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Apresentação
O Instituto Escolhas completou dois anos de existência
em 2017. Nesta ainda curta trajetória, o Escolhas já
conseguiu produzir três estudos com ampla divulgação
dos seus resultados para a sociedade1. O Instituto
também desenvolveu as plataformas #Quantoé?2,
que evidenciaram o grande potencial da tradução de
dados científicos para uma linguagem mais acessível
e como isso pode influenciar o debate público.
Considerando também o ainda tímido diálogo
dos economistas com as questões ambientais,
implementamos o projeto Cátedra Economia e
Meio Ambiente, que tem como objetivo estimular
profissionais qualificados a se debruçarem
sobre questões pertinentes à transição brasileira
para uma economia de baixo carbono por
meio do estímulo à pesquisa e formação.
4

Ainda no âmbito da Cátedra, estamos organizando
um Hub de Estudos em Economia e Meio Ambiente,
composto inicialmente por estudos coletados dentre
as sete revistas científicas internacionais mais
destacadas e dedicadas exclusivamente ao tema, que
ficará disponível para pesquisa no site do Escolhas.

Isso porque esse setor, no mundo, e em especial
no Brasil, precisa rapidamente enfrentar o desafio
de se modernizar para dar conta das mudanças
nos padrões regulatórios e tecnológicos que
sacodem as bases em que ele esteve estruturado
desde que, no Século XIX, Thomas Edison
inventou a lâmpada elétrica incandescente.
Essas mudanças servem para atender imperativos
como o da geração de energia sem a emissão
de gases de efeito estufa, o que precisa ser
feito em escala inédita, para que realmente
se possa dar conta da tarefa de enfrentar as
ameaças advindas do aquecimento global.
Identificar os impactos nacionais resultantes do que
seria a contribuição brasileira para que isso venha
a acontecer a partir do setor elétrico é o que nos
motivou a realizar o presente estudo. Esperamos que,
ancorado na melhor produção de dados e informações,
ele possa servir para iluminar os caminhos por
onde deve trafegar o debate público sobre as
difíceis escolhas que a sociedade terá que fazer na
condução do nosso processo de desenvolvimento.

Neste momento, apresentamos nosso mais recente
estudo, que vai responder qual é o impacto do Brasil
zerar suas emissões de gases de efeito estufa no setor
elétrico, mostrando que seguimos firmes na trajetória
de contribuir com o debate sobre temas fundamentais
para o desenvolvimento sustentável do país.

Sergio Leitão

O Instituto Escolhas é um think thank, fundado em
2015, que trabalha para qualificar o debate sobre
sustentabilidade, traduzindo numericamente
os impactos econômicos, sociais e ambientais
das decisões públicas e privadas. Por meio de
estudos, análises e relatórios, ampara novas

leituras e argumentos capazes de superar a
polarização ideológica das escolhas conflituosas
inerentes ao planejamento. Somente argumentos
qualificados podem sustentar decisões conscientes,
permitindo a construção de soluções efetivas
para o desenvolvimento sustentável.

Diretor de Relacionamento com a Sociedade do Instituto Escolhas

Os estudos realizados pelo Instituto Escolhas são: “Impactos de Mudanças na Matriz Elétrica Brasileira”, “Quanto o Brasil precisa investir para recuperar 12 milhões de hectares de florestas”, e “Impactos
Econômicos e Sociais da Tributação de Carbono no Brasil” que podem ser acessados pelo link: http://escolhas.org/biblioteca/estudos-instituto-escolhas/.
http://quantoeenergia.escolhas.org/ e http://quantoefloresta.escolhas.org/.
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Introduction

The Escolhas Institute completed two years of
existence in 2017. In this still short period, Escolhas
has been able to produce three studies, offering
wide dissemination of their results to society3. The
Institute has also developed the #Quantoé?4 (How
much?) platforms, which have shown great potential
for translating scientific data into a more accessible
language and how this can influence public debate.
Considering also the tentative dialogue of economists
about environmental issues, we implemented
the Economics and Environment Chair project,
encouraging qualified professionals to address
issues related to Brazil’s transition to a low carbon
economy by stimulating research and training.
Also within the scope of the Chair, we are organizing
an Economics and Environment Studies Hub, initially
composed of studies collected from the seven
most important international scientific journals
dedicated exclusively to the theme, which will be
available to researchers on the Escolhas site.

We believe this sector, throughout the world, and especially
in Brazil, must quickly face the challenge of modernization,
taking account of the changes in the regulatory and
technological standards that have shaken the bases on
which it has been structured since Thomas Edison first
invented the incandescent electric lamp in the 19th century.
These changes serve to meet imperatives such as energy
generation without the emission of greenhouse gases,
which needs to be done on an unprecedented scale if we are
truly to be able to tackle the threats of global warming.
Identifying the national impacts resulting from the
Brazilian contribution and what will happen to the
electricity sector is what motivated us to carry out this
study. Produced from the finest data and information,
we hope that it can serve to illuminate the public
debate about the difficult choices that society must
make in conducting our development process.
Sergio Leitão
Director of relations with society of Instituto Escolhas

At this moment, we present our most recent study, which
will ponder the impact of zero greenhouse gas emissions in
Brazil's electricity sector, demonstrating that we remain
steadfast to our aim of contributing to the debate on issues
fundamental to the country's sustainable development.

Instituto Escolhas is a non-profit organization,
established in 2015, that works to qualify the discussion
on sustainability, quantifying the economic, social and
environmental impacts of public and private decisions.
Through studies, analyses and reports, we embrace new

approaches and arguments to overcome the ideological
polarization of the conflicting choices that are inherent
to planning processes. Only qualified arguments can
support conscious decisions and allow the construction
of effective solutions for sustainable development.

