA: Evolução Custo Médio 

 
Fonte: Avina, 2015, pág. 35, figura 21 

 

Comparando os cenaristas, vemos que os cronogramas de desembolso da COPPE, Greenpeace 
e SATC são similares. No caso do ITA, há um aumento no desembolso já em 2018, chegando a 
quase 160 US$/MWh em 2025 no cenário FEE. Os patamares de custos se mantém elevados 
até 2050, atingindo quase 120 US$/MWh no cenário FEE e 70 US$/MWh no cenário BAU. 

O Greenpeace apresenta, considerando o horizonte de 2050, o segundo maior valor de custos: 
100 US$/MWh no cenário FEE e 90 US$/MWh no cenário BAU. COPPE e SATC, por sua vez não 
chegam nem a 80 US$/MWh mesmo no cenário FEE. 
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Apêndice B - Metodologias da elaboração das matrizes 

Esse apêndice apresenta s metodologia utilizada pela PCE para elaboração dos cenários. 

A metodologia utilizada pela PCE/Fundação AVINA foi elaborada por um Comitê técnico 
formado por membros de instituições acadêmicas e especialistas com experiência reconhecida 
em planejamento energético e áreas afins. 

A PCE baseia-se na construção de cenários futuros (2050) para a matriz elétrica exclusivamente 
(os demais modais de energia não foram considerados) a partir de premissas e um conjunto de 
informações comuns, de tal forma que os diferentes cenários possam ser comparados com 
base em uma metodologia própria, o que permite destacar vantagens e externalidades 
associadas às opções de planejamento apresentadas. O uso de uma metodologia comum 
permitiu comparar os cenários projetados em relação aos seus custos médios, a diversidade 
energética proposta, as emissões de gases de efeito estufa (CO2, CH4 e N2O), ao uso do solo e a 
intensidade energética. 

Outra característica importante da PCE refere-se à a diversidade dos responsáveis pela 
elaboração dos cenários energéticos (COPPE, Greenpeace, SATC e ITA), selecionados entre 
representantes de empresas de energia, organizações não governamentais e acadêmicos.  

Entre as premissas comuns adotadas para a construção dos cenários, merecem destaque: 

 Padronização do custo unitário dos combustíveis fósseis e do custo da eletricidade 
importada (caso necessária): foram adotadas as relações de preços atuais (2014), não 
considerando barateamento de custos de tecnologias novas ou aumento de preços de 
combustíveis não renováveis. 

 Atendimento integral da demanda por energia elétrica em todos os anos do horizonte de 
estudo (poderia incluir importação de energia caso necessário); 

 Estabelecimento de limite superior e inferior para o crescimento anual da demanda, dando 
maior flexibilidade aos cenaristas (este item difere da PCE chilena e argentina); 

 Os cenários tem como base a capacidade instalada de 2013; 

 Utilização do software LEAP – Long range Energy Alternatives Planning System; 

 Padronização de expectativas em relação à disseminação das tecnologias mais inovadoras; 
foi estabelecida uma lista com 42 opções tecnológicas (de geração centralizada e 
distribuída) comuns a todos os cenaristas e que representam grande diversidade 
energética. 

 Foram consideradas perdas globais (em torno de 20% em todos os cenários) que incluem 
tanto perdas técnicas no transporte (nas redes de transmissão e distribuição) quanto 
fraudes (energia fornecida e não paga por meio de alterações de medidores ou ligações 
clandestinas) por representantes de empresas de energia, organizações não 
governamentais e acadêmicos as instalações elétricas. 

 Cada cenarista elaborou o seu plano de obras necessário para atender a projeção de 
demanda e de acordo com as tecnologias priorizadas. 

 A metodologia utilizada não considerou os custos associados às redes de transporte de 
energia e também não considerou a precificação do carbono. Também não foi modelada a 
cadeia de acesso ao gás natural (origem nacional ou importada) de forma que o 
combustível foi considerado como disponível no médio e longo prazo. 
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Apêndice C- Bases de dados 

C.1 Matriz Insumo-Produto (MIP) 

A informação fundamental de um modelo de Insumo-Produto é exemplificada na Tabela C.1, 
que ilustra os fluxos monetários entre os setores da economia, conforme descrito a seguir.  

Tabela C. 1 – Relações fundamentais de Insumo-Produto. 

 Setores Compradores (Destino)   

Setores 
Vendedores 

(Origem) 

Insumos Intermediários (Matriz Z) 
Demanda 

Final 
(vetor Y) 

Produção 
Total  

(vetor X) 

 Importações (vetor M) M  

 

Impostos Indiretos Líquidos (vetor IIL) IIL  

Valor Adicionado (vetor VA) 
  

  

 Produção Total (vetor X)   

   Fonte: Miller e Blair (2009). 

A Tabela 1 apresenta a relação fundamental de insumo-produto e mostra que as vendas dos 
setores podem ser utilizadas dentro do processo produtivo pelos diversos setores 
compradores da economia (Z) ou podem ser consumidas pelos diversos componentes de 
demanda final (Y: consumo das famílias, governos, investimentos, exportações etc.). Por outro 
lado, para se produzir, são necessários insumos intermediários (bens domésticos: Z; ou 
importados: M), são pagos impostos (IIL) e gera-se valor adicionado (VA: ao se pagar salários, 
remunerar capital, alugar de terras, etc.).  

Em particular, temos que: 

● As linhas da matriz de Insumos Intermediários (ou matriz Z) na tabela descrevem 
como um produto se distribui pela economia, ou seja, como os Setores Vendedores 
distribuem seus produtos para os Setores Compradores. 

