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Apresentação

 Há 20 anos, na Cúpula da Terra ou ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, 
poucos países dispunham de instâncias de governo para lidar com o tema da 
sustentabilidade. Também era restrita a participação da sociedade civil ou de 
entes não governamentais nas discussões e nas decisões. Hoje, o tema talvez 
seja a única causa verdadeiramente ecumênica da humanidade, à frente mesmo 
do combate às desigualdades.  

 A transição para a economia verde ocorre numa velocidade sem pre-
cedentes. Chegamos ao limiar do desenvolvimento e da competitividade das 
fontes	energéticas	limpas.	À	eficiência	somam-se	ambientes	institucionais	mais	
modernos	e	ágeis,	mais	abertos	a	parcerias,	políticas	públicas	eficientes,	incen-
tivos	e	mecanismos	de	financiamento	inovadores.	

 Imbuído deste espírito do nosso tempo, o Governo de São Paulo lança 
o Plano Paulista de Energia, um passo determinante para um desenvolvimento 
verdadeiramente sustentável. São Paulo tem um PIB superior a US$ 790 bi-
lhões,	uma	economia	competitiva	e	diversificada,	taxas	de	crescimento	acima	
da média nacional e uma matriz energética com 55% de energias limpas.

 A diversidade de nossas alternativas energéticas e a colaboração do me-
lhor capital humano disponível nos permite traçar para 2020 uma matriz ener-
gética com quase 70% de energias limpas. Como? Apostando na bioeletricidade, 
na troca de energéticos poluentes por combustíveis verdes, na racionalização 
da matriz de transportes, na geração de energia por meio de resíduos sólidos e 
em	pesquisa,	desenvolvimento	e	eficiência	energética.

 O estoque de recursos naturais, a liderança na produção de alimentos e a 
autossuficiência	energética	fazem	do	Brasil	um	ator	decisivo	na	agenda	global	
deste novo século, em que o desenvolvimento e o combate à pobreza estão cada 
vez mais atrelados ao bom uso dos recursos disponíveis. O Plano Paulista de 
Energia parte do mesmo princípio: entendemos a prosperidade como sinôni-
mo de desenvolvimento humano com sustentabilidade, e não como opulência.

José Aníbal  Peres de Pontes
Secretário de Energia de São Paulo
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1. Introdução

 O Plano Paulista de Energia - PPE oferece um conjunto de diretrizes e 
propostas de políticas públicas na área da energia, para o decênio 2011-2020, 
para induzir a oferta com substituição de energéticos e estimular o uso racional 
e	eficiente	da	energia,	buscando	contribuir	para	o	cumprimento	dos	objetivos	
e meta da Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC.

 Os trabalhos elaborados nos grupos temáticos foram coordenados pela 
Secretaria de Energia e orientados pelo Conselho Estadual de Política Ener-
gética – CEPE, com a contribuição de especialistas de mais de 70 entidades – 
secretarias de Estado, universidades, institutos de pesquisa, empresas privadas, 
empresas de economia mista, empresas públicas e associações de classe. 

 A Matriz Energética do Estado de São Paulo 2005-2035, um amplo 
estudo baseado na elaboração de cenários futuros de crescimento da oferta e 
da demanda de energéticos no estado até o ano de 2035, constituiu a base prin-
cipal do PPE/2020. 

 Dois instrumentos legais demandaram a elaboração do Plano 
Estadual de Energia/2020 (denominado posteriormente Plano Paulista de 
Energia - PPE/2020): a Lei 11.248/2002, que criou o Conselho Estadual de 
Política	Energética	 (CEPE)	 e	 definiu	 como	umas	 das	 finalidades	 do	CEPE	
elaborar o Plano Estadual de Energia; e a Lei 13.798/2009, que instituiu a 
Política Esta-dual de Mudanças Climáticas - PEMC, regulamentada pelo 
Decreto	Nº	55.947,	de	24	de	junho	de	2010,	a	qual	define	no	seu	Artigo	39,	o	
conteúdo mínimo do Plano Estadual de Energia.

 Considerar a meta da Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC, 
como norte do PPE/2020, também era imperativo, na medida em que, do total 
das emissões de CO2, 86% são de responsabilidade dos setores de transporte 
e indústria, com destaque para os energéticos óleo diesel, gás natural, gasolina 
e óleo combustível. Portanto, as perguntas que orientaram o plano foram: de 
quanto será a demanda; e o que será necessário fazer para administrar essa 
demanda, considerando a meta de redução de 20% de CO2, com base em 2005, 
definida	pela	PEMC.

Assim, o PPE/2020 adotou como estratégias:
• projetar a oferta de energia prevista para 2020, com redução e substi-
tuição de energéticos, considerando a demanda projetada pela Matriz 
Energética 2035 e as delimitações previstas na PEMC;
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•	administrar	a	demanda,	criando	instrumentos	de	incentivo	ao	aumento						
		da	eficiência	energética;	e
=-•	definir	ações	que	permitam	elevar	a	oferta	ao	nível	da	demanda	pro-
jetada.

 O Plano Paulista de Energia 2020 possibilita observar que os insumos 
renováveis,	a	conservação	de	energia,	a	eficiência	energética	e	a	incorporação	
de novas tecnologias passarão a ter um papel cada vez maior na composição 
dos	setores	 industrial	e	de	 transportes,	 resultando	num	perfil	mais	 limpo	na	
matriz energética paulista para os  próximos anos.

 Assim, o Capítulo 2 enfoca as diretrizes e as linhas gerais adotadas na 
elaboração deste Plano.

 O Capítulo 3 apresenta a síntese da evolução energética de São 
Paulo,	 identificando	 os	 principais	 indicadores	 energéticos,	 tais	 como	 a	
trajetória	da	produção	primária	e	da	oferta	interna	de	energia,	o	consumo	final	
por	setor	e	por	combustíveis,	a	suficiência	e	a	intensidade	energética.

 O Capítulo 4 engloba as projeções e os principais resultados da 
cenarização apresentada pela Matriz Energética do Estado de São Paulo 
para o horizonte 2005-2035. Basicamente, a abordagem utilizada nesse estudo 
foi	dividida	em	três	principais	módulos:	Economia;	Tecnologia	e	Eficiência;	e	
Oferta e Autoprodução de Energia. 

 O Capítulo 5 é dedicado à apresentação das projeções de demanda 
para os diferentes energéticos no horizonte do Plano Paulista de Energia/2020, 
mantidas as premissas de crescimento econômico e considerando substituições 
de energéticos necessárias ao atendimento à Política Estadual de Mudanças 
Climáticas. 

 O Capítulo 6 refere-se aos biocombustíveis líquidos (etanol e 
biodiesel),	identificando	as	alternativas	de	oferta	e	os	dimensionamentos	pro-
jetados para o atendimento das demandas previstas para o ano 2020.

 O Capítulo 7 aborda as questões de oferta e o potencial relacionado às 
novas fontes renováveis de energia, tanto as oriundas do aproveitamento da 
biomassa (lenha, carvão vegetal, bagaço da cana de açúcar e vinhaça) quanto 
aquelas que se referem às novas fontes (solar térmica e fotovoltáica, eólica, 
PCHs e CGHs, biogás e resíduos sólidos urbanos).
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 O Capítulo 8 é dedicado ao suprimento de energia elétrica,	identifi-
cando o potencial hidráulico remanescente, questões associadas à geração hi-
dráulica e autoprodutores, eletricidade hidrotérmica e detalhes da malha de 
transmissão e distribuição no estado, com foco na segurança do suprimento 
energético.
 
 O Capítulo 9 retrata aspectos relacionados ao gás natural, dentre os 
quais aqueles associados às reservas, oferta e consumo energético, infraestru-
tura existente e prevista para 2020, cogeração e geração térmica, além das 
perspectivas sobre a consolidação do mercado potencial de Gás Natural no 
estado.
 
 O Capítulo 10 refere-se à eficiência energética em eletricidade, en-
volvendo	 uma	 análise	 pormenorizada	 sobre	 os	 usos	 finais	 (força	 motriz,	
aquecimento, refrigeração, iluminação etc), além de aspectos relacionados com 
construções	sustentáveis,	hábitos	de	consumo,	qualificação	profissional,	redes	
inteligentes (smart grids), entre outros, e com o gerenciamento energético.
 
 O Capítulo 11 aborda a eficiência energética em combustíveis, com 
foco	na	eficiência	dos	veículos,	eficiência	energética	no	transporte	e	na	indús-
tria,	capacitação	para	a	gestão	da	eficiência	e	busca	de	melhoria	contínua	de	
produtos e processos intensivos em energia. Partindo da análise das experiên-
cias internacionais, de âmbito nacional e do estado de São Paulo, foram apre-
sentadas propostas relativas ao desenvolvimento tecnológico e etiquetagem 
veicular; à melhoria da qualidade dos combustíveis na produção e distribuição; 
à  otimização  da  matriz de  transporte  no estado de São  Paulo; à logística  e 
operação	dos	transportes;	e	à	eficiência	energética	e	redução	de	emissões	de	
CO2 na indústria.

	 Ao	final	de	cada	capítulo	que	trata	dos	eixos	temáticos,	a	partir	do	Capí-
tulo 6, estão apresentadas as propostas, os instrumentos necessários para viabi-
lizá-las, os benefícios em termos de redução de consumo relativo de energia e 
de emissão de CO2, e as respectivas metas. Algumas delas já contam com metas 
físicas	e	financeiras.	Outras,	devido	à	sua	complexidade,	necessitarão	de	apro-
fundamento; portanto, estão dotadas de prazos para conclusão do respectivo 
detalhamento. As propostas estão organizadas conforme a responsabilidade de 
cada nível de governo.
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2. Diretrizes e Estratégias do Plano Paulista de Energia

 Para o desenvolvimento do Plano Paulista de Energia foram estabeleci-
das cinco (5) diretrizes que nortearam as discussões do plano aqui apresentado, 
sendo elas: 

•	manutenção	das	expectativas	de	crescimento	econômico,	tanto	para	o			
País quanto para o estado, utilizadas na elaboração do cenário base da 
Matriz 2035;
•	aderência	às	metas	definidas	pelo	Comitê	Gestor	da	Política	Estadual	de	
Mudanças Climáticas;
•	 integração	 de	 políticas	 e	 programas	 com	 impacto	 na	 demanda	 por	
energéticos,	já	definidos	no	âmbito	das	diversas	Secretarias	de	Estado;
•	priorização	de	ações	baseada	em	aspectos	de	factibilidade	e	de	efeito	
sobre o resultado esperado;
•	aderência	ao	Programa	de	Governo	do	Estado	–	no	que	diz	respeito	à	
área de energia. 