The studies conducted by the Escolhas Institute are: “Impacts of Changes to the Brazilian Electricity Matrix”, “How much does Brazil need to invest to recover 12 million hectares of forests?”, a “Economic
and Social Impacts of a Carbon Tax in Brazil” that can be found at: http://escolhas.org/biblioteca/estudos-instituto-escolhas/.
http://quantoeenergia.escolhas.org/ and http://quantoefloresta.escolhas.org/.
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introdução
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O Brasil tem um compromisso com a Convenção do
Clima de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa
com o objetivo de conter as mudanças climáticas. Entre
as metas do país em sua NDC 1, está a de reduzir as
emissões do setor elétrico, aumentando a participação
de fontes renováveis não hídricas – como biomassa,
solar e eólica – para, no mínimo, 23% da matriz
elétrica brasileira até 2030. Mas existe uma percepção
de que essa transição seria cara e não prioritária,
pelo fato da geração de eletricidade no país já ser
realizada em sua maior parte por fontes renováveis.2
O estudo Qual o impacto de zerar as emissões
do setor elétrico no Brasil?, realizado pelo Instituto
Escolhas, buscou responder a essa percepção por
meio do seguinte questionamento: qual é o impacto
econômico, social e ambiental para o Brasil em cumprir
a sua obrigação com a Convenção do Clima e, mais
ainda, zerar suas emissões no setor elétrico até 2050?
O resultado mostrou que a transição para um
setor elétrico com zero emissões de carbono no Brasil
até 2050 teria um importante papel na redução de
emissões do setor de energia e praticamente não
causaria impactos sobre o PIB e a renda familiar,
tanto em cenários de crescimento econômico
otimistas quanto pessimistas para o país.
O objetivo deste estudo foi, em um primeiro
momento, entender como a indústria brasileira e a
macroeconomia irão se comportar no longo prazo,
em um cenário otimista de crescimento para o país
e em outro mais pessimista, e como isso pode afetar
a estrutura da demanda de energia. A partir disso,
se propôs a responder quais seriam os impactos no
PIB, na renda, no emprego, no consumo e no custo da
eletricidade para as famílias de se implantar, nesses
cenários, um setor elétrico de emissões zero.

Em seus resultados, o estudo levou em consideração
a segurança energética no sistema elétrico, o que
inclui questões relativas à variabilidade das fontes
de energia e à influência das mudanças climáticas.

Segurança energética

A garantia de segurança energética
em um sistema elétrico significa levar em
consideração a variabilidade das fontes
de energia: disponibilidade de água para
usinas hidrelétricas e térmicas ou de ventos
para eólicas, por exemplo. Para este estudo, o Instituto Escolhas fez uma parceria
com a Empresa de Pesquisa Energética
(EPE), que estimou a potência complementar a ser instalada em cada um dos quatro
cenários avaliados de forma a garantir a
segurança energética.
A potência complementar é a quantidade instalada de energia extra para ser
usada quando há falta de água ou de vento
para produzir eletricidade em alguma das
fontes do sistema. Dessa forma, nos cenários desenvolvidos neste trabalho, algumas das fontes ficam com sua capacidade
instalada ociosa, estando prontas, assim,
para produzir energia imediatamente, caso
ocorra alguma anomalia na geração das
fontes intermitentes. Nos cálculos da EPE
são consideradas, ainda, potenciais mudanças nos padrões climáticos por conta do
aquecimento global.

Contribuição Nacional Determinada: metas que os países assumiram, em 2016, com a
Convenção do Clima, a partir do Acordo de Paris.
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Na prática, porém, a geração de eletricidade por fontes renováveis tem diminuído nos últimos

15 anos. As fontes renováveis eram 84% no ano 2001, mas caíram para 74% em 2015. As grandes
hidrelétricas ainda respondem por 61% da matriz elétrica de geração, mas sua participação
vem caindo, enquanto as fontes emissoras de carbono (gás natural, derivados de petróleo e de
carvão) crescem mais rapidamente.
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Introduction
As part of the world’s efforts to contain climate
change, Brazil has made a commitment to the Climate
Convention to reduce its greenhouse gas emissions.
Brazil’s NDC has the aim of reducing emissions from
the electricity sector by increasing the share of non-hydro
renewable sources - such as biomass, solar and wind - to
at least 23% of the Brazilian electricity matrix by 2030.
Nevertheless, there is a perception that this transition would
be expensive and not a priority because Brazil’s electricity
in already generated, largely, by renewable sources.
The study What is the impact of zero emissions
from the electricity sector in Brazil? from the Escolhas
Institute, seeks to respond to this perception through
the following question: what are the economic, social
and environmental impacts for Brazil in fulfilling its
obligation to the Climate Convention and, furthermore, in
having zero emissions in the electricity sector by 2050?
The result reveals that for Brazil, the transition to
an electricity sector with zero carbon emissions by 2050
would play an important role in reducing emissions from
the energy sector and would have no practical impact
on GDP and family income in both the optimistic and
pessimistic economic growth scenarios for the country.
The objective of this work is, primarily, to understand
the long-term behavior of Brazilian industry and
macroeconomics in an optimistic growth scenario and
in a more pessimistic one and how this could affect the
structure of energy demand. From there, it examines the
impact an electricity sector with zero carbon emissions
could have on GDP, income, employment, consumption, and
the price of electricity for households, in these scenarios.
The result of this study considers energy
security in the electricity network, which includes
issues related to the variability of energy sources
and the influence of climate change.

Nationally Determined Contribution: goals that countries have assumed at the Climate
Convention, from the Paris Agreement.
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In practice, however, the generation of electricity from renewable sources has declined in the last

Energy security

Ensuring energy security in an electricity
network requires consideration of the variability of energy sources: availability of water
for hydroelectric and thermal plants or wind
currents for wind turbines, for example. For
this study, the Escolhas Institute collaborated with the Empresa de Pesquisa Energética (EPE) —Energy Research Company —
which estimated the supplementary power
to be installed in each of the four scenarios
evaluated to guarantee energy security.
Supplementary power is the installed
capacity of additional energy to be used
when there is a lack of water or wind to
produce electricity at any of the system's
sources. Accordingly, for the scenarios developed in this work, some of the sources
have their installed capacity idle, so they
are ready to produce energy immediately
if there is an anomaly in the generation of
intermittent sources. The EPE calculations
also consider potential changes in the weather patterns due to global warming.