● As colunas da matriz Z descrevem a composição de insumos, adquiridos dos demais 
setores da economia, necessária para uma indústria específica produzir seu produto.  

● Além de adquirir insumos dos demais setores da economia, os setores também podem 
importar bens para produzir seus produtos, o que é contabilizado na linha 
Importações (M).  

● Cada setor recolhe impostos, mostrado na linha Impostos Indiretos Líquidos (IIL). Esse 
item pode ser desagregado ainda entre Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
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Serviços (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Outros Impostos 
Indiretos Líquidos (OIIL). 

● O Valor Adicionado contabiliza em sua linha a remuneração dos demais insumos 
necessários para a produção, como Trabalho, Capital e Terra. 

● A Demanda Final (Y) apresenta a quantidade demandada de cada setor da economia 
pelos consumidores finais (ex. famílias, governo, exportações, investimentos), que 
podem ser apresentados de forma desagregada (por setor) na forma de um vetor 
coluna.  

● O vetor de Produção Total representa o total produzido por cada setor da economia, 
da seguinte forma: para um determinado setor, sua produção total é computada pela 
soma de sua linha da matriz Z com a “Demanda Final”, ou seja, cada setor produz bens 
e/ou serviços que são consumidos pelos demais setores da economia e também pelos 
consumidores finais (Demanda Final Y).   

Matematicamente, com base nestas relações de insumo-produto, a matriz de fluxos 
interindustriais de Insumos Intermediários (matriz Z) e a Produção Total (vetor X) oferecem as 
informações necessárias para o cálculo da matriz de coeficientes técnicos diretos (matriz A).  

Os componentes da matriz A são os coeficientes técnicos ( ija , ∀ 𝑖, 𝑗), que mensuram quanto o 

setor j usou de bens do setor i para produzir 1 unidade monetária de seu produto final. Ou 
seja, os coeficientes técnicos representam a proporção de insumos vendidos ao setor j pelo 
setor i, em relação à produção total do setor j (em unidades monetárias). 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑧𝑖𝑗

𝑥𝑗
       (1) 

em que ijz  representa as vendas do setor i ao setor j (componente da matriz Z) e jx  é a 

produção total do setor j (componente do vetor X). Assim, a produção total da economia pode 
ser representada pela soma do que é produzido para consumo intermediário dos setores, dado 
pela matriz Z = AX, e para demanda final (Y): 

          (2) 

Resolvendo a equação (2) para X, obtém-se a produção total necessária para satisfazer uma 
dada demanda final: 

         (3) 

sendo que LAI  1)(  é a matriz de coeficientes diretos e indiretos ou, conforme 

conhecido pela literatura, a inversa da matriz de Leontief. Cada elemento de L, [ ijl ] deve ser 

entendido como sendo a produção total do setor i necessária para produzir uma unidade da 
demanda final do setor j. Assim, pode-se estimar em quanto a produção deve aumentar em 
cada um dos diversos setores da economia para atender a um aumento na demanda final. Este 
efeito considera não apenas o aumento da produção no setor em que houve a variação de 
demanda, mas também todos os efeitos multiplicadores de produção gerados nos outros 
setores (pela necessidade de compra de produtos e serviços intermediários nos diversos 
setores da economia). A estimativa para a variação na produção total decorrente de uma 
variação na demanda final é dada pela seguinte equação:  
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∆𝑋 = 𝐿∆𝑌                    (4) 

em que ∆𝑋 é a variação na produção total por setor, ∆𝑌 é variação na demanda final por setor 
e L é a matriz inversa de Leontief. 

Como a Demanda Final (Y) inclui, o consumo das famílias, as exportações e os investimentos, 
que podem ser apresentados de forma desagregada, pode-se calcular os impactos sobre a 
produção total de uma variação nesses itens de forma análoga. Assim, o impacto de uma 
variação nos investimentos (∆𝐼) sobre a produção total, por exemplo, é dado por: 

∆𝑋 = 𝐿∆𝐼                    (5)  

Adicionalmente, a metodologia de insumo-produto permite não apenas a mensuração dos 
impactos de variações na demanda final sobre a produção total dos setores, mas também em 
termos de geração de emprego, impostos, salários, valor adicionado, impactos ambientais, 
entre outros. 

Por exemplo, suponha que o setor i tem uma produção total de ix  (um componente de Xi), e 

para tanto emprega iE  trabalhadores. O coeficiente de emprego do setor i, CEi,  é dado por: 

i

i
i

x

E
CE                   (6) 

e indica o número de trabalhadores empregados no setor i para cada unidade monetária 
produzida pelo setor i. Calculando-se o coeficiente de emprego para cada um dos n setores da 
economia e ordenando-os na forma de um vetor, tem-se o vetor CE de coeficientes de 
emprego de ordem nx1. Assim, para uma variação ∆𝑋 unidades monetárias na demanda final, 
o impacto sobre o número de empregos ∆𝐸 é dado por: 

∆𝐸 = 𝐶�̂�∆𝑋        (7) 

em que 𝐶�̂� é a matriz de zeros com os elementos de CE na diagonal principal.  

A partir de CE é possível estimar também o quanto é gerado direta e indiretamente de 
emprego para cada unidade monetária produzida para atender a demanda final (W), 

(decorrente da variação ∆𝑋 em Y). Basta multiplicar a matriz inversa de Leontief LAI  1)(  

pelo vetor de coeficientes de emprego CE:  

CEAIW 1)(           (8) 

Cada elemento de W (wi) indica o quanto cada unidade monetária que o setor i produz para a 
demanda final gera de emprego, direta e indiretamente. 