O programa de governo 2010-2014 prioriza os seguintes temas:

•	aumento	da	segurança	energética	–	superação	de	gargalos	inibidores	de	
oferta e riscos operacionais;
•	 aproveitamento	 de	 oportunidades	 energéticas	 de	 grande	 impacto:	
utilização do gás da Bacia de Santos e da biomassa de cana-de-açú-
car, fomento à cogeração e autoprodução, além do fortalecimento 
da capacidade de investimento na oferta de energia elétrica;
•	promoção	da	eficiência	energética;
•	 instituição	 de	 política	 de	 substituição	 de	 derivados	 de	 petróleo	 nos	
sistemas de transportes de regiões metropolitanas; e
•	 fomento	 à	 produção	 de	 energia	 elétrica	 com	 utilização	 de	 fontes	
alternativas (biomassa), aproveitamento do potencial hidráulico 
remanescente e utilização do gás natural para produção termelétrica.

	 Uma	vez	definidas	as	diretrizes	do	PPE/2020,	estabeleceu-se	as	referên-
cias para a projeção de demandas energéticas, análises de  contexto e  elabora-
ção de propostas, destacando-se:

•	 1º	 Inventário	 de	 Emissões	 Antrópicas	 de	 Gases	 de	 Efeito	 Estufa	
Diretos e Indiretos do Estado de São Paulo; 
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•	Matriz	Energética	2035;
•	Balanço	Energético	do	Estado	de	São	Paulo	–	BEESP	2011	(ano	base	
2010).

O PPE/2020 adotou como estratégias: 

•	 projetar	 a	 demanda	 de	 2020,	 com	 substituição	 de	 energéticos,	
considerando a Matriz Energética 2035 e a meta de redução de CO2 
prevista pela PEMC;
•	administrar	a	demanda,	criando	instrumentos	de	incentivo	ao	aumento	
da	eficiência	energética;		e
•	 definir	 ações	 que	 permitam	 elevar	 a	 oferta	 ao	 nível	 da	 demanda	
projetada.

 Em função da complexidade representada pelo universo de energéticos 
considerados, com realidades setoriais distintas, optou-se por dividir o desen-
volvimento dos trabalhos nos seguintes eixos temáticos:

 •	Biocombustíveis
	 •	Eletricidade
  Novas fontes renováveis
  Suprimento de energia elétrica
	 •	Gás	natural
	 •	Eficiência	energética
  Energia elétrica
  Combustíveis

 Assim, o Plano Paulista de Energia/2020 estabelece políticas públicas 
capazes de estimular o crescimento econômico com um uso menos intensivo 
de	energia,	por	meio	da	eficiência	energética,	da	ampliação	do	uso	de	energias	
renováveis, da substituição de insumos fósseis por outros menos agressivos 
ao	meio	ambiente	e	da	penetração	de	tecnologias	mais	eficientes,	garantindo	
melhor qualidade de vida à sociedade como um todo.
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3. Síntese da Evolução Energética no Estado de São Paulo 

 No passado, o setor energético de São Paulo demonstrou grande 
adaptabilidade às restrições e/ou crises energéticas, fruto de conjunturas in-
ternacionais ou nacionais. Essa capacidade de superar crises econômicas e/ou 
energéticas tem sido uma característica fundamental do desenvolvimento paulista.
 
 Mesmo durante os “choques do petróleo”, quando os preços elevaram-se 
sobremaneira, a economia paulista buscou rapidamente absorvê-los, alternando 
as fontes de energia ou conservando-as. Na década de 1970, a eletricidade tinha 
como demandantes basicamente os setores comércio, serviços e residencial. 

 Na indústria, seu uso era particularmente intenso em motores e iluminação. 
Já a biomassa tinha no setor residencial e industrial seus maiores demandantes, 
sendo utilizada basicamente para cocção e calor de processo. O setor residencial 
utilizava-se abundantemente da lenha, e o setor industrial do bagaço de cana.

	 Três	décadas	depois,	a	eletricidade	passou	a	figurar	como	um	dos	mais	
importantes energéticos consumidos na indústria paulista, igualando-se em im-
portância aos derivados de petróleo e liderando nas classes residencial e comercial. 
 
 Essa transformação também é observada quando se analisa a evolução 
da biomassa no setor industrial. A biomassa já ocupa papel de destaque nesse 
setor, motivada por um desenvolvimento fantástico da indústria da cana-de- 
açúcar e da fabricação de celulose e papel no estado de São Paulo. Uma parte 
significativa	do	consumo	de	biomassa	pelo	setor	industrial	se	dá	por	meio	da	
cogeração, sobretudo no setor sucroalcooleiro. No setor de transportes, após 
a implantação do Proálcool, o etanol chegou a ter uma participação média de 
20%, entre os anos de 1986 e 1996. 
 
 Em 1980, os derivados de petróleo representavam cerca de 61% do con-
sumo	final,	a	biomassa	16%,	a	eletricidade	15%,	e	o	restante	dos	energéticos	8%.	

 Após o primeiro choque de preços do petróleo, em 1973, houve uma 
reorientação do setor produtivo quanto ao consumo dos derivados, privile-
giando outros energéticos, sobretudo a eletricidade.

 Com o segundo choque, ocorrido em 1979, buscou-se  alternativas   
energéticas para o consumo de setores altamente dependentes dos derivados 
de petróleo. Um exemplo disso foi o setor de transportes. Neste período surgiu
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o Proálcool, redirecionando a Matriz Energética para o consumo de eletrici-
dade, preferencialmente nos setores residencial e de serviços, o bagaço de cana 
no setor industrial e o álcool nos transportes. 
 
 De 1970 a 1990, os derivados de petróleo perderam aproximadamente 
20% de participação na Matriz Energética, tendo sido substituídos principal-
mente por  biomassa e eletricidade.
 
 No período posterior, entre 1990 a 2010, observa-se uma estabilidade 
do energético eletricidade, o decréscimo relativo dos derivados de petróleo e 
o aumento da participação da biomassa, etanol e gás natural, como pode ser 
observado na Tabela 1:

Tabela 01 - Evolução do consumo final energético por fonte - (%) 

ENERGÉTICOS 1980 1990 2000 2010

Derivados de Petróleo 67,0 49,5 54,7 38,8
Biomassa 13,0 19,7 16,0 27,0
Eletricidade 14,0 18,4 19,8 18,7
Etanol 2,0 6,7 3,7 8,1
Gás Natural 0,0 1,0 2,7 6,0
Carvão Mineral e Derivados 4,0 4,7 2,9 1,7

Total 100 100 100 100
Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo - 2011 - Ano Base 2010

 A lenha e o carvão vegetal reduzem suas participações lentamente, no 
período compreendido entre 1980 a 2010, em função do grau de urbanização 
e da penetração do gás natural e do gás liquefeito de petróleo(GLP).

 O período compreendido entre 2001 e 2010 foi marcado pelo contraste 
entre o volume crescente no consumo de energia e a limitada disponibilidade 
da oferta existente, situação intensamente observada por meio do racionamen-
to de eletricidade em 2001, que fez com que o consumo de energia elétrica 
retroagisse a níveis de 1997.
 
 Entretanto, com medidas efetivas sobre a área energética, principalmente 
associadas ao incremento na oferta da geração de eletricidade e na ampliação 
das redes de transmissão no estado de São Paulo, tanto o PIB paulista quanto 
o consumo de energia cresceram cerca de 71% e 72%, respectivamente, no
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período, a uma taxa média de 3,8% a.a., saltando de R$ 656,67 bilhões para 
R$ 931,28 bilhões e de 46.193 x 10³ toe1 para 64.546 x 10³ toe, respectivamente.

	 Em	termos		gerais,	o		perfil	de	evolução		dos	principais		indicadores		do		
Balanço Energético dos Estado de São Paulo (BEESP) produção, importação, 
exportação, Oferta Interna Bruta (OIB) e consumo - entre 2001 e 2010 está 
representado na Figura 1.
Figura 1 – Evolução do perfil energético – São Paulo – 2001/2010

 Constata-se um crescimento na produção de energia próximo de 95%, 
no período 2001-2010, passando de aproximadamente 18.870 x 10³ toe para 
36.377 x 10³ toe, principalmente em função do aumento da participação dos 
insumos primários renováveis (caldo de cana, melaço, bagaço e lixívia); por 
outro lado, as exportações, a Oferta Interna Bruta e o consumo apresentaram 
crescimentos mais moderados, de 40%, 38% e 34%, respectivamente. Já as 
importações de energia, constituídas principalmente do petróleo e de seus de-
rivados, registraram o menor crescimento (15%).

 Estes números demonstram a importância das matérias primas renováveis 
(produtos oriundos dos setores sucroalcooleiro e de papel & celulose) na 
evolução da produção e da oferta de energia no Estado, reforçando, assim, o 
perfil	da	Matriz	Energética	Paulista	como	uma	das	mais	limpas	sob	o	ponto	de	
vista	ambiental	e,	ao	mesmo	tempo,	assegurando	uma	maior	confiabilidade	no	
suprimento de energia.

	 Essa	afirmação	pode	ser	comprovada	por	meio	das	informações	a	seguir,	
referentes à participação da Produção de Energia Primária, ou seja, insumos 
energéticos providos pela natureza em seu estado original, tais como gás natu-
ral, lenha, entre outros, na Matriz Energética Paulista.

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo - 2011 - Ano base 2010

 1 toe - tonelada de óleo equivalente.
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As energias renováveis representam mais de 99% do total produzido de energia 
primária	pelo	estado,	identificadas	na	Tabela	02,	com	destaque	para	a	partici-
pação do bagaço de cana como o energético mais representativo entre os insu-
mos primários produzidos no período 2001-2010.

Tabela 02 – Evolução da produção de energia primária (%)

 A Oferta Interna de Energia (OIE), indicada na Tabela 03, entendida 
como sendo a operação algébrica da produção + importação – exportação + 
variação de estoques, apresentou uma expansão de 28% da energia renovável 
no período considerado, com destaque para o crescimento do etanol etílico + 
bagaço, contra uma retração de todos os combustíveis fósseis, em especial para 
o petróleo e derivados.