15 years. Renewable sources were 84% in 2001, but dropped to 74% in 2015. Large hydropower
plants still account for 61% of the generation grid, but the share has been falling, while carbonemitting sources (natural gas, oil, and coal) grow faster.
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Metodologia
1

Para a realização do estudo, foram feitas entrevistas com economistas e
especialistas do setor industrial3

A partir delas, foram montados dois cenários macroeconômicos de
referência (otimista e pessimista) e uma proposta para o cenário

2
3

energético, com ênfase na geração de eletricidade e considerando as
projeções da EPE

A consistência macroeconômica foi submetida a simulações4

8

Realizada proposta de cenário para o

Methodology
1 To realize the study, interviews with
economists and industry experts were
conducted3. 2 From these, two macroeconomic
reference scenarios (optimistic and pessimistic)
were constructed and a proposal for the
energy scenario with emphasis on electricity
generation and conforming to the Energy
Research Company (EPE) projections 3 The
macroeconomic consistency was submitted
to simulations4 4 Proposal of scenario for an
electricity sector with zero emissions 5 new
round of simulations inserting zero emission
scenarios 6 Analysis of the macroeconomic
and social implications of scenario for zero
emissions by 2050 7 Analysis of the results

Marcos Lisboa (Insper), Rudi Rocha (UFRJ), Daniel Gleizer (BW Investimentos), Marcos Cantarino
(CNI), Caio Magale (Itaú BBA), Bernard Appy (CCiF), Sandra Paulsen (Ipea), Celso Toleto e Cristian
Andrei (LCA Consultoria), José Roberto Afonso (Ibre, FGV-RJ), José Roberto Mendonça de Barros
(MB Consultoria), Samuel Pessoa (Reliance), Ricardo Sennes (Gacint-USP, Prospectiva).
4
O modelo estatístico/econômico utilizado nas simulações foi o IMACLIM-R BR, que calcula as
relações econômicas entre quatro setores institucionais: famílias, empresas, governo e resto do
mundo. Leva em consideração até 19 setores produtivos: energia (biomassa, carvão, petróleo, gás
natural, derivados, eletricidade), agricultura, pecuária, indústria energointensiva (6), indústria leve,
transporte de cargas, transporte de passageiros, construção e serviços.
3

4
5

setor elétrico com emissões zero

Nova rodada de simulações inserindo
cenários emissões zero

Análise das implicações

6
7

macroeconômicas e sociais dos
cenários emissões zero até 2050

Análise dos resultados

3
M Marcos Lisboa (Insper), Rudi Rocha (UFRJ), Daniel Gleizer (BW Investimentos), Marcos
Cantarino (CNI), Caio Magale (Itaú BBA), Bernard Appy (CCiF), Sandra Paulsen (Ipea), Celso Toleto
e Cristian Andrei (LCA Consultoria), José Roberto Afonso (Ibre, FGV-RJ), José Roberto Mendonça
de Barros (MB Consultoria), Samuel Pessoa (Reliance), Ricardo Sennes (Gacint-USP, Prospectiva).
4
The statistical/economic model used in the simulations was the IMACLIM-R BR, which calculates
the economic relations between four institutional sectors: families, companies, government, and
the rest of the world. It considers up to 19 productive sectors: energy (biomass, coal, oil, natural gas,
by-products, electricity), agriculture, livestock, energy-intensive industry (6), light industry, freight
transportation, passenger transportation, construction and services.
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Principais
Principais conclusões conclusões
• O impacto da transição para uma eletrici-

Main findings

dade carbono zero sobre o PIB foi pouco sig-

- Regarding GDP, the impact of the transition to

nificativo, menos de 0,2% em 2050. O mesmo

zero-carbon electricity was insignificant, less than

acontece para a renda das famílias, com um

0.2% in 2050. The same is true for household

impacto menor do que 0,5% em 2050.

income, with a reduction of less than 0.5% in 2050.
- In contrast, the reduction in greenhouse

• Por outro lado, a redução nas emissões

gas emissions by the electricity sector was

de gases de efeito estufa do setor elétrico foi

significant: if emissions from the electricity

significativa: se as emissões do setor elétrico

sector were reduced to zero in 2050, there

forem zeradas em 2050, haverá redução de

would be a reduction of 58,5 Mt CO2e, in

58,5 Mt CO2e, no cenário otimista para a eco-

the optimistic economic scenario (A2 in

nomia (A2 em relação ao A1), e 40,1 Mt CO2e,

relation to A1), and 40,1 Mt CO2e, in the

no cenário pessimista (B2 em relação a B1).

pessimistic scenario (B2 in relation to B1).

9

Reduzir as emissões em 58,5 MT CO2e significa5:

Um valor maior do que

Um valor maior do que

as emissões da queima

as emissões CO2e de

de gasolina em toda

resíduos de todo

a frota nacional de

o Brasil em 2010

veículos em 2010

emissões
e resíduos

frota nacional

2010

A reduction of emissions by 58,5 MT CO2e signifies5:
A higher value than emissions from gasoline throughout
the national fleet in 2010 (56,7 Mt CO2).
5

2010

(56,7 Mt CO2)

Segundo a Terceira Comunicação Nacional à UNFCCC – última disponível.

(54,1 Mt CO2)

A higher value than CO2e emissions from waste
throughout all Brazil in 2010 (54,1 Mt CO2e).

5

According to the Third National Communication to the UNFCCC - last available.
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- O setor elétrico brasileiro já possui elevada
participação de energias renováveis - 74% de
renováveis em 2015, segundo o Ministério de Minas
e Energia (MME). Ainda assim, as fontes solar,
eólica e biomassa podem aumentar sua participação
na matriz elétrica e substituir completamente
as fontes fósseis nos cenários estudados, com
a segurança energética do país garantida.
- Artigos, estudos e planos de adaptação que estimam
os riscos das mudanças climáticas para a geração de
energia ainda trazem incertezas, mas parece haver
consenso de que a energia eólica no Brasil seria
potencialmente beneficiada. No caso dos cenários
desenvolvidos para este estudo, a energia eólica
ganharia significativa importância e teria grande
aumento da capacidade instalada (quase 80 GW totais
instalados, ou 27% da capacidade instalada total em
energia eólica, fonte potencialmente beneficiada pelas
mudanças climáticas, no cenário otimista - A2).
10