Metodologia semelhante pode ser aplicada para os impactos em termos de impostos, salários, 
valor adicionado, entre outros, simplesmente substituindo-se os coeficientes de emprego pelo 
coeficiente de interesse. 

A título de exemplo, a Tabela C.2 apresenta um pequeno recorte de dois setores da MIP de 
2011: Agricultura, silvicultura, exploração florestal; e Pecuária e pesca. 

Tabela C. 2 – Exemplo dos dados contidos na MIP 2011 
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Valores em milhões R$ 

Agricultura, 
inclusive o apoio 
à agricultura e a 

pós-colheita 

Pecuária, inclusive 
o apoio à pecuária 

Demais 
setores 

Demanda 
final 

Produção 
total 

Agricultura, inclusive o 
apoio à agricultura e a 
pós-colheita 

5.018 3.841 108.645 93.745 211.248 

Pecuária, inclusive o 
apoio à pecuária 

616 3.675 61.623 30.697 96.611 

Demais setores 59.507 27.818 3.119.235 3.921.971 7.128.531 

Impostos e Importações 21.467 12.649 293.452     

Valor adicionado bruto 124.640 48.628 3.545.576     

Valor da produção 211.248 96.611 7.128.531     

Fonte: Sistema de Contas Nacionais 2011. Elaboração própria 

 

Observando as linhas da tabela percebe-se que o setor Agricultura, inclusive o apoio à 
agricultura e a pós-colheita (setor agrícola) produziu R$ 211.248 milhões em suas atividades 
no ano de 201150. Desse total, R$ 5.018 milhões foram comprados pelo próprio setor agrícola, 
R$ 3.841 milhões foram adquiridos pelo setor Pecuária, inclusive o apoio à pecuária (setor 
pecuário), R$ 108.645 foram adquiridos pelos Demais Setores e R$ 93.745 milhões foram 
vendidos para a Demanda Final (famílias, governo, investimentos e outros). É importante 
ressaltar, que, a fim de manter a simplicidade do exemplo, os outros 54 setores da tabela 
foram agregados sob a categoria Demais Setores. 

A interpretação para o setor de pecuária e pesca é análoga. Este setor produziu em 2011 um 
total de R$ 96.611 milhões. Desse montante, R$ 616 milhões foram vendidos para o setor 
Agrícola, R$ 3.675 milhões para o próprio setor de Pecuária e pesca, R$ 61.623 para os Demais 
Setores e R$ 30.697 milhões para a Demanda Final. Ou seja, as informações das linhas da MIP 
descrevem como a produção de um determinado setor foi consumida pelos outros setores da 
economia e pela demanda final. 

Vale ressaltar que, ao observar o valor total da coluna, a matriz informa que o setor agrícola 
produziu um total de R$ 211.248 milhões em 2011. No entanto, a coluna informa o quanto o 
setor adquiriu dos demais setores. Assim sendo, para atingir essa produção, foram comprados 
R$ 5.018 milhões do próprio setor, R$ 616 milhões do setor pecuário e foram adicionados R$ 
124.640 milhões a título de impostos, salários e outros. Analogamente, o setor pecuário 
produziu, no mesmo ano, R$ 96.611 milhões. Para isso, utilizou R$ 3.841 milhões do setor 
agrícola, R$ 3.675 milhões do próprio setor e adicionou R$ 48.628 milhões em valor. Ou seja, 
as colunas da Matriz de Insumo-Produto descrevem os insumos que cada setor utilizou a fim 
de realizar sua produção. 

 

Para compatibilizar a análise do setor de energia elétrica, cuja principal unidade de medida é 
toneladas equivalentes de petróleo (tep), com a Matriz Insumo-Produto, geralmente medida 

                                                           
50 Do total de R$ 211.248 milhões, R$ 117.503 milhões foram vendidos como insumos intermediários e R$ 93.745 
milhões foram vendidos como demanda final. 
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em valores monetários, é necessário introduzir o conceito de matriz híbrida51. O uso de 
unidades híbridas considera tanto a energia elétrica consumida no processo produtivo de uma 
indústria, quanto a energia elétrica requerida para fabricar seus insumos52. 

A construção da matriz híbrida inicia-se com a elaboração de uma matriz de fluxos de energia 
em unidades físicas (matriz E). A matriz 𝐸 tem dimensão 𝑚𝑥𝑛, sendo m o número de 
diferentes fontes de energia elétrica fornecidas (o que identifica o número de linhas da matriz) 
e 𝑛 é o número de setores da economia (o que identifica o número de colunas da matriz), tal 
que 𝑚 < 𝑛. 

Outra informação importante refere-se ao consumo total de energia da economia (o qual 
chamaremos de 𝐹), que é dado pela soma do consumo elétrico dos setores interindustriais 
(𝐸𝑖) e do consumo elétrico da demanda final (𝐸𝑦). Ou seja, o consumo de energia elétrica total 

da economia é dado por: 𝐸𝑖 + 𝐸𝑦 = 𝐹. 