                      Unidade: %
ENERGÉTICOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  En. Prim. Não Renovável 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,6 0,5 0,8
    Gás Natural 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,6 0,5 0,8

  Energia Prim. Renovável 98,6 98,5 98,6 98,7 98,8 99,0 99,1 99,4 99,5 99,2
    Energia Hidráulica 25,5 27,0 27,1 24,4 24,5 24,6 22,1 19,7 19,3 20,3
    Lenha 4,2 3,9 3,5 3,3 3,2 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
    Caldo de Cana 18,4 17,4 18,1 18,9 19,6 18,7 22,0 24,9 24,7 22,3
    Melaço 4,0 4,3 4,3 4,3 4,1 4,5 4,0 3,5 3,6 4,1
    Bagaço 40,6 40,0 39,8 42,2 41,9 42,5 42,9 44,2 45,3 45,7
    Outras 6,0 5,9 5,9 5,7 5,6 5,6 5,2 4,7 4,4 4,6

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo – 2011 – Ano base 2010

                    Unidade: %
ENERGÉTICOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Energia Não Renovável 56,8 55,1 54,1 53,3 52,3 50,1 48,2 44,8 42,7 44,8
   Petróleo e Derivados 49,7 46,9 44,7 43,7 42,6 39,7 38,2 35,1 35,0 36,0
   Gás Natural 3,7 4,9 5,6 6,0 6,7 7,4 7,3 7,3 5,8 6,6
   Carvão Mineral e Derivados 3,4 3,3 3,8 3,6 3,0 3,0 2,7 2,4 1,9 2,2

Energia Renovável 43,2 44,9 45,9 46,7 47,7 49,9 51,8 55,2 57,3 55,2
   Hidráulica e Eletricidade 17,3 18,2 19,0 18,1 18,2 18,9 18,6 18,1 17,4 17,9
   Lenha e Carvão Vegetal 2,2 2,2 2,1 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4
   Etanol  + Bagaço 21,3 22,0 22,2 24,2 25,0 26,5 28,9 32,9 36,1 33,5
   Out. Fontes Prim. Renováveis 2,4 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 2,3 2,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo – 2011 – Ano base 2010

Tabela 03 – Evolução da oferta interna de energia (%)
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 O Consumo Final por Energéticos demonstra que, apesar dos deriva-
dos de petróleo serem os insumos mais representativos no estado, suas partici-
pações vêm decaindo ao longo da década, partindo de 53,2%, em 2001, para 
39,2% em 2010, com destaque para o óleo diesel (17,1% em 2001 e 15,4% em 
2010). O bagaço de cana, por sua vez, já ultrapassou o consumo de eletricidade, 
tendo saltado de 15,6%, em 2001, para 22,7% em 2010; enquanto a eletricidade 
manteve um consumo constante no período em torno de 19% do total. Essas 
informações podem ser melhor observadas na Tabela 04.

Tabela 04 – Evolução do consumo final por energético (%)
                        Unidade: %

ENERGÉTICOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gás Natural 3,4 4,5 5,6 6,3 7,0 7,7 7,6 7,1 6,0 6,4
Carvão Vapor 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lenha 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3
Outras Fontes Primárias 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,6
Gás de Coqueria 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Coque de Carvão Mineral 2,2 2,2 2,7 2,4 2,2 2,1 2,0 1,7 1,4 1,5
Eletricidade 18,2 18,7 19,4 19,0 19,8 19,9 19,7 19,0 18,7 18,9
Carvão Vegetal 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Etanol  Etílico 3,1 3,6 3,2 3,7 3,9 5,0 6,3 7,3 8,2 7,8
Bagaço de Cana 15,6 16,3 16,9 18,3 19,1 19,5 20,3 22,7 23,8 22,7
Derivados de Petróleo 53,2 50,3 48,0 46,2 43,8 41,8 40,4 38,5 38,4 39,2
   Óleo Diesel 17,1 17,6 16,4 16,0 15,8 15,0 14,8 15,0 14,6 15,4
   Óleo Combustível 6,6 5,1 3,8 2,9 2,3 1,5 1,3 1,0 1,1 0,8
   Gasolina 9,7 9,2 8,5 8,0 8,2 7,9 7,4 6,8 6,3 6,8
   GLP 4,7 4,4 4,2 4,0 3,8 3,7 3,4 3,3 3,2 3,2
   Nafta 5,6 4,1 4,2 4,7 3,4 3,7 3,6 2,7 3,3 3,5
   Querosene 2,9 3,1 3,4 3,3 3,4 3,1 3,1 3,1 3,0 3,3
   Gás Canalizado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Gás de Refinaria 2,1 2,3 2,2 2,1 1,8 1,9 1,7 1,6 1,6 1,7
   Outras Sec. de Petróleo 1,8 1,9 2,1 2,0 2,3 2,6 2,6 2,5 2,6 2,4
   Não Energ. do Petróleo 2,8 2,6 3,2 3,3 2,8 2,5 2,6 2,4 2,7 2,2
Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo – 2011 – Ano base 2010

 O Consumo Final por Setor indica que apenas 2 (dois) setores –
industrial e transportes respondem por mais de 75% do consumo energético 
do estado de São Paulo, independentemente do ano analisado. O setor de 
transportes, com destaque para o rodoviário, apresentou uma participação mé-
dia de 31%, enquanto o industrial apresentou uma participação média de 44%, 
conforme indicado na Tabela 05.
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Tabela 05 – Evolução do consumo final por setor (%)
                        Unidade: %

SETORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Cons. Final Não Energético 9,0 7,4 8,0 8,7 6,9 6,9 6,9 5,9 6,8 6,5
 Cons. Final Energético 91,0 92,6 92,0 91,3 93,1 93,1 93,1 94,1 93,2 93,5
   Setor Energético 4,8 4,0 3,6 3,9 3,8 3,8 3,7 5,0 5,1 3,7
   Residencial 8,1 8,1 8,1 7,8 7,8 7,7 7,4 7,3 7,4 7,3
   Comercial 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6
   Público 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7
   Agropecuário 2,2 2,4 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 1,8 1,5 1,5
   Transportes 31,4 31,5 29,9 29,1 29,5 28,9 29,7 30,1 30,3 31,0
     Rodoviário 26,3 27,0 25,3 24,8 25,1 25,0 26,0 26,4 26,7 27,1
     Ferroviário 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
     Aéreo 2,9 3,0 3,3 3,2 3,4 3,1 3,1 3,1 3,0 3,3
     Hidroviário 1,8 1,1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
   Industrial 39,1 41,1 42,6 42,8 44,4 45,2 45,0 44,7 43,6 44,7
     Cimento 1,6 1,7 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4
     Ferro Gusa e Aço 4,6 4,5 5,0 4,5 4,6 4,5 4,3 3,9 3,4 3,8
     Ferro Ligas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
     Mineração e Pelotização 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
     Não Ferr. /Out. Metálicos 1,9 1,9 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9
     Química 3,4 3,4 3,3 3,1 3,6 3,5 3,4 3,3 3,1 3,0
     Alimentos e Bebidas 16,3 17,7 18,1 18,8 19,6 19,9 20,6 21,5 22,2 22,8
     Têxtil 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8
     Papel e Celulose 3,7 4,0 4,2 4,2 4,5 4,4 4,3 4,1 3,6 4,0
     Cerâmica 1,4 1,6 1,6 1,5 1,8 1,8 1,7 1,7 1,5 1,6
     Outros 4,9 4,9 5,6 5,9 5,2 6,0 5,8 5,5 5,4 5,1
Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo – 2011 – Ano base 2010

	 A	 evolução	 da	 Suficiência	 de	 Energia	 no	 estado	 de	 São	 Paulo	 vem	
crescendo gradualmente ao longo da última década, tendo saltado de 40,3%, 
em 2001, para 51,2%, em 2010, um crescimento da ordem de 27% no período, 
devido	principalmente	à	expansão	da	cana-de-açúcar	processada	e	do	refino	
de	petróleo	realizado	nas	5	(cinco)	refinarias	instaladas	no	estado,	além	do	au-
mento	das	exportações	dos	derivados	produzidos.	Entende-se	suficiência	de	
energia como a operação algébrica entre a demanda de energia (consumo + 
transformação + perdas) menos o comércio de energia (importações + varia-
ção de estoques – exportações). No mesmo período, a dependência de ener-
gia	(inverso	da	suficiência)	apresentou	uma	redução	gradual,	tendo	partido	de	
59,7%, em 2001, para 48,8% em 2010, conforme Tabela 06.
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Tabela 06 - Evolução da suficiência e dependência energética (%)

Tabela 07 - Evolução da intensidade energética e consumo “per capita”

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Demanda Total 10³ toe 49910 49660 50661 55875 57297 58356 63077 67213 69332 71073
(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Suficiência Total -  10³ toe 20109 21170 22733 24710 26264 27637 30658 35480 36850 36387
(%) 40,3 42,6 44,9 44,2 45,8 47,4 48,6 52,8 53,2 51,2

Dependência Total 10³ toe 29801 28490 27928 31165 31033 30719 32419 31733 32482 34686
(%) 59,7 57,4 55,1 55,8 54,2 52,6 51,4 47,2 46,8 48,8

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo – 2011 – ano base 2010

 A Intensidade Energética apresentou equilíbrio ao longo da década. É 
compreendida	como	a	relação	entre	o	consumo	final	de	energia	(em	10³	toe)	
e o PIB (em R$106),	representando	simplificadamente	o	consumo	de	energia	
pelo valor monetário produzido por todos os setores da sociedade. Esse cenário 
demonstra que, num contexto de estabilidade econômica e de manutenção da 
flutuação	 cambial	 do	 período,	 a	 busca	 por	 uma	maior	 eficiência	 no	 uso	 da	
energia	pouco	influenciou	os	resultados	finais,	fato	explicado	pela	inexpressiva	
oscilação na energia consumida e no valor agregado, registrados em face dos 
novas tecnologias e dos processos utilizados no setor produtivo.
 
 Situação similar pode ser observada quando adotado o conceito de Con-
sumo “per capita” de energia, compreendida como a relação entre o consumo 
final	de	energia	 (em	10³	 toe)	e	o	número	de	habitantes	 (em	106 habitantes); 
constata-se que a participação “per capita” no  consumo energético pouco va-
riou ao longo do período considerado, conforme a Tabela 07.

ESPECIFICAÇÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consumo  (1)  46.193  45.754  47.102  50.326  50.760  53.174  57.333  61.064  61.916  64.546 

PIB-SP  (2)  656.668  663.983  661.706  701.828  726.984  755.784  811.787  866.872  870.418  931.280 

   Setor Primário  12.675  13.391  13.020  13.869  13.384  13.735  14.116  15.377  15.387  16.310 

   Setor Secundário  209.736  208.657  207.876  225.430  230.434  235.576  250.684  268.764  251.965  282.957 

   Setor Terciário  434.257  441.935  440.809  462.529  483.167  506.473  546.987  582.732  603.066  632.013 

População (3)  37  38  38  39  39  40  40  40  41  41 

(1) / (2) ( toe/10³R$)  0,070  0,069  0,071  0,072  0,070  0,070  0,071  0,070  0,071  0,069 

(1) / (3) ( toe/10³hab.)  1.233  1.207  1.229  1.298  1.295  1.342  1.433  1.511  1.517  1.566 

(1) Consumo Final Energético em 10³ toe
(2) Produto Interno Bruto a preços de mercado em 106 reais de 2005 – Fundação SEADE
(3) População em milhões de habitantes – Fundação SEADE
Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo – BEESP 2011 – ano base 2010
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Figura 02 - Comparativo energia renovável - Mundo/Brasil/São Paulo

 Quanto às energias renováveis, constata-se que o Brasil foi ca-
paz de construir uma matriz muito mais limpa e renovável que o res-
to do mundo, com destaque para o estado de São Paulo, cuja ma-
triz é baseada em insumos energéticos renováveis (produção de cana, 
hidráulica + eletricidade, lenha + carvão vegetal e outras renováveis). 
 
 A título de informação, é apresentado na Figura 02 o compara-
tivo da participação das energias renováveis na composição das matrizes 
energéticas no mundo, no Brasil e em São Paulo – anos base 2009 e 2010.

 O Plano Paulista de Energia projeta para 2020 uma renovabi-
lidade da Matriz Energética Paulista de 69% do total, caracterizada, dentre 
outras, por uma maior participação do etanol e do biodiesel na substituição 
dos combustível fósseis na frota veicular do estado, e pela maior participa-
ção da eletricidade na expansão dos transportes sobre trilhos na Região Me-
tropolitana de São Paulo, conforme previsto pela Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos. 

Fonte: Balanço Energético Nacional - 2011 - Ano Base 2010
           Balanço Energético do Estado de São Paulo - 2011 - Ano Base 2010 
           International Energy Agency - IEA



Plano Paulista de Energia/2020

14

4. Síntese da Matriz Energética 2035 (Cenário Base)

 A abordagem utilizada pela Matriz Energética do Estado de São Pau-
lo para o horizonte 2005-2035 foi dividida em três principais módulos: Eco-
nomia;	Tecnologia	e	Eficiência;	e	Oferta	e	Autoprodução	de	Energia.	Esses	
módulos foram permeados pela análise de Políticas Públicas (de ações já em 
curso ou de medidas já aprovadas e em execução por parte da União, do Es-
tado e do Município de São Paulo) que, direta ou indiretamente, afetam o setor 
de energia.
 
 Para tanto, foram elaborados cenários alternativos, com base em uma 
série	de	premissas	específicas,	com	diferentes	trajetórias	de	evolução	da	economia	
nacional e regional, bem como de alguns fatores relevantes para a Matriz 
(eficiência,	oferta	etc).	
 
 Os cenários alternativos adotados pela Matriz Energética 
Paulista 2035 foram balizados pelo Plano Nacional de Energia 2030, ela-
borado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), dada a relevância desse 
estudo para o setor energético.
 
 Dentre esses cenários, foi elaborado um denominado Cenário 
Base, considerado mais factível para a realidade energética vigente e mais 
compatível com as ofertas e demandas de insumos energéticos previstos para 
o estado de São Paulo, no horizonte 2010 – 2035. Esse cenário foi estruturado 
a partir de um conjunto de análises de projeções, decorrentes dos módulos
específicos	que	constituíram	a	Matriz	Energética	2035,	a	saber:

 O Módulo Econômico foi elaborado a partir de projeções 
macroeconômicas nacionais, utilizando um modelo de equilíbrio geral. Este 
modelo inclui interações entre as mais diversas variáveis e premissas, como a 
evolução	da	economia	mundial,	a	identificação	de	como	o	Brasil	se	insere	no	
comércio internacional, câmbio, arrecadação e gastos governamentais, termos 
de trocas, educação e preço do capital, entre outras. A principal variável que 
explicou o crescimento no modelo, porém, foi a produtividade.
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 A partir desses agregados macroeconômicos, que delimitam o cresci-
mento da economia como um todo, foram elaboradas as projeções setoriais 
e socioeconômicas para o estado de São Paulo, por meio de uma abordagem 
denominada Matriz de Insumo-Produto – MIP.
 
 Dentre as condições econômicas previamente assumidas para a Matriz 
Energética Paulista, foram considerados o crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB), os investimentos e a população até 2035. (Tabela 08)

Tabela 08 – PIB – investimentos – população

 Quando se associou as projeções econômicas e energéticas para os perío-
dos analisados, constatou-se que, apesar da projeção de um crescimento do 
PIB, da ordem de 75% no período 2005 – 2020, e quase triplicando até 2035, 
deverá haver um gradual descolamento da energia em relação ao crescimento 
da economia do estado, reduzindo a relação produção/consumo de energia.
 
 O Módulo de Tecnologia e Eficiência foi elaborado a partir de 
análises das projeções decorrentes dos cenários econômicos, em conjunto com 
os	índices	de	intensidade	dos	consumos	energéticos,	identificados	por	proces-
sos	e/ou	usos	finais	específicos.	Os	aspectos	de	tecnologia	e	eficiência	conside-
raram variáveis de rendimento e desempenho dos equipamentos que consomem 
energia,	tendo	em	vista	a	possibilidade	de	evolução	da	eficiência	e/ou	substi-
tuição	de	combustíveis	menos	eficientes	por	outros	mais	eficientes.	
 
 Alguns setores, pelas suas próprias características, apresentam aspectos 
extremamente	relevantes	do	ponto	de	vista	técnico,	associados	a	seus	usos	fi-
nais, o que faz com que assumam uma grande importância, não só do ponto de 
vista energético como também econômico.

Economia Regional - São Paulo unidade 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

PIB R$ milhões 727,0 911,1 1.076,6 1.269,6 1.491,0 1.740,0 2.014,4
Crescimento do PIB % 3,5 4,3 3,4 3,3 3,2 3,1 2,9
Consumo Privado % 4,8 3,7 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6
Consumo do Governo % 2,7 4,1 3,2 3,2 3,2 3 2,9
Investimentos % 4 16,4 4,2 3,8 3,5 3,2 3
Exportações de Bens e Serviços % 9,7 6,7 4,2 4,3 3,9 3,7 3,5
População Milhões 39,7 41,7 43,3 44,5 45,6 46,3 46,8
Fonte: Matriz Energética do Estado de São Paulo 2035
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 Os setores mais impactantes sob esse ponto de vista são o industrial e 
o de transportes. Estes dois setores possuem variáveis de grande importância 
para	o	estado,	uma	vez	que	são	influenciados	diretamente	pela	maneira	como	
a energia disponível é utilizada e pela adoção de políticas públicas por parte 
do governo estadual, como é o caso do aumento da frota de carros movidos a 
etanol para a redução de emissões. 
 
	 No	setor	industrial,	os	usos	finais	de	energia	considerados	foram:

•	 Aquecimento	 direto:	 energia	 usada	 em	 fornos,	 fornalhas,	 radiação,	
aquecimento por indução, condução e micro-ondas;
•	Calor	de	processo:	na	forma	de	vapor	gerado	–	energia	usada	em	caldei-
ras	e	aquecedores	de	água	ou	circulação	de	fluidos	térmicos;
•	Força	motriz:	energia	usada	em	motores	estacionários	ou	de	veículos	de	
transporte individual ou coletivo, de carga, tratores etc;
•	Refrigeração:	 energia	usada	 em	geladeiras,	 freezers,	 equipamentos	de	
refrigeração e ar condicionado, tanto de ciclo de compressão como de 
absorção;
•	Processos	eletroquímicos:	energia	usada	em	células	eletrolíticas,	proces-
sos de galvanoplastia, eletroforese e eletrodeposição;
•	Iluminação:	energia	utilizada	em	iluminação	de	interiores	e	externa;
•	Outros	usos	finais:	energia	utilizada	em	computadores,	telecomunica-
ções,	máquinas	de	escritório,	reprografia	e	equipamentos	eletrônicos	de	
controle.

 O setor de transportes, o segundo mais energointensivo em São Paulo 
(cerca	de	29,5%	do	consumo	final	energético	total,	em	2005),	foi	desagregado	
segundo os modos de transporte aeroviário, rodoviário, ferroviário e hidroviário. 
Foram adotados os conceitos de tonelada-km e passageiro-km, distância média 
percorrida	e	consumo	específico	dos	combustíveis,	específicas	de	cada	subsetor.
 
 A seguir, são apresentados os valores correspondentes à evolução da de-
manda por energia nos setores industrial e transportes (Tabelas 09 e 10), iden-
tificados	pela	Matriz	2035.
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                103 toe
Setores 2005 2010 2015 2020 2035

Alimentos e Bebidas 9.952 14.266 16.464 18.742 27.657
Química 1.831 2.086 2.423 2.799 4.014
Cerâmica 913 1.075 1.307 1.578 2.508
Cimento 796 920 1.152 1.421 1.997
Têxtil 500 516 522 520 470
Papel e Celulose 2.265 2.586 3.137 3.793 6.008
Ferro Gusa / Aço 2.330 2.394 3.062 3.843 5.713
Ferroligas 74 84 104 124 195
Não Ferrosos e outros 1.030 1.142 1.218 1.274 1.306
Mineração e Pelotização 150 127 162 201 289
Outras Indústrias 2.662 3.512 4.244 5.103 7.288

Total 22.503 28.708 33.795 39.398 57.445
Fonte: Matriz Energética do Estado de São Paulo 2035

Tabela 09 – Setor industrial – demanda por energia

                103 toe
Setores 2005 2010 2015 2020 2035

Aéreo 1.712 1.963 2.534 3.254 6.482
Ferroviário 190 262 402 588 1.491
Rodoviário 13.007 17.960 20.493 22.534 31.359
Hidroviário 615 746 1.980 2.894 3.746

Total 15.524 20.931 25.409 29.270 43.078
Fonte: Matriz Energética do Estado de São Paulo 2035

Tabela 10 – Setor transportes – demanda por energia

 O Módulo de Oferta Energética foi construído levando em conta as-
pectos como avaliação de reservas e potenciais de fontes e questões vincula-
das à evolução da tecnologia e aos custos de produção. Com isso, os cenários 
para o atendimento da demanda foram construídos considerando aspectos tais 
como: custo dos empreendimentos disponíveis, fatores ambientais relativos à 
emissão ou à necessidade de captação de água e proximidade dos centros de 
carga, entre outros.