- The Brazilian electricity sector already has a high
share of renewable energy - 74% of renewables in 2015,
according to the Ministry of Mines and Energy (MME).
Even so, solar, wind and biomass sources can increase
their share in the electricity matrix and completely
replace fossil sources in the scenarios studied, with
the energy security of the country guaranteed.
- Articles, studies and adaptation plans that estimate
the risks of climate change for power generation still
house uncertainties, but there seems to be a consensus
that wind power in Brazil has the potential to benefit.
In the scenarios developed for this study, wind energy
would gain significant importance and would see a
large increase in installed capacity (almost 80 GW
installed, or 27% of the total installed capacity
in wind power, a source potentially benefited by
climate change, in the optimistic scenario - A2).
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Curioso
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contexto
Riscos das mudanças climáticas
para o setor energético
O Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas (IPCC) indica que as alterações no clima
global já estão acontecendo, mas as metas de
redução de emissões anunciadas pelos países (NDC)
não parecem suficientes para limitar a temperatura
global nos níveis estabelecidos no Acordo de Paris
(2,0°C acima dos níveis pré-industriais) até 2030.

graças ao aumento de três a quatro vezes o

Segundo Climate Action Tracker3 , os esforços

potencial de geração eólica para a infraestrutura

anunciados até agora seriam responsáveis por

atual. A região costeira pode se tornar mais

limitar a temperatura em 2,8°C até 2100 (2,6-4,5°C).

atrativa também por conta da proximidade
dos grandes mercados consumidores, o que

12

No Brasil, simulações realizadas pelo Instituto

diminui os custos e perdas de transmissão.

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam
aumento de temperatura nas regiões Norte,
Nordeste e Sudeste do Brasil até o final do século
21, com médias máximas de aquecimento de
2°C a 8°C conforme a região. As precipitações
tiveram tendências positivas ou negativas,
dependendo da região, com as maiores
reduções de chuva projetadas para as regiões
Centro-oeste e Sudeste durante o verão.
O uso de fontes renováveis para geração de energia
é uma das principais estratégias de mitigação de
gases de efeito estufa, mas elas são sensíveis a
mudanças no padrão climático. Veja alguns riscos:

Energia eólica - É sensível a mudanças no

Energia solar - As mudanças nas médias

comportamento dos ventos, mas projeções

climáticas não parecem ter grande influência

climáticas indicam crescimento da velocidade

negativa na geração solar em nenhuma das

média dos ventos nas áreas costeiras, notadamente

tecnologias mais disseminadas. O aumento das

nas regiões Norte e Nordeste. Ou seja, há

temperaturas médias melhora o desempenho

oportunidade para a utilização de energia eólica

dos módulos solares de aquecimento em locais

em partes significativas do território nacional

mais frios, mas podem ter impacto negativo na

3

Segundo a Terceira Comunicação Nacional à UNFCCC – última disponível.

WHAT IS THE IMPACT OF ZERO EMISSIONS FROM THE ELECTRICITY SECTOR IN BRAZIL?

eficiência dos painéis fotovoltaicos, especialmente
nos de cristal de silício, e em Sistemas de
Energia Solar Concentrados que utilizam
sistema de resfriamento com água. Em geral,
as vulnerabilidades têm relação com a redução
da energia gerada, crescente demanda por
limpeza dos painéis e espelhos, entre outros.

Mudanças nos padrões de chuva podem penalizar
a capacidade das hidrelétricas de produzir energia.

13

Isso significa que um sistema futuro com grande
participação de energia eólica, energia solar e
biomassa precisa ter um correto dimensionamento
dos seus riscos de atender a demanda sob

Biomassa - A produtividade dos plantios

condições climáticas diferentes das médias

energéticos (cana, soja, palma, mamona, eucalipto

históricas. Além disso, a hidroeletricidade

etc.) varia conforme mudanças na disponibilidade

continuará a ser importante na matriz. A

de água e na temperatura regional, cujos gatilhos

alteração no clima pode reduzir a capacidade

são o aumento da temperatura média e a redução

para o qual os sistemas foram projetados (o que

no padrão de precipitação. Altas temperaturas

foi levado em consideração neste estudo).

também podem influenciar negativamente a
eficiência da fotossíntese de algumas espécies de

Como os investimentos em energia demoram

plantas. De maneira geral, estudos apontam que

para serem feitos e são projetados para durar

vão aumentar os riscos climáticos para culturas

muito tempo, o planejamento do setor elétrico

energéticas em todas as regiões do Brasil.

precisa desde logo incorporar medidas para lidar
com o problema das mudanças climáticas que

Hidroeletricidade - Depende da disponibilidade
de recursos hídricos. Alterações nas características
físicas (uso do solo) e climáticas (padrão de
chuvas) das bacias hidrográficas mudam a vazão
dos rios, o que influencia no potencial de geração.

deverão se intensificar nos próximos anos.
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Context
Risks of climate change for the energy sector
The Intergovernmental Panel on Climate Change

panels, especially silicon crystal, and on Concentrated

(IPCC) indicates that changes in the global climate are

Solar Power (CSP) systems using a water-cooling

already under way, but the nationally-reported emission

system. In general, the vulnerabilities are related to

reduction targets (NDCs) do not seem sufficient to

the reduction of energy generated, increasing demand

limit global temperatures to the levels set out in the

for cleaning of panels and mirrors, among others.

Paris Accord (2,0°C above pre-industrial levels) by
2030. According to the Climate Action Tracker3 , the

Biomass - The productivity of energy plantations (sugar

efforts announced so far would be responsible for

cane, soybean, palm, castor, eucalyptus, etc.) varies

limiting the temperature to 2,8°C by 2100 (2,6-4,5°C).

according to changes in water availability and regional
temperature, whose triggers are the increase of the

In Brazil, simulations carried out by the National Institute

average temperature and the reduction in the rainfall

for Space Research (INPE) indicate temperature increases

pattern. High temperatures may also negatively influence

in the North, Northeast and Southeast regions of Brazil

the efficiency of photosynthesis of some plant species.

until the end of the 21st century, with maximum averages

In general, studies indicate that they will increase the

of heating from 2°C to 8°C depending on the region.

climatic risks for energy crops in all regions of Brazil.

Rainfall has positive or negative trends, depending on the
region, with the highest projected rainfall reductions for

Hydroelectricity - It depends on the availability

the Midwest and Southeast regions during the summer.

of water resources. Changes in the physical

The use of renewable sources for power generation

characteristics (soil use) and climatic conditions

is one of the main greenhouse gas mitigation

(rainfall patterns) of the river basins change the

strategies, but they are sensitive to changes in

river flow, which influences the generation potential.

the climate pattern. Here are some risks:

Changes in rainfall patterns may penalize the ability
of hydroelectric plants to produce energy.