Após a construção da matriz 𝐸, substitui-se as linhas da matriz 𝑍, que correspondem a fluxos 
monetários de energia ($), pelos dados da matriz 𝐸, em unidades físicas (tep). Essa nova matriz 
é chamada 𝑍∗. Para ilustrar a construção proposta, suponha uma economia composta por 
quatro setores, tal que o primeiro é um setor de energia: 

𝑍 = [

$
$

$
$

$ $
$ $

$
$

$
$

$ $
$ $

]               (9) 

Então, após a substituição da primeira linha pelos elementos da matriz 𝐸, tem-se que: 

𝑍∗ = [

𝑡𝑒𝑝

$

𝑡𝑒𝑝

$

𝑡𝑒𝑝 𝑡𝑒𝑝

$     $
$
$

$
$

$     $
$     $

]         (10) 

O mesmo procedimento é repetido para os vetores de produção total (𝑋) e demanda final (𝑌): 

𝑋∗ = [

𝑡𝑒𝑝

$
$
$

] ; 𝑌∗ = [

𝑡𝑒𝑝

$
$
$

]               (11) 

Para construir a matriz de coeficientes técnicos (𝐴∗), é preciso diagonalizar o vetor 𝑋∗, isto é, 

�̂�∗ é uma matriz quadrada de zeros cuja diagonal principal contém os valores de 𝑋∗.  A matriz 
𝐴∗ pode ser representada por: 

𝐴∗ = 𝑍∗(�̂�∗)
−1

=

[
 
 
 
𝑡𝑒𝑝/𝑡𝑒𝑝 𝑡𝑒𝑝/$ 𝑡𝑒𝑝/$

$/𝑡𝑒𝑝 $/$ $/$

$/𝑡𝑒𝑝 $/$ $/$

𝑡𝑒𝑝/$

$/$

$/$

$/𝑡𝑒𝑝     $/$      $/$ $/$ ]
 
 
 

          (12) 

A matriz 𝐴∗ contém a matriz de requerimentos diretos de energia e fornece a quantidade de 
energia, em unidades físicas, necessária para produzir uma unidade monetária de produto nos 
setores não energéticos. De forma análoga ao modelo básico de Leontief, a matriz 𝐿∗ = 
(𝐼 − 𝐴∗)−1 contém a chamada matriz de requerimentos totais de energia e fornece a 

                                                           
51 O termo “híbrida” deriva do fato de que a matriz possui mais de uma unidade de medida. 
52 As perdas na transformação da energia primária em secundária não são utilizadas na MIP, pois se 

considera apenas o consumo final de energia pelos setores e famílias. Assim, as perdas que entrarão na 
MIP são as perdas na distribuição de energia. 
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quantidade necessária de energia elétrica, em unidades físicas, para uma unidade monetária 
de demanda final. 

Utilizando a matriz de requerimentos totais de energia (𝐿∗) e o vetor de demanda final (𝑌∗), é 
possível, por exemplo, verificar os impactos de variações na demanda por energia elétrica 
∆𝑌∗ na produção total da economia (∆𝑋∗). A estimativa para a variação na produção total da 
economia decorrente de uma variação na demanda final, por exemplo, é dada pela seguinte 
fórmula:  

∆𝑋∗ = 𝐿∗∆𝑌∗            (13) 

em que ∆𝑋∗ é a variação na produção total por setor e ∆𝑌∗ é variação na demanda final por 
setor. Os impactos sobre as demais variáveis (geração de emprego e renda, entre outras) são 
calculados de maneira similar. 

Em relação à quantificação dos impactos de mudanças na matriz de energia elétrica sobre as 
emissões de CO2, é preciso converter a energia produzida por cada fonte de energia elétrica 
em tep pela sua respectiva emissão de CO2.  Assumindo-se que as emissões de CO2 por fonte 
de energia elétrica estão linearmente relacionadas com os requerimentos de energia, é 
possível obter tanto as emissões diretas de carbono, como também as emissões indiretas e 
totais por setor da economia. Assim, a resposta na quantidade de CO2 produzido pela 
economia à variação na demanda final levará em conta não só as emissões dos setores que 
sofreram variação, mas os efeitos de suas interações com todos os outros. 

C.2 Balanço Energético Nacional (BEN) 

Anualmente, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), instituição vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia (MME), divulga o Balanço Energético Nacional (BEN). O estudo contém 
informações sobre a oferta e consumo de energia no Brasil, analisando desde a extração de 
recursos energéticos primários, sua transformação em formas secundárias, a importação, a 
exportação e a distribuição final do uso de energia. O BEN também divulga a utilização de 
recursos energéticos por fonte, em toneladas equivalentes de petróleo (tep), por 20 setores da 
economia. A Tabela C.3 apresenta esses setores, assim como o consumo de eletricidade desses 
setores para o ano de 2011.  

Nota-se que os setores de transportes e industriais são os mais desagregados. Neles, há, 
respectivamente, quatro e onze subníveis, compreendendo rodoviário, aquaviário, aéreo, 
cimento, química, têxtil, alimentos e bebidas, entre outros. Entretanto, apesar do bom nível de 
desagregação disponível, não há correspondência direta entre os setores existentes no BEN e 
os setores existentes na Matriz Insumo-Produto. Sendo assim, é necessário fazer uma 
compatibilização entre os setores presentes na MIP e os setores presentes no BEN, uma vez 
que a MIP apresenta muito mais setores do que o BEN 
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Tabela C. 3 – Setores disponíveis no BEN e consumo de eletricidade 

Setores 

Consumo 
eletricidade em 

2011  

(10³ tep) 

Setor energético 2.083 

Residencial 9.629 

Comercial 6.369 

Público 3.283 

Agropecuário 1.846 

Transportes – Total 146 

   Rodoviário 0 

   Ferroviário 146 

   Aéreo 0 

   Hidroviário 0 

Industrial – Total 18.008 

   Cimento 614 

   Ferro-gusa e aço 1.714 

   Ferroligas 678 

   Mineração e pelotização 1.027 

   Não-ferrosos e outros da metalurgia 3.308 

   Química 2.014 

   Alimentos e bebidas 2.342 

   Têxtil 707 

   Papel e celulose 1.641 

   Cerâmica 342 

   Outras indústrias 3.620 

Total 41.363 
Fonte: EPE/BEN (2011). Elaboração própria. 