 Segundo a Matriz Energética 2035, os energéticos que se destacam na com-
posição da oferta de energia elétrica são os relacionados aos setores de gás natural 
e sucroenergético. A relevância de tais energéticos está atrelada ao desenvolvimen-
to esperado na Bacia de Santos (pré-sal) e à expectativa de ruptura da inércia de im-
plantação de projetos, com aproveitamento energético no setor sucroenergético.

 Em relação ao gás natural, a Matriz 2035 projetou  grandes mudanças em sua 
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dinâmica de mercado. O aumento da oferta no curto prazo ampliaria a pos-
sibilidade/necessidade de utilização mais intensiva do gás natural, aumentando 
o espaço para políticas que criem incentivos para o crescimento de  seu  uso  
na		economia		paulista.	Este	perfil	de	oferta	se	daria		por		meio		de		incentivos	
à conversão ou de planos de expansão da rede de distribuição, com foco na 
pulverização da malha – apoiados sobre o consumo residencial, comercial e, 
principalmente, na cogeração do setor industrial de pequeno e médio porte.

 A diversidade de fontes para geração de energia torna-se muito relevante 
não só por questões de segurança energética (diversidade, proximidade da 
carga), mas por questões ambientais (redução de emissões de CO2). A 
depender do princípio de política pública e dos resultados obtidos com a 
Matriz 2035, a construção de incentivos para determinadas fontes de energia 
tornar-se-ia um importante mecanismo de ação para o estado de São Paulo.

 A Tabela 11 resume os principais resultados dos potenciais relacionados 
à oferta de eletricidade em São Paulo, projetados até 2035. 

               MW médio
2010 2015 2020 2025 2030 2035

Bioeletricidade - Cana 2.565 5.823 8.661 11.191 14.307 17.232
Resíduos Florestais 591 723 881 1.045 1.227 1.431
Resíduos Sólidos Urbanos 0 14 74 154 259 391
Biogás de Aterro 62 72 86 110 133 157
Cogeração a Gás Natural 279 608 961 1.259 1.564 1.895
Termelétricas a GN 768 1.268 2.048 2.548 2.548 2.548
Eólica 0 76 152 274 381 457
Hidráulica 7.674 7.753 8.000 8.214 8.344 8.344

Total 11.939 16.337 20.863 24.795 28.763 32.455
Fonte: Matriz Energética do Estado de São Paulo 2035

Tabela 11 - Evolução da oferta de eletricidade
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Principais resultados da Matriz Energética 2035

 A demanda por energia foi calculada por meio da combinação de variáveis 
técnicas, econômicas e sociais, adotando-se para o cenário base de referência, 
uma taxa de evolução do PIB para São Paulo de 3,5% ao ano (2005-2035). 

 A participação dos energéticos no ano base, e projetada para o horizonte 
de 2035, pode ser observada na Figura 3. Em termos absolutos, a demanda 
total do estado passa de aproximadamente 51x106 toe, em 2005, para 130x106 
toe em 2035, considerando o uso não energético2.

 2 Uso não energético é quando o insumo energético é utilizados como matéria prima.

 Ao longo do período é possível observar o aumento da participação das 
fontes bagaço, óleo diesel, etanol e gás natural, acompanhado de redução da 
eletricidade e gasolina.

2005     51.333 mil toe 2035   129.543 mil toe

Figura 3 - Composição total da demanda energética do Estado de São 
Paulo

Fonte: Matriz Energética do Estado de São Paulo 2035
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 Quando se observa os setores que compõem a demanda por 
energia	 em	 São	 Paulo,	 é	 possível	 identificar	 o	 crescimento	 da	 participa-
ção do transporte,  de 33% em 2005 para 36% em 2035. Vide Figura 04.
 
 Nessa composição não está incluído o consumo não energético, que 
representa um total de cerca de 9,5 x 106 toe.

 No ano base, o principal consumidor de energia foi o setor industrial, 
seguido pelo setor de transportes e o residencial, com respectivamente 47%, 
33% e 8% de participação no consumo total paulista, alterando para 48%, 36% 
e 4%, em 2035.
 
 Vale ressaltar que as projeções da Matriz 2035 aqui apresentadas não 
contemplam as premissas e os parâmetros estabelecidos na Política Estadual de 
Mudanças Climáticas – PEMC, devido ao fato de que a mesma foi regulamen-
tada durante o período de elaboração da citada Matriz.

 Assim, a incorporação das condicionantes determinadas pela PEMC ao 
cenário energético paulista são descritas a partir do capítulo 5 – Projeções da 
Demanda	de	Energéticos,	identificando	a	política	estadual	contida	no	Plano 
Paulista de Energia/2020.

Figura 4 - Participação setorial na demanda energética do Estado de 
São Paulo

Fonte: Matriz Energética do Estado de São Paulo 2035
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5. Projeções da Demanda de Energéticos

 Como mencionado no Capítulo 1, considerar a meta da Política Estadual 
de Mudanças Climáticas – PEMC, de redução de 20% de emissão de CO2, até 
2020, com base em 2005, também era imperativo para a elaboração deste Plano 
Decenal.

 A Figura 05 ilustra que, do total das emissões de CO2, em 2010, 86% 
eram de responsabilidade dos setores de transporte e indústria, com destaque 
para os energéticos óleo diesel, gás natural, gasolina e óleo combustível.

Figura 05 – Emissões de CO2 dos setores indústria e transporte

	 Assim,	 as	 metas	 definidas	 pelo	 Comitê	 Gestor	 da	 PEMC,	 que	 serão	
descritas a seguir, balizaram também as projeções do Plano Paulista de Energia. 

As	metas	definidas	foram:

 Para o Setor de Transportes
	 •		90%	dos	veículos	Otto	novos	flex	rodando	90%	do	tempo	com	etanol;
	 •		Manutenção	do	percentual	de	etanol	anidro	na	gasolina	C;
	 •		Adoção	do	B10	(adição	de	10%	de	biodiesel	ao	diesel	tradicional);

EMISSÕES - 2010

CO2

95%

INDÚSTRIA (28%)
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86%

Focos de substituição
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- GÁS NATURAL
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•	Frota	de	ônibus	de	transporte	público	na	capital	e	regiões	metropolita-
nas operando com biodiesel;
•	Expansão	dos	transportes	sobre	trilhos	na	região	metropolitana	con-
forme planejamento da STM;
•	Implantação	do	PDDT	com	mudança	na	estrutura	de	participação	dos	
modais (hidrovia de 0,5% para 5%; ferrovia de 8,1% para 20%; dutovia 
de 1,6% para 5%);
•	 Planejamento	 e	 gestão	 dos	 transportes	 	 reduzindo	 viagens	 vazias	 de	
46% para 36%.

 Para o Setor Industrial

	 •	Ganho	de	eficiência	energética	de	5%.

 Para o Setor Residencial, Comercial e Público
 
	 •	Ganho	na	eficiência	no	uso	final		de	combustíveis	de	10%.

 Assim, elaborou-se um cenário que partiu da Matriz Energética 2035, 
incorporando	as	metas	definidas	pelo	Comitê	Gestor	da	PEMC.	Foram	fei-
tas varias simulações contendo substituição de energéticos mais poluentes por 
outros	menos	poluentes,	assim	como	admitindo-se	uma	maior	eficiência	nos	
usos	finais,	objetivando	a	redução	das	emissões	de	CO2, sem afetar o nível de 
conforto. 

 Mediante as condições apresentadas, avaliou-se que o setor energético 
paulista poderia reduzir em cerca de 19% as emissões de CO2, previstas para 
ocorrer em 2020, reduzindo-as de 103.945 x 10³ tCO2 para cerca de 87.341 x 
10³ tCO2.
 
 Reduções adicionais nas emissões de CO2 vinculadas ao setor energético 
podem	ser	incorporadas	aos	números	finais	por	meio	do	abatimento	de	Gases	de	
Efeito Estufa – GEE, exceto CO2 na indústria, da ordem de 11.400 x 10³ tCO2eq, 
provenientes principalmente do tratamento do ácido adípico no setor químico.
 
 O Plano Paulista de Energia – PPE/2020 tem como propósito prin-
cipal	possibilitar	ao	Governo	do	Estado	de	São	Paulo	definir	políticas	públicas	
voltadas ao atendimento da demanda por energéticos prevista para o ano 
2020. Estas políticas devem ser compatíveis com as disponibilidades de oferta de
insumos  energéticos  projetados para o período citado, tornando-as  aderente
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ao estabelecido pela Lei 13.798/2009, que instituiu a Política Estadual de Mu-
danças Climáticas - PEMC, sem comprometer o crescimento econômico e so-
cial do estado. 

	 Assim,	a	oferta	de	insumos	energéticos	do	PPE/2020	terá	perfil	caracte-
rizado pela redução de consumo e/ou substituição de energéticos, ênfase no 
aumento  do  aproveitamento  de  energéticos renováveis,  em  detrimento  de 
energéticos fósseis, e melhorias advindas da incorporação do aumento de 
eficiência	energética	nos	setores	transporte	e	indústria.

 O PPE/2020 partiu das condicionantes macroeconômicas, tecnológicas, 
energéticas, socioeconômicas e ambientais contidas no estudo da Matriz 2035. 
Considerou também as políticas públicas municipais, estaduais e federais, sobretu-
do nos setores de transporte, indústrial, residencial, comercial e público. (Figura 6)

Figura 6 – Premissas e condicionantes consideradas

Cenário Premissas Macroeconômicas Mundial Brasil São Paulo

BASE

Perspectivas favoráveis de longo prazo para a economia 
brasileira, com crescimento acima do rítmo mundial, 
porém aquém do obtido, caso ocorressem reformas 
institucionais necessárias (ex. tributária).
Taxa de crescimento média muito maior que a obser-
vada no período 1980-2005.

3,7% 3,9% 3,5%

Tecnologia e Energia

Cenários de Evolução 
Tecnológica e Melhoria 

de Eficiência

Meio Ambiente. Energia,
Tecnologia

Cenário Disponibilidade 
Recursos Energéticos

Socioeconomia, 
Transporte, Energia

Cenários Econômicos para 
Brasil e São Paulo

Políticas Analisadas 

                     • Transportes: PDDT, PITU e PNLT;
                     • Meio Ambiente: PEMC, PNMC e ZAE;
                     • Energia: PDE 2008-2017, PNE 2030, Descoberta Pré Sal, CEGP, Plangás;
                     • Socioeconomia: Políticas de inclusão social e distribuição de renda.