Wind Energy - It is sensitive to changes in wind behavior,
but climate projections indicate growth in average

This means that a future system with a large share

wind speed in coastal areas, notably in the North and

of wind energy, solar energy and biomass needs

Northeast. That is, there is opportunity for the use

accurate scaling of the risks of meeting demand under

of wind energy in significant parts of the Brazilian

climatic conditions that are different from historical

territory thanks to the increase of three to four times

averages. In addition, hydroelectricity will continue

the wind power potential for the current infrastructure.

to be important in the matrix. The change in climate

The coastal regions can also become more attractive

can reduce the capacity for which the systems were

because of the proximity of the large consumer markets,

designed (which was considered in this study).

Otávio Almeida /Greenpeace

which reduces costs and transmission losses.
As energy investments are slow to see financial returns
Solar Energy - Change in average climate does not seem

and are designed to last for a long time, planning for

to have any great negative influence on solar generation

the electricity sector must immediately incorporate

for any of the more widespread technologies. Increasing

measures to deal with the problem of climate change

average temperatures improves the performance of

that is expected to intensify in the coming years.

solar heating modules in cooler locations, but may have
a negative impact on the efficiency of photovoltaic
3

According to the Third National Communication to the UNFCCC - last available.
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Os cenários do estudo | The Scenarios
O estudo trabalha com quatro cenários:
The study examined four scenarios:
 Os cenários de referência (A1 e B1) levam em
consideração os cenários macroeconômicos de
crescimento do PIB realizados pelo Itaú e pela LCA,
uma das maiores consultorias econômicas do Brasil.
 Os cenários Eletricidade Carbono Zero (A2 e B2)
partem dos respectivos cenários A1 e B1, mas buscam
atender à demanda de energia elétrica com fontes que não
emitem carbono, inserindo projeções da NDC brasileira6
e da EPE, além de outras publicações de referência7.
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A1

 The reference scenarios (A1 and B1) considers the
macroeconomic scenarios for GDP growth of Itaú and
LCA, one of the largest economic consultancies in Brazil.
 The Zero Carbon Electricity (A2 and B2) scenarios
start from the respective scenarios A1 and B1, but seek
to meet the demand for electricity with sources that do
not emit carbon, inserting projections of the Brazilian
NDC and EPE, as well as reference publications .

Cenário A1 – Otimista

O Brasil aproveita a crise para começar reformas
necessárias (previdência, fiscal, trabalhista,
política etc.), que potencializam as forças do país

Scenario A1 – Optimistic

e ajudam a transpor os principais obstáculos ao

Brazil takes advantage of the crisis to initiate

desenvolvimento. Reformas microeconômicas

necessary reforms (pension, fiscal, labor, political,

ajudam a destravar investimentos, em especial

etc.), which strengthen the country's forces and help

em infraestrutura, auxiliando na redução

to overcome the main obstacles to development.

do “Custo Brasil”. Com a questão fiscal sob

Microeconomic reforms help unlock investments,

controle, diminui a pressão inflacionária e

especially in infrastructure, helping to reduce the “Brazil

melhoram as condições de financiamento

Cost”. With fiscal issues under control, this reduces

de longo prazo, estimulando investimentos.

inflationary pressure and improves long-term financing

Como consequência, há uma elevação da

conditions, stimulating investments. Consequently,

produtividade total e aumenta a competitividade

there is a rise in total productivity and increased

do país, levando a um aumento de exportações

competitiveness in the country, leading to an increase

e maior inserção no comércio internacional.

in exports and a greater share in international trade.

6
A NDC propõe “aumentar o uso sustentável de energias renováveis, excluindo energia
hidrelétrica, para ao menos 23% da geração de eletricidade do Brasil até 2030”.
7
EPE (2015) – PNE 2050 (NT cenário macro e NT de demanda de energia); EPE (2016) – Nota
técnica fundamentando as INDC do setor de energia); Greenpeace (2016) – [R]Evolução
Energética (Teto para hidrelétricas); IES-Brasil (2015) – Cenário até 2030; IES-Brasil 2 (2016) –
Cenário de referência até 20150; Opções de Mitigação (2016); Documento base INDC – MMA/
BID (2016).

NDC proposes to “increase the sustainable use of renewable energy, excluding hydropower, to at
least 23% of Brazil's electricity generation by 2030”.
EPE (2015) - PNE 2050 (NT macro scenario and NT of energy demand); EPE (2016) - Technical
note stating the Energy Sector INDC); Greenpeace (2016) - [R] Energy Evolution (Ceiling for
hydroelectric); IES-Brazil (2015) - Scenario until 2030; IES-Brazil 2 (2016) - Reference scenario
until 2050; Mitigation Options (2016); Basic document INDC - MMA / IDB (2016).
6

7

Carol Quintanilha /Greenpeace
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B1

Cenário B1 – Pessimista

O Brasil apresenta dificuldades no avanço das
reformas, que seriam apenas parcialmente

Scenario B1 – Pessimistic

implementadas. Problemas fiscais do governo

Brazil has difficulties in advancing the necessary reforms,

aumentam a pressão inflacionária e a percepção

which are only partially implemented. Government fiscal

de risco dos investidores, limitando investimentos

problems increase inflationary pressure and investors'

em infraestrutura e em grandes projetos de modo

perception of risk, limiting investments in infrastructure

geral. O problema “Custo Brasil” não é resolvido,

and large projects in general. The “Brazil Cost” problem

com más consequências para a competitividade do

is not resolved, with negative consequences for the

país, exceto em setores específicos com grandes

competitiveness of the country, except in specific

vantagens comparativas. Após a retomada da

sectors with great comparative advantages. After

crise, a indústria volta a investir, mas de forma

the resumption of the crisis, the industry returns to

pontual e limitada, em capacidade instalada. Há

investment in installed capacity, but in an ad hoc

aumento de importações voltados para consumo

and limited manner. There is an increase in imports

doméstico de bens. Setores agropecuário

for domestic consumption of goods. Agricultural

e biotecnologia são possíveis exceções.

sectors and biotechnology are possible exceptions.
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Cenários macroeconômicos: | Macroeconomic scenarios:

Crescimento do PIB
A figura apresenta o comportamento

- Growth in GDP

projetado do PIB brasileiro, nos cenários

The figure shows the projected behavior

otimista e pessimista, e os compara com as

of the Brazilian GDP in the optimistic and

projeções do Itaú e da LCA (base 2005=1).

pessimistic scenarios, and compares them with
projections of Itaú and LCA (base 2005=1).