 

Além do consumo de energia elétrica por setor, o BEN também fornece o percentual de cada 
fonte primária na composição da produção de energia elétrica no Brasil, conforme apresenta a 
Tabela C.4. 

Tabela C. 4 - Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte1 - 2011 

Fonte Percentual 

Hidráulica 81,80% 

Biomassa2 5,70% 

Eólica 0,50% 

Gás natural 4,40% 

Derivados do petróleo 3,80% 

Nuclear 2,80% 

Carvão e derivados3 1,10% 

1 Inclui autoprodução e importação. 
2 Biomassa inclui lenha, bagaço de cana, lixivia e outras recuperações. 
3 Inclui gás de coqueria 
Fonte: EPE/BEN (2011). Elaboração própria 
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C.3 Produtos e Setores: MIP 2011 

Produtos MIP 2010-2011 

Arroz, trigo e outros cereais 

Milho em grão 

Algodão herbáceo, outras fibras da lavoura. temporária 

Cana-de-açúcar 

Soja em grão 

Outros produtos e serviços da lavoura temporária 

Laranja 

Café em grão 

Outros produtos da lavoura permanente 

Bovinos e outros animais vivos, produtos  animais, caça e serv. 

Leite de vaca e de outros animais 

Suínos 

Aves e ovos 

Produtos da exploração florestal e da silvicultura 

Pesca e aquicultura (peixe, crustáceos e moluscos) 

Carvão mineral 

Minerais não-metálicos 

Petróleo, gás natural e serviços de apoio 

Minério de ferro 

Minerais metálicos não-ferrosos 

Carne de bovinos e outros prod. de carne 

Carne de suíno 

Carne de aves 

Pescado industrializado 

Leite resfriado, esterilizado e pasteurizado 

Outros produtos do laticínio 

Açúcar 

Conservas de frutas, legumes, outros vegetais e sucos de frutas 

Óleos e gorduras vegetais e animais 

Café beneficiado 

Arroz beneficiado e produtos derivados do arroz 

Produtos derivados do trigo, mandioca ou milho 

Rações balanceadas para animais 

Outros produtos alimentares 

Bebidas 

Produtos do fumo 

Fios e fibras têxteis beneficiadas 

Tecidos 

Art. têxteis de uso doméstico e outros têxteis 

Artigos do vestuário e acessórios 

Calçados e artefatos de couro 

Produtos de madeira, exclusive móveis 

Celulose 
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Produtos MIP 2010-2011 (cont.) 

Papel, papelão, embalagens e artefatos de papel 

Serviços de impressão e reprodução 

Combustíveis para aviação 

Gasolina / álcool 

Naftas para petroquímica 

Óleo combustível   

Diesel – biodiesel 

Outros produtos do refino do petróleo 

Etanol e outros biocombustíveis 

Produtos químicos inorgânicos 

Adubos e fertilizantes 

Produtos químicos orgânicos 

Resinas, elastômeros e fibras artificiais e sintéticas 

Defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários 

Produtos químicos diversos  

Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 

Perfumaria, sabões e artigos de limpeza 

Produtos farmacêuticos 

Artigos de borracha 

Artigos de plástico 

Cimento 

Artefatos de cimento, gesso e semelhantes 

Vidros, cerâmicos e outros prod. de minerais não-metálicos 

Ferro-gusa e ferroligas 

Semiacabados, laminados planos, longos e tubos de aço 

Produtos da metalurgia de metais não-ferrosos 

Peças fundidas de aço e de metais não ferrosos 

Produtos de metal, excl. máquinas e equipamentos 

Componentes eletrônicos 

Máquinas para escritório e equipamentos de informática 

Material eletrônico e equip. de comunicações 

Equipamentos de medida, teste e controle, ópticos e eletromédicos 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

Eletrodomésticos 

Tratores e outras máquinas agrícolas 

Máquinas para a extração mineral e a construção 

Outras máquinas e equipamentos mecânicos 

Automóveis, camionetas e utilitários 

Caminhões e ônibus, inclusive cabines, carrocerias e reboques 

Peças e acessórios para veículos automotores 

Aeronaves, embarcações e outros equipamentos de transporte 

Móveis 

Produtos de industrias diversas 
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Produtos MIP 2010-2011 (cont.) 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 