Fonte: Matriz Energética do Estado de São Paulo 2035
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 Uma vez estabelecidas as condições de contorno que nortearam os parâ-
metros técnicos a serem considerados nas projeções para o PPE/2020, foram 
feitas várias simulações, as quais foram discutidas nos grupos de trabalho.

 O resultado dessas simulações foi o quadro de projeções para os princi-
pais energéticos, que está apresentado na Tabela 12.

Tabela 12 – Projeções dos energéticos, considerando metas do Comitê  
Gestor/PEMC

ENERGÉTICO

Oferta Interna Bruta (*)  Demanda  Variação
(%)

(2)/(1)UNIDADE
São Paulo

2010
BEESP

Brasil
2010
BEN

São Paulo
2010
(1)

São Paulo
2020
(2)

Eletricidade GWh 93.909 509.223 141.532 195.820 38,4
Gás Natural 106 m3 5.729 28.757 5.105 9.276 81,7
Gasolina 103 m3 10.355 23.157 5.592 3.184 -43,1
Querosene 103 m3 2.205 6.612 2.568 3.842 49,6
Diesel 103 m3 19.039 48.662 10.866 11.409 5,0
GLP 103 m3 3.069 12.604 3.350 3.364 0,4
Petróleo 103 t 44.717 119.595 0 0 -
Lenha 103 m3 8.290 84.101 8.169 12.857 57,4
Carvão Vegetal 103 m3 635 7.379 628 1.099 75,0
Álcool 103 m3 15.356 27.963 10.233 22.630 121,1
Bagaço 103 t 91.774 160.333 80.850 178.798 121,1
Óleo Combustível 103 m3 4.572 14.165 571 857 50,1
Coque de Petróleo 103 m3 2.009 15.579 1.778 2.001 12,6
Biodiesel 103 m3 327 2.397 572 1.770 209,5
(*) Obs: Oferta Interna Bruta = Produção + Importação +Exportação + Variação de Estoque
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6. Biocombustíveis

6.1. Biocombustíveis  -  Etanol

6.1.1. Contextualização

 A crescente necessidade de ampliar de modo sustentável o uso de 
fontes renováveis de energia, para proporcionar maior segurança ao suprimento 
energético e reduzir os impactos ambientais associados aos combustíveis 
fósseis, encontra na biomassa da cana-de-açúcar e seus derivados uma 
alternativa	 economicamente	 viável	 e	 com	 significativo	 potencial	 de	
expansão. A produção e o uso do etanol como combustível veicular são
praticadosregularmente no Brasil desde 1931, com notável evolução durante as 
últimas décadas, alcançando maturidade e consistência a partir de um modelo 
produtivo que permitiu sua consolidação. 

 De acordo com dados do Balanço Energético Nacional (BEN) e da 
Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE), em 2009, das 135,4 milhões de 
toneladas de bagaço obtidas do processamento da cana-de-açúcar, no 
Brasil, aproximadamente 56% foram provenientes da produção de açúcar, 
ficando	os	 restantes	 44%	provenientes	 da	 produção	 de	 etanol.	A	 tendência	
apresentada pelo setor é que este quadro se inverta ao longo do horizonte 
até 2020, seja pelo aumento da oferta da biomassa, seja porque o mercado de 
açúcar não apresenta a mesma dinâmica do mercado de combustíveis líquidos. 
A expectativa mais conservadora admite 50% para a produção de açúcar e 50% 
para a produção de etanol.

 No caso do etanol hidratado, a variável fundamental da sua participa-
ção no mercado é a relação entre o preço relativo deste combustível e o da 
gasolina. No caso do etanol anidro, é a obrigatoriedade de sua adição em até 
25% à gasolina durante todo o horizonte analisado (na prática, este percentual 
pode	sofrer	ligeiras	modificações).
 
 Na safra 2010/11, conforme a Companhia Nacional de Abastecimen-
to – CONAB, a produção de cana-de-açúcar no Brasil foi dividida de forma 
muito desigual entre as regiões Centro-Sul (90%) e Nordeste (10%). Neste 
mesmo período, a produção de etanol anidro  participou com 29%  do total e o 
hidratado 71%, com um aumento de 7,1% na  produção  de etanol  
total  em relação  à safra  2009/2010. Este crescimento não foi tão relevante, 
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uma vez que a oferta de etanol brasileiro na safra 2009/2010 caiu 3,4% em 
relação à safra anterior, tendo sido afetada negativamente pela redução do 
investimento em novas usinas, por problemas climáticos e pelo mercado 
internacional do açúcar. Tomando como base a safra 2008/09, a oferta total de 
etanol cresceu apenas 3,4% na safra 2010/11.

 Essa estabilização da produção total de etanol, de 2008 a 2010, acarre-
tou a antecipação das safras 2010/11 e 2011/12, devido aos estoques de pas-
sagem reduzidos e à necessidade de atendimento à demanda crescente. Assim 
como em 2009, o clima também não foi favorável em 2010; mas desta vez com 
efeito contrário, pois uma forte estiagem, de maio a agosto, reduziu o cresci-
mento	vegetativo	da	cana,	influenciando	o	volume	de	etanol	que	poderia	ser	
produzido.

 Adicionalmente, a redução dos tratos culturais nas safras 2008/09 e 
2009/10, assim como o envelhecimento do canavial, pela diminuição da área 
reformada, impactaram negativamente a produtividade agrícola na safra atual. 

 Para o atendimento de 50% da frota brasileira com etanol (anidro e hi-
dratado) e manutenção da participação brasileira no mercado mundial de açúcar, 
obviamente além do atendimento do mercado interno, será necessário um 
aumento	 significativo	 da	 produção	 de	 cana-de-açúcar	 e	 uma	 reavaliação	 da	
participação deste insumo na produção de etanol. Atualmente, aproxima-
damente 50% da produção é destinada para o atendimento da demanda de 
açúcar, sendo o restante destinado ao etanol.  Estudos realizados para a 
verificação	 do	 atendimento,	 principalmente	 do	 segmento	 de	 transportes,	
indicam que será necessário que parte da destinação da cana para a produção 
de açúcar seja direcionada para a produção de etanol, na proporção de 60% 
para a safra 2015/16 e de 67% para a safra 2020/21.

 A Figura 7 apresenta a estimativa de produção de cana-de-açúcar para 
atendimento da demanda projetada para o Brasil – 2020.
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Figura 7 - Estimativa de produção de cana-de-açúcar – Brasil 2020

	 Com	 as	 dificuldades	 identificadas	 ultimamente	 (crise	 financeira	 mun-
dial, adiamento dos investimentos para renovação dos canaviais e problemas 
climáticos) espera-se que na safra 2015/16 seja atingida uma produção de cana 
equivalente a 785 milhões de toneladas, o que exigiria do setor um crescimento 
maior do que a média histórica de 9% ao ano. Após este período, para que na 
safra 2020/21 se atinja condições adequadas de atendimento ao mercado, é 
estimada a necessidade da instalação de 120 novas usinas.

6.1.2.  O Estado de São Paulo

 O estado de São Paulo, devido às suas potencialidades, apresenta o maior 
parque produtor e consumidor associado ao setor sucroalcooleiro, tanto na 
produção de etanol e açúcar quanto na geração de bioeletricidade, a partir do 
aproveitamento do bagaço da cana.

 De maneira geral, podem ser estabelecidos os seguintes parâmetros para 
a cana-de-açúcar e para o etanol no estado de São Paulo:

Fonte: União da Indústria de Cana-de-Açúcar - UNICA



Plano Paulista de Energia/2020

28

Tabela 13 - Principais parâmetros para a cana-de-açúcar - São Paulo

 Para o aumento na produção do etanol destacam-se as seguintes ações:
	 •	restabelecimento	da	produtividade	anterior	à	safra	2010	–	2011;
	 •	aumento	da	produtividade	a	partir	da	safra	2014	–	2015;
	 •	introdução	de	espécies	regionalmente	melhor	adaptadas;	e
	 •	etanol	de	2ª	geração	–	Hidrólise.

 Baseado nas séries históricas de produção de cana-de-açúcar e em estu-
dos do próprio setor sucroalcooleiro (UNICA, entre outros), foi estabelecido 
um cenário de referência para a oferta de biomassa no estado de São Paulo 
para a safra 2020/2021, considerando uma porcentagem equivalente de cana 
destinada à produção de etanol da ordem de 50% do total, que permitirá o 
atendimento da meta de etanol estabelecida (22,6 bilhões de litros). Este cenário 
referência considera que a safra 2012/2013 estará praticamente no mesmo 
nível da 2011/2012 e que o início da recuperação da produtividade ocorrerá na 
safra 2013/2014. Na safra 2014/2015, a produtividade estará no mesmo nível 
de produção da 2010/2011. A partir desse ano, adota-se o crescimento médio 
do setor de 9,10% a.a.

 Assim, teríamos para a safra 2020/2021 uma colheita de cerca de
596.969 x 10³t de cana processada, resultando numa produção de 25,4 bilhões 
de litros de etanol (anidro + hidratado). Considerando-se uma maior área des-
tinada à renovação do canavial, e que uma parte da área plantada, devido à 
não	introdução	da	mecanização,	será	destinada	a	outras	culturas	ou	finalidades,	
estima-se uma produção de 540 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e uma 
produção de 23 bilhões de litros de etanol.

 A Tabela 14 descreve as relações entre a produção e a demanda de etanol 
e as participações relativas do estado de São Paulo no Brasil, previstas para o 
ano 2020. 

1 tonelada de cana produz:
85 litros Etanol

112 a 135 litros Etanol	-	2ª	Geração
1 ha (hectare) produz

6.800 litros Etanol
9.000 a 10.800 litros Etanol	-	2ª	Geração

Dados Gerais:
Produção: 80 t.c/ha*

* valor de referência
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Tabela 14 - Produção e demanda de etanol - São Paulo e Brasil (109 litros)
Situação atual Demanda 2010 Demanda 2020 % 2010  (SP/Br) % 2020  (SP/Br)

São Paulo 10,23 22,60 39,76 69,67
Brasil 25,73 32,44 _ _

50% Cana p/ etanol Produção 2010 Produção 2020 % 2010  (SP/Br) % 2020  (SP/Br)

São Paulo 15,36 23,00 54,93 44,62
Brasil 27,96 51,55 _ _
Fontes: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011 - Ano Base 2010 e Matriz Energética do Estado de São Paulo 2035

           

 Para dimensionar a área de cana-de-açúcar necessária para o atendimento 
da demanda de etanol prevista para 2020, adotou-se uma projeção da expansão 
de área adicional coberta por cana, tomando-se por base duas simulações de 
produção agrícola: uma delas (Tabela 15) considerando produtividade de 80 e 
88 tcana/ha(10% a mais); e a outra (Tabela 16) com 100 e 110 tcana/ha. A área 
total plantada hoje é de 4,357 milhões de ha.