PIB (Bilhões de reais de 2015)

GDP (Billions of reais in 2015)

15000

A1
12500
18

Itaú

10000

LCA

B1

7500
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2500

0
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2025

2030

2035

2040

2045

2050

Demografia – IBGE
Segundo projeções do IBGE, a população brasileira

- Demography – IBGE

vai atingir seu pico em 2042, mas antes disso, já em

According to IBGE projections, the Brazilian population

meados da década de 2030, a população brasileira

will reach its peak in 2042, but before that, by the

em idade ativa começa a declinar, o que representa

mid-2030s, the economically active (working age)

mais um desafio ao crescimento econômico.

population begins to decline, which represents
yet another challenge to economic growth.
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População total (milhões)
Population total (millions)

População em idade ativa (milhões)

2005

2015

2030

2050

185

204

223

226

122

141

154

143

Economically active population (millions)

Atividade industrial
A figura apresenta o nível de atividade projetado

- Industrial activity

para diferentes setores industriais, com base 2005=1.

The figure shows the level of activity projected

Essa projeção indica que os cenários A1 e B1 não

for different industrial sectors, based on 2005 = 1.

são apenas diferentes em termos de crescimento

This projection indicates that scenarios A1 and B1

do PIB, mas também na sua composição. No

are not only different in terms of GDP growth, but

cenário B1, pessimista, é projetada uma degradação

also in their composition. Scenario B1, a pessimistic

da competitividade da indústria brasileira e

scenario, projects deterioration in Brazil’s industrial

consequente redução do nível de atividade

competitiveness and consequently a decrease in

em relação em A1, especialmente dos setores

the level of activity in relation to A1, especially in the

industriais mais expostos ao comércio exterior.

industrial sectors most exposed to foreign trade.

7.0

2015
A1 - 2050
B1 - 2050

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

Other industries

outras indústrias

mineração

Mining & extraction

química

não veio tradução

Aluminum & non-ferrous

alumínio & não ferrosos

Ferrous & ferro-alloy

siderurgia & ferroligas

Cement & non-metallic

cimento & não metálicos

Paper & cellulose

papel & celulose

Total GDP

PIB TOTAL

1.0
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Impactos de uma matriz elétricazero carbono em 2050
Impacts of a zero-carbon electricity matrix in 2050

1 - No setor elétrico | The electricity sector
Capacidade Instalada

20

A tabela apresenta a potência instalada em cada

Installed capacity

um dos cenários em 2050. Tanto nos cenários

The table shows the installed capacity in each of the

de referência (A1 e B1) quanto nos cenários

scenarios in 2050. In both the reference scenarios

setor elétrico carbono zero (A2 e B2), vemos

(A1 and B1) and the zero-carbon electricity sector

que a energia eólica continuará crescendo em

scenarios (A2 and B2), we can see that wind energy

participação de forma importante. As diferentes

will continue to increase its share in a prominent

formas de geração solar também ganharão

manner. The various forms of solar generation will

destaque, especialmente a solar distribuída e a

also gain prominence, especially distributed solar and

centralizada. A potência instalada de hidrelétricas

centralized solar. The installed capacity of hydroelectric

também cresce em todos os cenários, mas de

plants also increases in all scenarios, but in a limited

forma limitada e sem explorar todo o potencial

sense and without exploiting the full potential in

em sítios mais sensíveis na região amazônica.

the most sensitive areas in the Amazon region.

Fonte (GW) / Source (GW)
Hidrelétricas / Hydroelectric

2015

A1 – 2050

A2 – 2050

B1 – 2050

B2 – 2050

97

125

125

115

115

Nuclear / Nuclear

2

5

5

3

3

Gás natural / Natural gas

11

23

-

15

-

Carvão / Charcoal

3

7

-

4

-

Óleo combustível / Fuel oil

3

2

-

2

-

Óleo Diesel / Diesel oil

1

-

-

-

-

Outras não renováveis
Other non-renewables

1

1

-

1

-

PCH / PCH

5

12

12

8

8

Bagaço / Bagasse

11

12

12

12

12

Biomassa / Biomass

2

10

10

6

6

Eólica / Wind

9

45

79

17

34

Solar FV (distribuída) Solar PV (distributed)

0

20

20

6

6

Solar FV (centralizada)
Solar PV (centralized)

-

12

30

2

14

Solar heliotérmica / Solar thermal energy

-

2

2

1

1

TOTAL / TOTAL

144

Observação: A capacidade instalada é sempre superior à necessidade de geração para garantir
a segurança energética (ver pág. Xx). Os valores entre parênteses na linha “TOTAL” representam
a capacidade instalada complementar calculada pela EPE.

275,7

294

192

200

(+14,9GW)

(+25,5GW)

(+4,6GW)

(+15,4 GW)

Observation: The installed capacity is always higher than the generation requirement to ensure
energy security (see page xx). The values in parentheses in the line "TOTAL" represent the
supplementary installed capacity calculated by EPE.
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Participação na Geração
A tabela a seguir apresenta a participação das

Generation Share

diferentes fontes na geração elétrica. O grande

The following table presents the share of the different

destaque fica por parte da energia eólica, que

sources in the electricity generation matrix. The most

passaria de 5% em 20158 para 22% no cenário A2, e

significant are wind power, which would increase

das fontes solares, que somadas, passariam de 0%

from 5% in 2015 to 22% in the A2 scenario, and

em 2015 para 10% em 2050, também no cenário

from solar sources, which would increase from 0%

A2. A fonte hidrelétrica reduziria sua participação

in 2015 to 10% in 2050, also in scenario A2. The

nos cenários A1 e A2, de mais alto crescimento,

hydroelectric source would reduce its share in the

enquanto que manteria sua participação nos

higher growth scenarios A1 and A2, while maintaining

cenários B1 e B2, de menor crescimento.

its share in the lower growth scenarios B1 and B2.