Eletricidade, gás e outras utilidades 

Água, esgoto, reciclagem e gestão de resíduos 

Edificações 

Obras de infraestrutura 

Serviços especializados para construção 

Comércio e reparação de veículos 

Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores 

Transporte terrestre de carga 

Transporte terrestre de passageiros 

Transporte aquaviário 

Transporte aéreo 

Armazenamento e serviços auxiliares aos transportes 

Correio e outros serviços de entrega 

Serviços de alojamento em hotéis e similares 

Serviços  de alimentação 

Livros, jornais e revistas 

Serviços cinematográficos, música, rádio e televisão 

Telecomunicações, TV por assinatura e outros serv. Relacionados 

Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação 

Intermediação financeira, seguros e previdência complementar 

Aluguel efetivo e serviços imobiliários 

Aluguel imputado 

Serviços jurídicos, contabilidade e consultoria 

Pesquisa e desenvolvimento 

Serviços de arquitetura e engenharia 

Publicidade e outros serviços técnicos 

Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual 

Condomínios e serviços para edifícios 

Outros serviços administrativos 

Serviços de vigilância, segurança e investigação 

Serviços coletivos da administração pública 

Serviços de previdência e assistência social 

Educação pública 

Educação privada 

Saúde pública 

Saúde privada 

Serviços de artes, cultura, esporte e recreação 

Organizações patronais, sindicais e outros serviços associativos 

Manutenção de computadores, telefones e objetos domésticos 

Serviços pessoais 

Serviços domésticos 
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Setores MIP 2010-2011 

Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita 

Pecuária, inclusive o apoio à pecuária 

Produção florestal; pesca e aquicultura 

Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos 

Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio 

Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração 

Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos 

Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca 

Fabricação e refino de açúcar 

Outros produtos alimentares 

Fabricação de bebidas 

Fabricação de produtos do fumo 

Fabricação de produtos têxteis 

Confecção de artefatos do vestuário e acessórios 

Fabricação de calçados e de artefatos de couro 

Fabricação de produtos da madeira 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 

Impressão e reprodução de gravações 

Refino de petróleo e coquerias 

Fabricação de biocombustíveis 

Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros 

Fabricação de defensivos, desinfetantes, tintas e químicos diversos 

Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura 

Metalurgia de metais não-ferrosos e a fundição de metais 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos 

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças 

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 

Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 

Energia elétrica, gás natural e outras utilidades 

Água, esgoto e gestão de resíduos 

Construção 

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas 

Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores 
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Setores MIP 2010-2011 (cont.) 

Transporte terrestre 

Transporte aquaviário 

Transporte aéreo 

Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio 

Alojamento 

Alimentação 

Edição e edição integrada à impressão 

Atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e imagem 

Telecomunicações 

Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação 

Intermediação financeira, seguros e previdência complementar 

Atividades imobiliárias 

Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas  

Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D 

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 

Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual 

Outras atividades administrativas e serviços complementares 

Atividades de vigilância, segurança e investigação 

Administração pública, defesa e seguridade social 

Educação pública 

Educação privada 

Saúde pública 

Saúde privada 

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 

Organizações associativas e outros serviços pessoais 

Serviços domésticos 
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C.4 Fatores de Conversão de Energia em CO2e por fonte 

 

A tabela C.5 apresenta os fatores de conversão do Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories do Intergovernmental Panel on Climate Change de 2006. 

 

Tabela C. 5 – Fatores de conversão (IPCC 2006) 

Fonte de Energia Elétrica 
Emissão de CO2e 

(kgCO2e/TJ) 

Hidráulica 0 
Eólica 0 
Nuclear 0 
Biomassa 0 
Gás Natural 56.155 
Óleo Combustível e Outros 77.643 
Óleo Diesel 74.343 
Carvão e derivados 96.526 
PCH 0 
Oceânica 0 
Resíduo urbano 0 
Biogás 0 
Solar 0 
Fonte: IPCC, Guidelines 2006 e GWP AR5/2014 

 

C.5 Hipóteses para projeção da Matriz Insumo Produto 

 

Tabela C. 6 – Taxas de crescimento do PIB do Brasil e do PIB mundial 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 
2050 

PIB Brasil* 1,90% 3,00% 1,40% 2,00% 2,80% 2,70% 2,60% 2,50% 2,40% 2,50% 

PIB mundial 2,40% 2,50% 2,60% 2,80% 3,30% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

*Valores de 2012 e 2013 referentes à taxa de variação real do PIB conforme dados do Banco Central (série 7326). 
Valores a partir de 2014 conforme previsão utilizada nos cenários. 
Fonte: BCB, World Bank e Fundação Avina. 

 

Tabela C. 7 – Taxas de crescimento da população brasileira 

2012 2014-2020 2021-2027 2028-2035 2036-2044 2045-2050 

0,38% 0,37% 0,36% 0,35% 0,34% 0,33% 

Fonte: BCB, World Bank e Fundação Avina 

 

Tabela C. 8 – Fatores de eficiência para cada cenarista 

COPPE Greenpeace ITA SATC 

67,20% 64,50% 68,30% 66,00% 

Fonte: Fundação Avina. Elaboração própria 
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Tabela C. 9– Fatores de ponderação das fontes pelos custos variáveis e investimentos  

Fonte de Energia (2012) 
COPPE Greenpeace ITA SATC 

BAU FEE BAU FEE BAU FEE BAU FEE 

Hidráulica 28,80% 27,30% 29,70% 9,60% 24,60% 13,70% 30,30% 30,60% 

Eólica 1,70% 1,90% 1,50% 2,90% 1,90% 2,40% 1,90% 2,00% 

Nuclear 4,40% 5,10% 4,00% 3,30% 3,90% 2,80% 4,20% 4,60% 

Biomassa 5,40% 5,60% 4,90% 7,50% 9,30% 9,40% 5,40% 5,80% 

Gás Natural 47,00% 46,80% 50,40% 63,40% 52,90% 62,50% 49,10% 45,70% 

Óleo Combustível 4,00% 4,60% 3,30% 5,10% 3,30% 4,60% 4,10% 4,60% 

Diesel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Carvão e derivados 4,60% 4,20% 3,90% 4,60% 2,90% 4,00% 4,70% 6,60% 