Tabela 15 – Área adicional para produção de cana-de-açúcar (1)

São Paulo

Cana processada1 Área total plantada Área adicional

(10³ tcana) (10³ ha) (10³ ha)

(produção 80 tcana/ha) (produção 88 tcana/ha) (produção 80 tcana/ha) (produção 88 tcana/ha)

2020/2021 540.000 6.750 6.137 2.393 1.780
1Para produzir 23 bilhões de litros de etanol
Fonte: União da Indústria da Cana-de-Açúcar - UNICA e Secretaria de Energia - SEE

 Entretanto, segundo informações da Unica, encontra-se em fase de im-
plantação e ampliação um conjunto de usinas e/ou destilarias, que somadas 
aumentarão em cerca de 40 milhões de toneladas o processamento de cana-de-
açúcar no estado de São Paulo. Portanto, restam ainda 500 milhões de tonela-
das adicionais para alcançar a meta de 23 bilhões de litros de etanol.

 Considerando, para o período de 2020, que essas novas unidades passem 
a operar a plena carga, e que existe a possibilidade, por meio da introdução 
de novas espécies, de uma produtividade adicional de 25%, os resultados pas-
sariam aos números contidos na Tabela 16:
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Tabela 16 - Área adicional para produção de cana-de-açúcar (2)

São 
Paulo

Usinas a plena carga Área adicional - 10³ ha

 (103 tcana) (100  tcana/ha) (110  tcana/ha)

(aumento da produtividade em 25%) (aumento da produtividade em 25%)

2020/2021 500.000 643 189

Fonte: Projeções da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

 Diante dos números apresentados, observa-se que para o atendimento 
da meta prevista para o ano 2020 seria necessário implantar no estado de São 
Paulo, algo em torno de 77 novas usinas, considerando que o maior número 
de usinas instaladas atualmente apresentam uma capacidade na faixa de 1 a 2 
milhões de toneladas por safra. O tempo de construção estimado para esse tipo 
de empreendimento é de 24 a 30 meses.

 Além dos prazos e dos custos de instalação de novas unidades industriais, 
destacam-se questões técnicas, sociais e ambientais, decorrentes de restrições 
relacionadas à proibição da queima da cana em território paulista, à expansão 
da colheita mecanizada, aos impactos sobre as áreas agriculturáveis que apre-
sentam declividade superior a 12%, ao desenvolvimento tecnológico de novas 
espécies e ao preço do etanol em relação a outros combustíveis.

6.2. Biocombustíveis  -  Biodiesel
 
6.2.1. Contextualização

 O primeiro registro de uso de combustíveis de óleos vegetais em um 
ônibus aconteceu em 1938 na linha Bruxelas-Lovaina. Além deste, há diversos 
outros registros ainda durante o período da Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), em que veículos eram abastecidos com combustível de origem vegetal.

 Porém, a expansão efetiva da produção de biodiesel ocorreu somente 
após as crises internacionais do petróleo na década de 1970, quando vários 
países começaram a buscar novas alternativas energéticas ao combustível de-
rivado do petróleo. 
 
 A produção mundial de biodiesel, segundo o Ministério de Minas e 
Energia (MME), praticamente dobrou de 2007 a 2011, passando de 10,4 
milhões de m3 para 20,1 milhões de m3. O grande destaque deste crescimento 
foi no continente americano, que saltou de uma participação de 26% para 39% 
em 2011, graças à participação do Brasil e da Argentina. Esse cenário pode ser 
observado por meio da Figura 8.
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Figura 8 – Produção mundial de biodiesel

 Segundo a Lei Federal nº 11.097/2005, que dispôs sobre a introdução do 
biodiesel na matriz energética brasileira, trata-se de um combustível derivado 
de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna, com ignição 
por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de 
energia capaz de substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil.

	 A	 transesterificação	 (Figura	 9)	 é	o	processo	mais	 utilizado	 atualmente	
para a produção de biodiesel. Consiste numa reação química dos óleos vegetais 
ou gorduras animais com etanol ou metanol, estimulada por um catalisador, da 
qual também se extrai a glicerina, produto com aplicações diversas na indústria 
química. Atualmente, os processos industriais mais comuns e os estudos cientí-
ficos	são	direcionados	para	a	transesterificação,	devido	às	vantagens	técnicas	e	
ao menor custo. Estima-se que para cada 1.000 litros de biodiesel produzidos 
são necessários 90 kg de metanol.

2007 2008 2009 2010 2011(*)
Europa 6,9 8,4 10,0 10,4 10,2 51%
América 2,7 5,3 5,4 6,1 7,8 39%
Ásia 0,7 1,7 1,8 2,1 2,2 11%
Oceania 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 1%
Mundo 10,4 15,3 17,2 18,4 20,1 100%

PRODUÇÃO MUNDIAL DE BIODIESEL

Fonte: Ministério de Minas e Energia - MME
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 As principais vantagens deste processo são: tecnologia dominada, 
simplicidade, alto rendimento e curto tempo de reação. Como desvantagens 
citam-se:	 pré	 tratamento	 do	 óleo	 para	 atingir	 requisitos	 específicos	 para	 a	
transesterificação	 (cada	 tecnologia	 possui	 o	 seu	 padrão	 e	 suas	 tolerâncias),	
impossibilidade da reutilização do catalizador e obtenção de produtos com 
menor grau de pureza.

 Além da glicerina, a cadeia produtiva do biodiesel gera uma série de 
outros coprodutos (torta, farelo etc.) que podem agregar valor e se consti-
tuir em outras fontes de renda importantes para os produtores, considerando 
as características regionais, sazonalidade, tecnologia aplicável, tamanho das 
unidades produtoras e, principalmente, os aspectos relacionados à qualidade 
do biodiesel.
 
 Para que um combustível seja tecnicamente viável para motores 
diesel existem parâmetros da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) que devem ser obedecidos. Desta forma, são 
necessárias análises que enquadrem os seguintes aspectos: combustibilidade, 
efeitos ao meio ambiente, compatibilidade ao uso e ao manuseio, a partir de 
características básicas do combustível, como índice de cetano, poder calorí-
fico	e	viscosidade	cinemática.	Para	uma	melhor	 identificação	do	processo,	é	
apresentada a Figura 10, contendo a cadeia produtiva do biodiesel.

Figura 9 - Esquema da reação de transesterificação.

ÓLEO VEGETAL

METANOL OU
ETANOL

CATALISADOR

REAÇÃO
QUÍMICA

BIODIESEL

GLICERINA
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Figura 10 – Cadeia produtiva do biodiesel

6.2.2. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) 

 Em julho de 2003 foi criado, por Decreto Presidencial, um Grupo de 
Trabalho Interministerial (GTI), coordenado pela Casa Civil da Presidência 
da República e integrado por representantes de 11 ministérios, objetivando 
analisar a viabilidade da produção e do uso do biodiesel no Brasil.

 Também se buscou conhecer a experiência internacional, como a legis-
lação europeia e a produção e o uso de biodiesel na Alemanha e na França, os 
dois maiores mercados de biodiesel.

	 A	definição	do	modelo	tributário,	o	mecanismo	denominado	Selo	Com-
bustível	Social,	a	criação	de	linhas	de	financiamento,	as	ações	promotoras	do	
desenvolvimento tecnológico e o estímulo à formação do mercado nacio-
nal para o biodiesel, por meio dos leilões de compra conduzidos pela ANP 
constituem os pontos centrais do PNPB.
 
 Considerando as espécies tradicionais para geração de biodiesel, 
mostra-se na Tabela 17 o teor de óleo e o respectivo rendimento baseados 
em dados fornecidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
(EMBRAPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Cadeia Produtiva do Biodiesel
Agricultura Esmagamento Produção de

Biodiesel
Canais de

Distribuição
Logística

Downstream
Mercados

Consumidores

Requer 
desenvolvimento

agrícola

Requer 
desenvolvimento
tecnológico

Requer 
desenvolvimento

logístico

Requer 
desenvolvimento em
comunicação

Fonte: Associação dos Produtores de Biodiesel - APROBIO
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Tabela 17 – Produção de óleo por espécie vegetal
Espécie Teor de óleo (%) Rendimento (t óleo/ha)
Soja 18 0,3 a 0,7
Algodão 15 0,2 a 0,4
Girassol 38 a 48 0,6 a 1,2
Amendoim 40 a 43 0,6 a 1,2
Colza/Canola 40 a 48 0,5 a 0,8
Pinhão Manso 35 a 40 2,0
Macaúba 20 a 30 4,5
Fonte: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropcuária - EMBRAPA 
           Instituto de Economia Agrícola - IEA

6.2.3.  O Estado de São Paulo

 São Paulo caracteriza-se por ser um estado importador de biodiesel, ape-
sar	de	sua	capacidade	produtiva	ser	suficiente	para	o	atendimento	de	suas	ne-
cessidades. A principal matéria prima produzida no território paulista e uti-
lizada para a produção de biodiesel é o sebo bovino.  Dentre as alternativas 
que se apresentam no momento para que esta situação se inverta estão: a re-
visão da carga tributária estadual, o estímulo à ampliação da oferta de matéria 
prima, o fortalecimento da agricultura familiar e a utilização de óleos vegetais 
usados em processos de fritura por imersão, além da análise referente à even-
tual inclusão de novas culturas que demandará estímulos à pesquisa e expansão 
da área agricultável para ampliação do leque de oleaginosas, principalmente as 
perenes, por serem mais produtivas por unidade de área e por terem a possibi-
lidade de ocupar áreas não adequadas para outras culturas.
 
 A análise tributária realizada para este trabalho mostra que, dos 11 (onze) 
principais estados produtores, somente 1 (um) possui a mesma alíquota de Im-
posto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS); os demais possuem 
números inferiores ao paulista.