Fonte / Source

2015

A1 – 2050

A2 – 2050

B1 – 2050

B2 – 2050

Hidrelétricas / Hydroelectric

62%

51%

50%

63%

63%

Nuclear / Nuclear

2%

3%

3%

3%

3%

Gás natural / Natural gas

14%

7%

0%

6%

0%

Carvão / Charcoal

2%

4%

0%

3%

0%

Óleo combustível / Fuel oil

1%

0%

0%

1%

0%

Óleo Diesel / Diesel oil

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

PCH / PCH

4%

5%

5%

4%

4%

Bagaço / Bagasse

8%

5%

5%

7%

7%

Biomassa / Biomass

1%

6%

5%

4%

4%

Eólica / Wind

5%

13%

22%

7%

13%

0%

3%

3%

1%

1%

0%

2%

6%

1%

4%

Solar heliotérmica / Solar thermal energy

0%

1%

1%

1%

1%

% Renováveis / % Renewables

81%

85%

97%

87%

97%

% Não Renováveis / % Non-Renewables

19%

15%

3%

13%

3%

Outras não renováveis /
Other non-renewable

Solar FV (distribuída) /
Solar PV (distributed)
Solar FV (centralizada) /
Solar PV (centralized)

Em 2016, a energia eólica já representava 7% segundo o MME (http://www.brasil.gov.br/
infraestrutura/2017/03/brasil-e-o-maior-gerador-de-energia-eolica-da-america-latina).

8

In 2016, wind energy represented 7% according to the MME (http://www.brasil.gov.br/
infraestrutura/2017/03/brasil-e-o-maior-gerador-de-energia-eolica-da-america-latina).

8

21

Qual o impacto de zerar as emissões do setor elétrico no Brasil?

Investimentos adicionais

22

A tabela abaixo apresenta o total de investimentos

Additional investments

entre 2015 e 2050 nos quatro cenários, o montante

The table below shows the total investments between

de investimentos adicionais para se passar dos

2015 and 2050 in the four scenarios, the amount of

cenários de referência para os cenários do setor

additional investments needed to transit from the

elétrico carbono zero, e o que representa esse

reference scenarios to the zero-carbon electricity sector

montante em relação ao cenário de referência.

scenarios, and what this amount represents in relation

Os investimentos adicionais no cenário A2 em

to the reference scenario. The additional investments

relação a A1 seriam da ordem de R$ 139 bilhões

in scenario A2 in relation to A1 would be around R$ 139

entre 2015 e 2050, 19% de aumento no período.

billion between 2015 and 2050, an increase of 19% during

Já os investimentos adicionais no cenário B2 em

the period. The additional investments in scenario B2

relação a B1 seriam da ordem de R$ 87 bilhões

in relation to B1 would be around R$ 87 billion between

entre 2015 e 2050, 28% de aumento no período.

2015 and 2050, an increase of 28% during the period.

Período
Period

A1
2015-2050
(Bilhões de
reais de 2015)

A2
2015-2050
(Bilhões de
reais de 2015)

(Billions of
reais 2015)

(Billions of
reais 2015)

731,5

870,1

Investimentos
Adicionais
(A2-A1) 2015 –
2050 (Bilhões de
reais de 2015)

Investimentos
Adicionais em
relação ao Cenário
de Referência (%)
2015 – 2050

Additional
Investments
(A2-A1) 2015 – 2050
(Billions of
reais 2015)

Additional Investments
in relation to the
Reference Scenario (%)
2015 – 2050

138,6

18,9%

Investimentos
Adicionais
(B2-B1) 2015
– 2050

Investimentos
Adicionais em
relação ao Cenário
de Referência (%)
2015 – 2050

Cenários Alto
Crescimento
(A1 e A2)
High Growth
Scenarios
(A1 and A2)

Período
Period

Cenários Baixo
Crescimento
(B1 e B2)
Low Growth
Scenarios
(B1 and B2)

B1
2015-2050
(Bilhões de
reais de 2015)

B2
2015-2050
(Bilhões de
reais de 2015)

(Billions of
reais 2015)

(Billions of
reais 2015)

313,5

400,4

Additional
Investments
(B2-B1) 2015 – 2050
(Billions of
reais 2015)

86,9

Additional Investments
in relation to the
Reference Scenario (%)
2015 – 2050

27,7%
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2 - Na economia | The Economy
A tabela apresenta alguns indicadores
macroeconômicos importantes, como PIB,

The table presents some important macroeconomic

balança comercial e taxa de desemprego. Pode-

indicators, such as GDP, balance of trade and

se verificar que os investimentos adicionais

unemployment rate. It can be seen that the

para a transição a um setor elétrico carbono

additional investments for the transition to a zero-

zero, somados à economia de combustíveis

emissions electricity sector, added to the fuel

proporcionada pela entrada das renováveis9,

economy provided by the introduction of the

não impactaria de forma significativa a

renewables9, would not have a significant impact on

economia brasileira nos cenários estudados.

the Brazilian economy in the scenarios studied.

2050

PIB / GDP
Crescimento médio
PIB desde 2015

Unidade / Unit
Trilhões de reais de 2015
Trillions of reais 2015

A1

A2

B1

B2

13,05

13,03

10,31

10,30
23

% a. a. / % p.a.

2,292

2,287

1,605

1,604

57,65

57,57

45,54

45,52

% do PIB / % of GDP

16,1

15,9

14,8

14,7

% do PIB / % of GDP

3,6

3,5

3,3

3,2

Milhões / Millions

113,9

113,8

108,3

108,3

%

5,3

5,3

6,6

6,6

-

3,1

-

3,3

-

7,2

-

14,2

Average GDP growth since 2015

PIB-capita / GDP-capita
Taxa de investimento
Investment rate

Balança comercial
Balance of trade

Posto de trabalho / Jobs

Mil reais 2015/capita
Thousand reais 2015/capita

Taxa de desemprego
Unemployment rate

Índice de preços
Price index

Aumento do preço
da eletricidade
Increase in the price of electricity

% aumento A2 em relação a
A1 e B2 em relação a B1
% Increase A2 in relation to A1
and B2 in relation to B1

% aumento A2 em relação a
A1 e B2 em relação a B1
% Increase A2 in relation to A1
and B2 in relation to B1

Ao substituirmos termoelétricas que utilizam combustíveis fósseis por fontes renováveis como
a eólica e a solar, temos uma importante redução de custos com combustíveis (ex: compra de
gás natural, carvão, óleo combustível etc.).