PCH 4,00% 4,60% 2,20% 3,50% 1,10% 0,70% 0,30% 0,00% 

Oceânica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Resíduo urbano 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Biogás 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Solar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Fonte de Energia (2030) 
COPPE Greenpeace ITA SATC 

BAU FEE BAU FEE BAU FEE BAU FEE 

Hidráulica 17,30% 21,20% 33,20% 5,00% 3,10% 4,60% 23,80% 29,50% 

Eólica 6,50% 9,20% 12,30% 22,30% 6,30% 18,10% 9,20% 11,80% 

Nuclear 5,60% 8,10% 7,60% 1,00% 0,90% 1,40% 6,00% 8,10% 

Biomassa 7,00% 9,60% 13,40% 12,90% 7,30% 6,50% 10,40% 12,40% 

Gás Natural 44,90% 41,80% 20,90% 53,00% 81,70% 68,50% 26,40% 9,20% 

Óleo Combustível 2,50% 3,40% 5,00% 1,10% 0,00% 0,00% 2,90% 3,90% 

Diesel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Carvão e derivados 13,20% 2,30% 5,20% 1,30% 0,00% 0,00% 17,30% 20,20% 

PCH 2,90% 4,30% 2,40% 2,50% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 

Oceânica 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Resíduo urbano 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,80% 0,00% 0,00% 

Biogás 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,60% 4,80% 

Solar 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Fonte de Energia (2050) 
COPPE Greenpeace ITA SATC 

BAU FEE BAU FEE BAU FEE BAU FEE 

Hidráulica 7,30% 11,80% 7,00% 1,30% 3,80% 3,30% 8,10% 14,70% 

Eólica 4,30% 7,60% 4,20% 15,30% 8,70% 15,10% 9,70% 16,00% 

Nuclear 4,50% 9,40% 2,70% 0,00% 1,50% 0,90% 3,00% 5,20% 

Biomassa 10,00% 10,40% 6,30% 1,40% 5,30% 9,20% 6,50% 9,80% 

Gás Natural 45,20% 23,70% 51,90% 9,60% 60,50% 60,20% 26,70% 1,30% 

Óleo Combustível 0,80% 1,40% 1,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,70% 

Diesel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Carvão e derivados 11,30% 1,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 16,00% 6,50% 

PCH 1,50% 3,10% 0,60% 0,60% 0,10% 0,20% 0,10% 0,00% 

Oceânica 0,00% 0,00% 0,40% 2,20% 6,30% 1,40% 0,00% 0,00% 

Resíduo urbano 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,50% 1,10% 1,70% 

Biogás 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 7,80% 

Solar 15,30% 31,70% 22,80% 69,60% 13,40% 9,40% 23,70% 36,40% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Apêndice D - Efeitos de um choque nos investimentos 

Após a etapa III, descrita na seção 4.1, é possível calcular o impacto de choque de 
investimentos sobre a produção, empregos e emissões considerando a interação entre os 
diversos setores da economia previstos na MIP. 

Nesta seção analisamos os resultados de choques dessa natureza de forma a criar uma base de 
comparação para exercícios posteriores. Ou seja, criaremos um cenário base, de forma que 
cenários mais complexos poderão ser comparados a esse e verificadas as diferenças líquidas 
entre eles. 

Iniciaremos o exercício com um aumento de investimentos de 100 unidades monetárias (R$ 
milhões de 2011) em todos os setores da economia53. Os choques serão apresentados em 
termos das seguintes variáveis: 

 Renda (ou Produção): Consiste na variação do produto resultante dos choques 
monetários nos setores. É medida em R$ milhões; 

 Ocupação: Representa a variação no número de empregos a partir dos choques na 
economia. É medido em termos de postos de trabalho criados; 

 

Para cada uma dessas variáveis, serão apresentados quatro diferentes efeitos: 

 Efeitos diretos: São os efeitos do choque de investimento sobre o próprio setor; 

 Efeitos indiretos: É a parte dos efeitos que vem da interação com os outros setores da 
economia; 

 Efeito renda: Consiste no efeito do gasto de renda adicional, gerado pelo aumento na 
produção; e 

 Efeito total: É a soma dos três efeitos anteriores. 

 

Os efeitos possuem as mesmas unidades de medida que as variáveis sob análise. 

  

                                                           
53 A matriz insumo-produto é uma metodologia linear. Dessa forma, caso deseje-se saber o impacto de um aumento 
de 10 unidades monetárias, basta dividir o impacto total do choque de 100 unidades monetárias por 10. 
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Tabela D.1 - Efeitos diretos 
Produção Ocupação 

106 R$ 2011 
unidades, por 

1 ano 

Total 2.600 17.368 

Agropecuária 100 4.334 

Mineração e Pelotização 100 215 

Alimentos e Bebidas 100 489 

Têxtil 100 2.257 

Papel e Celulose 100 872 

Indústria Química 100 308 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 100 910 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e outros 100 143 

Não-Ferrosos e Outros da Metalurgia 100 751 

Outras Indústrias 100 975 

Comércio e Serviços 100 1.770 

Transporte terrestre 100 1.464 

Transporte aquaviário 100 517 

Transporte aéreo 100 235 

Setor Público 100 1.286 

Setor Energético, exceto energia elétrica e gás natural 100 40 

Hidráulica 100 89 

Eólica 100 89 

Nuclear 100 89 

Biomassa 100 89 

Gás Natural 100 89 

Óleo Combustível e Outros 100 89 

Diesel 100 89 

Carvão e derivados 100 89 

Gás Natural (exceto para energia elétrica) 100 89 

Setor Famílias 100   

 

No caso dos efeitos diretos, observamos o choque de 100 unidades monetárias que foi dado 
sobre os investimentos impactando cada um dos setores. O total de renda gerada nessa 
economia foi 2,6 bilhões e o total de postos de trabalho gerados ao longo do ano foi 17.368. 
Nesse caso, os setores que mais geraram empregos foram o agropecuário e o têxtil. 