9

When we replace thermoelectric plants that use fossil fuels with renewable sources such as wind
and solar, we observe a significant reduction in fuel costs (e.g. purchase of natural gas, coal, fuel
oil, etc.).

9
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3 - Na renda | Income
A tabela a seguir apresenta a projeção da
renda anual per capita, por classe de renda,
em 2050. Novamente percebe-se que os

The following table shows the projection of per capita

investimentos necessários à transição para um

annual income, by income class, in 2050. Again, the

setor elétrico de emissões zero não impactariam

investments needed for the transition to a zero-emissions

de forma significativa na renda da população

electricity sector would not have a significant impact

brasileira (perda menor que 0,5% em todos os

on the Brazilian population's income (a loss of less

cenários, para todas as classes de renda).

than 0.5% in all scenarios, for all income classes).

Renda anual per capita em 2050
Annual income per capita in 2050

24

Em mil reais de 2015
In thousand reais in 2015

Classe 1 (10% mais pobres)
Class 1 (10% poorest)

Classe 2 (20% seguintes)
Class 2 (next 20%)

Classe 3 (20% seguintes)
Class 3 (next 20%)

Classe 4 (20% seguintes)
Class 4 (next 20%)

Classe 5 (20% seguintes)
Class 5 (next 20%)

Classe 5 (10% mais ricos)
Class 5 (10% richest)

A1

A2

B1

B2

11,3

11,3

9,0

9,0

16,8

16,8

13,4

13,4

26,1

26,1

20,9

20,8

34,2

34,1

27,3

27,2

54,9

54,9

43,7

43,5

225,2

225,0

178,7

178,1
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4 - No consumo de eletricidade em kWh
A tabela apresenta a variação no consumo de

Electricity consumption in kWh

eletricidade (em kWh) nas diferentes classes

The table shows the variation in electricity

de renda. Pode-se observar que a redução

consumption (in kWh) for the different income

no consumo é pequena e bem distribuída

classes. It can be observed that the reduction in

entre as diferentes classes de renda (reduções

consumption is small and well distributed throughout

percentualmente semelhantes). A queda no

the different income classes (similar reductions in

consumo deve-se ao fato de que, nos cenários

percentage). The fall in consumption in scenarios

A2 e B2, o preço da eletricidade é mais alto.

A2 and B2 is due to the higher cost of electricity.

Classe 1
Class 1

A2 em relação a A1

B2 em relação a B1

A2 in relation to A1

B2 in relation to B1

- 1,44%

- 2,20%
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Classe 2
Class 2

Classe 3
Class 3

Classe 4
Class 4

Classe 5
Class 5

Classe 6
Class 6

- 1,40%

- 2,24%

- 1,40%

- 2,25%

- 1,38%

- 2,29%

- 1,34%

- 2,36%

- 1,28%

- 2,34%
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5 - No gasto com eletricidade (% do orçamento familiar)
A tabela apresenta os gastos com eletricidade
em função do orçamento familiar (% do
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orçamento familiar). Observamos que as classes

5 – Electricity expenditure (% of family budget)

1 e 2, as mais pobres, apresentam níveis de

The table shows the electricity expenditure according

comprometimento do orçamento menores

to the family budget (% of the family budget). We

que o da classe 3, provavelmente devido à

observe that classes 1 and 2, the poorest, have lower

maior posse de equipamentos desta última,

budget commitment levels than class 3, probably due

enquanto que as classes mais ricas (5 e 6) têm

to the higher degree of appliance ownership in the

seu orçamento menos comprometido. Como o

latter, while the richer classes (5 and 6) have less of

aumento no preço da eletricidade foi maior no

their budget committed. As the increase in the price

cenário B2 em relação a B1 (14,2%), é justamente

of electricity was greater in scenario B2 than in B1

nesse cenário (B2) que se observa um maior

(14.2%), it is precisely in this scenario (B2) that there

aumento nos gastos com eletricidade.

is a greater increase in expenditure on electricity.

% dos gastos totais com eletricidade,

% of total expenditure on electricity, by income class

por classe de renda

3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

Class 1

Class 2

Class 3

Class 4

Class 5

Class 6

2005

A1

A2

B1

B2

WHAT IS THE IMPACT OF ZERO EMISSIONS FROM THE ELECTRICITY SECTOR IN BRAZIL?

6 - Nas emissões
O gráfico apresenta as emissões totais do setor de
energia (em laranja) e as emissões do setor elétrico

6 – Emissions

(em azul). Pode-se observar que as emissões do

The graph shows the total emissions of the energy

setor elétrico são zeradas nos cenários A2 (redução

sector (in orange) and the electric sector emissions

de 58,5 Mt CO2e em relação a A1) e B2 (redução

(in blue). It can be observed that the electricity sector

de 40,1 Mt CO2e em relação a B1), conforme o

emissions are zeroed in scenarios A2 (reduction of 58.5

objetivo do estudo. Já as emissões totais do setor

Mt CO2e in relation to A1) and B2 (reduction of 40.1 Mt

de energia caem em valor próximo, principalmente

CO2e in relation to B1), according to the objective of

devido aos ajustes macroeconômicos sofridos

the study. The total energy sector emission values fell

pela economia brasileira para se adequar aos

in close proximity, mainly due to the macroeconomic

novos preços relativos da economia, em especial

adjustments borne by the Brazilian economy in adjusting

da energia elétrica. Dessa forma, no cenário A2,

to the new relative prices of the economy, especially

as emissões totais do setor de energia em 2050

electric power. Thus, in scenario A2, the total energy

são 75 Mt CO2e menores que em A1, e, no cenário

sector emissions in 2050 are 75 Mt CO2e less than

B2, as emissões totais do setor de energia em

in A1, and in scenario B2, the total emissions of the

2050 são 52 Mt CO2e menores que em B1.

energy sector in 2050 are 52 Mt CO2e less than in B1.
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Emissões do Setor de Energia e

Emissions – Energy Sector and Electricity Sector

do Setor Elétrico (Mt CO2e)

(Mt C02e)
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