 

  



  

80 / 83 

 

Tabela D.1 - Efeitos Indiretos 

Produção Ocupação 

106 R$ 2011 
unidades, por 

1 ano 

Total 2.959 29.059 

Agropecuária 101 4.385 

Mineração e Pelotização 54 117 

Alimentos e Bebidas 69 339 

Têxtil 33 749 

Papel e Celulose 51 446 

Indústria Química 148 454 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 38 348 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e outros 55 79 

Não-Ferrosos e Outros da Metalurgia 53 395 

Outras Indústrias 165 1.612 

Comércio e Serviços 954 16.885 

Transporte terrestre 148 2.165 

Transporte aquaviário 18 93 

Transporte aéreo 11 27 

Setor Público 30 387 

Setor Energético, exceto energia elétrica e gás natural 680 269 

Hidráulica 199 177 

Eólica 1 1 

Nuclear 7 6 

Biomassa 14 13 

Gás Natural 18 16 

Óleo Combustível e Outros 6 5 

Diesel 4 4 

Carvão e derivados 3 3 

Gás Natural (exceto para energia elétrica) 98 87 

Setor Famílias     

 

Os efeitos indiretos possuem magnitude maior aos efeitos diretos. Isso mostra o quão 
importantes são os efeitos das interações entre os setores da economia, já que a soma dos 
efeitos indiretos de todos os outros setores ultrapassa os efeitos do aumento dos 
investimentos do próprio setor sobre ele mesmo. 

Merecem destaque os setores energético, pelo aumento de renda; e comércio e serviços, pelo 
aumento nos postos de trabalho. O setor das famílias não é um setor produtivo, portanto não 
possui impactos calculados. 
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Tabela D.2 - Efeitos Renda 

Produção Ocupação 

106 R$ 2011 
unidades, por 

1 ano 

Total 3.417 49.723 

Agropecuária 189 8.203 

Mineração e Pelotização 10 22 

Alimentos e Bebidas 318 1.553 

Têxtil 106 2.384 

Papel e Celulose 46 402 

Indústria Química 152 469 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 20 182 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e outros 20 29 

Não-Ferrosos e Outros da Metalurgia 36 268 

Outras Indústrias 239 2.327 

Comércio e Serviços 1.747 30.924 

Transporte terrestre 147 2.147 

Transporte aquaviário 6 29 

Transporte aéreo 16 38 

Setor Público 44 565 

Setor Energético, exceto energia elétrica e gás natural 215 85 

Hidráulica 61 55 

Eólica 0 0 

Nuclear 2 2 

Biomassa 4 4 

Gás Natural 5 5 

Óleo Combustível e Outros 2 2 

Diesel 1 1 

Carvão e derivados 1 1 

Gás Natural (exceto para energia elétrica) 30 27 

 

O efeito renda também é maior que os efeitos indiretos e, por consequência, que os efeitos 
diretos.  Novamente, o destaque vai para o setor de comércio e serviços, que concentrou os 
maiores aumentos para todas as variáveis consideradas. 

A maior relevância do setor das famílias está no efeito renda. Isso ocorre porque o efeito 
renda é um efeito de segunda ordem para os setores, já que decorre do aumento dos gastos 
resultante do aumento na produção. Entretanto, o aumento da demanda das famílias é um 
efeito de primeira ordem nos gastos, fazendo com que seu efeito seja mais relevante. Sem o 
aumento no gasto das famílias, o efeito renda cairia para todas as variáveis, cerca de 10%. 
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Tabela D.3 - Efeitos Total 
Produção Ocupação 

106 R$ 2011 
unidades, por 

1 ano 

Total 10.566 96.151 

Agropecuária 390 16.922 

Mineração e Pelotização 164 353 

Alimentos e Bebidas 487 2.380 

Têxtil 239 5.390 

Papel e Celulose 197 1.720 

Indústria Química 400 1.230 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 158 1.440 

Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e outros 175 251 

Não-Ferrosos e Outros da Metalurgia 188 1.414 

Outras Indústrias 504 4.915 

Comércio e Serviços 2.801 49.579 

Transporte terrestre 394 5.777 

Transporte aquaviário 124 640 

Transporte aéreo 127 299 

Setor Público 174 2.238 

Setor Energético, exceto energia elétrica e gás natural 995 393 

Hidráulica 360 321 

Eólica 101 90 

Nuclear 109 97 

Biomassa 119 106 

Gás Natural 123 110 

Óleo Combustível e Outros 108 96 

Diesel 106 94 

Carvão e derivados 104 93 

Gás Natural (exceto para energia elétrica) 228 203 

Setor Famílias 1.689   

 

Por ser a soma de todos os outros efeitos, não é surpreendente que o setor de comércio e 
serviços tenha apresentado as maiores variações em todos os indicadores. Note-se que ele foi 
responsável por metade do aumento de empregos. 
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