 Como ainda existem áreas agricultáveis, espaços subutilizados e a necessi-
dade de ampliar a inclusão social, é primordial que espécies regionais sejam uti-
lizadas em locais como Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Vale do Paranapanema.

 Dentre as principais culturas sinalizadas como adequadas para estes locais 
estão o amendoim, o dendê irrigado (no Vale do Ribeira não seria necessária 
irrigação) e a macaúba, da qual podem ser extraídos vários tipos de óleos, com 
potencial de utilização como combustível, alimentos e na indústria, farmacêu-
tica e de cosméticos.
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 Além da produção consorciada com outras culturas, os processos de 
colheita e produção, que reduzem a acidez e as perdas de produção, devem ser 
analisados em função das particularidades regionais.

 Em síntese, o estado de São Paulo possui diversas vantagens comparati-
vas para ampliar a produção de biodiesel, destacando-se o potencial para:

•	ocupação	de	terras	em	áreas	e	bolsões	de	menor	poder	aquisitivo,	com	
geração de emprego e renda;
•	 ocupação	 de	 terras	 com	 inclinação	 superior	 a	 12%,	 em	 substi-
tuição às atuais áreas de cana-de-açúcar, por conta da mecanização (esti-
ma-se em até 20% das áreas de plantio atual de cana-de-açúcar);
•	projetos	de	recuperação	de	óleo	residual	de	cozinha;
•	inclusão	de	novas	culturas,	como	o	dendê	e	a	macaúba;
•	desenvolvimento	de	culturas	como	amendoim,	girassol	etc;	e
•	ocupação	de	oleaginosas	na	rotação	da	cultura	da	cana.

 No que tange ao cenário tecnológico, destacam-se:

•	a	necessidade	de	produzir	a	matéria	prima	de	forma	mais	barata	e	abun-
dante, considerando que ela compõe uma grande parcela do custo do 
biodiesel; e
•	o	aprimoramento	da	tecnologia	de	aproveitamento	da	alga,	como	uma	
matéria prima de grande potencial. Os congressos sobre a matéria indi-
cam mais 10 anos de pesquisa para atingir um patamar viável.

6.2.4.  Biodiesel com Óleos Vegetais Usados em Processos de Fritura por 
Imersão 

 A utilização de óleos vegetais usados em processos de fritura por imersão 
na produção de biodiesel traz ganhos socioeconômicos e ambientais. Indis-
cutivelmente, o meio ambiente tem muito a ganhar com este tipo de recicla-
gem, pois tais materiais não serão descartados em cursos d’água e nem em 
solos. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP), a cada 1(um) litro de óleo descartado de forma incorreta, pode ser 
contaminado 25 mil litros de água.

 O aproveitamento integrado de resíduos gerados na indústria alimentícia 
pode evitar o encaminhamento destes para aterros sanitários, permitindo o 
estabelecimento de novas alternativas empresariais e minimizando o impacto 
ambiental do acúmulo destes resíduos. 
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 A fritura por imersão é um processo que utiliza óleos ou gorduras 
vegetais como meio de transferência de calor, cuja importância é indiscutí-
vel para a produção de alimentos em lanchonetes, restaurantes, indústrias e 
residências. Em estabelecimentos comerciais utilizam-se fritadeiras elétricas 
descontínuas com capacidade entre 15 a 350 litros, cuja operação atinge 
temperaturas entre 180/200 oC. Em indústrias, normalmente, o processo de 
fritura é continuo e a capacidade pode ultrapassar 1.000 litros. Após utilizado, 
o óleo torna-se escuro, tem sua acidez aumentada e desenvolve odor desa-
gradável.  

 O processo de produção de biodiesel a partir do óleo de cozinha não é 
muito diferente do adotado com outros materiais. Primeiro, é necessário fazer 
a	limpeza	do	óleo,	a	partir	de	processos	físicos	de	filtragem	e	decantação.	A	
filtragem	é	utilizada	para	retirar	os	materiais	sólidos	oriundos	do	processo	de	
fritura e a água presente no óleo é retirada por decantação. 

 Comparando-se o biodiesel proveniente da utilização de óleos vegetais, 
nota-se que o índice de cetano, importante para que não ocorra autodetonação, 
é	 semelhante,	mas	a	viscosidade	que	 influencia	o	 sistema	de	 injeção	merece	
atenção.

 Para a determinação do mercado potencial de óleos vegetais utilizados 
como fonte energética no Brasil, deve-se levar em consideração a quantidade 
exportada (aproximadamente 20%) e que, dos 80% restantes, somente 50% 
são	destinados	a	fins	comestíveis.

 Outro fator relevante dos processos de produção do biocombustível 
diz respeito ao tempo de armazenagem deste tipo de matéria prima. Estudos 
concluíram que, quanto mais tempo o óleo de fritura for armazenado, 
menor será o rendimento na produção de biodiesel, devido a degradações 
sofridas pela matéria prima. Estima-se que cada  litro de  óleo de fritura pode se 
transformar em 750 ml de biodiesel.
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6.2.5.  Biodiesel com Óleos Vegetais 

 Considerando as principais culturas oleaginosas do estado de São Paulo, 
algodão, amendoim, arroz, girassol, milho e soja, a possível produção teórica 
de biodiesel seria, em 2010, de aproximadamente 1,3 bilhão de litros. 

 A evolução da produção dessas culturas no estado de São Paulo, ao longo 
dos últimos anos, pode ser observada na Figura 11.

Figura 11 - Evolução da produção de oleaginosas no estado de São 
Paulo (t/ano)

Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA

Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
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6.2.6. Considerações Gerais sobre o  Potencial do Biodiesel em São Paulo

 O potencial de oferta de biodiesel de diferentes origens foi analisado 
considerando-se  a capacidade instalada, a produção de biodiesel, o consumo 
e os potenciais existentes no estado de São Paulo comparativamente ao Brasil. 
(Tabela 18) 

Tabela 18 – Resumo comparativo – Biodiesel

Capacidade Instalada - 2010
Brasil 5,0 bilhões de litros

São Paulo 0,9 bilhão de litros

Produção de Biodiesel - 2010

Brasil 2,4 bilhões de litros

São Paulo 0,3 bilhão de litros

Consumo de Biodiesel - 2010

Brasil 2,4 bilhões de litros

São Paulo 0,6 bilhão de litros

Óleo de Fritura - Potencial de Recuperação

Brasil 1,5 bilhão de litros

São Paulo 0,5 bilhão de litros

Biodiesel de Óleo de Fritura - Potencial

Brasil 370 milhões de litros

São Paulo 9,4 a 13,1 milhões de litros

Biodiesel com Oleaginosas - Potencial 

São Paulo - Biodiesel 1,27 bilhão de litros

Consumo de Biodiesel - 2020

São Paulo - Meta* 1,8 bilhão de litros

Brasil - B5 - prev. Petrobrás 4,3 bilhões de litros

Brasil - B10 - prev. Petrobrás 9,2 bilhões de litros
* B10 e Frotas de ônibus nas Regiões Metropolitanas operando com biodiesel (B 100).
   B10 = Adição de 10% de biodiesel ao óleo diesel.
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 Para o atendimento da meta estabelecida para o estado de São Paulo 
(1,8 bilhão de litros de biodiesel em 2020) será necessário duplicar a capacidade 
instalada ou continuar a importar de outros locais. Como a previsão de consumo 
(B5 – biodiesel 5%) da Petrobras para o Brasil no ano de 2020 é de 4,3 bilhão 
de litros, e sendo que o consumo para o estado de São Paulo no mesmo ano, 
será de 1,8 bilhão de litros, a capacidade que deverá estar instalada no Brasil 
será de 6,1 bilhões de litros, ou seja, muito próxima da atualmente existente.

 Se a previsão da Petrobras para o B10 se tornar uma realidade, a capaci-
dade instalada no país deverá passar dos 10 bilhões de litros, o que necessaria-
mente implicará no estabelecimento de políticas públicas muito mais agressivas.

 Assim, para atender as necessidades do estado de São Paulo para produção 
interna de biodiesel, sugere-se considerar os seguintes aspectos: 

•	produção	atual	no	estado	de	São	Paulo:	0,3	bilhão	de	litros;
•	produção	com	50%	do	potencial	de	óleo	de	fritura:	0,18	bilhão	de	litros;
•	meta	a	ser	atingida:	1,8	bilhão	de	litros;
•	 culturas	possíveis	 (Tabela	19)	para	 se	 atingir	 a	meta	de	produção	do	
biodiesel: algodão, amendoim, canola gergelim, girassol, macaúba, ma-
mona, pinhão manso e soja (serão utilizados os rendimentos máximos 
por hectare);

	 •	produção	a	ser	implantada	no	estado:	1,32	bilhão	de	litros;	e
	 •	densidade:	0,88	kg/litro.

Tabela 19 – Culturas para a produção de biodiesel  

Culturas Rendimento (litros óleo/ha) Área adicional (10³ ha)

Algodão 511 2.583
Amendoin 1.364 968
Colza / Canola 909 1.452
Dendê 3.409 387
Gergelim 511 2.583
Girassol 1.364 968
Macaúba 5.682 232
Mamona 909 1.452
Pinhão Manso 2.273 581
Soja 795 1.660

Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
           Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
           Secretaria de Energia - SEE
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 Quanto à área necessária para o cultivo de oleaginosas destinadas à 
produção de biodiesel, considerou-se a área atual de cana-de-açúcar e o núme-
ro	de	famílias	que	poderão	ser	beneficiadas.	(Tabela	20)
 Para efeito de comparação, a atual área plantada de cana-de-açúcar no 
estado de São Paulo é de 4.357.000 ha; e o tamanho de uma propriedade vin-
culada à agricultura familiar é de 20 ha (4 módulos de 5 ha).  

Algodão Amendoim Colza / Canola
% Biodiesel / Cana 59% 22% 33%
nº de famílias 129.150 48.400 72.600

Dendê Gergelim Girassol
% Biodiesel / Cana 9% 59% 22%
nº de famílias 19.350 129.150 48.400

Macaúba Mamona Pinhão Manso
% Biodiesel / Cana 5% 33% 13%
nº de famílias 11.600 72.600 29.050

Soja
% Biodiesel / Cana 38%
nº de famílias 83.000
1.	Participação	das	novas	áreas	agricultáveis	e	número	de	famílias	beneficiadas
2. Desconsideram-se as famílias envolvidas no processamento do óleo de fritura
3. É  necessário a realização de estudos de viabilidade técnico-econômica
Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

 
 A seguir são apresentadas as propostas de políticas públicas necessárias 
para o alcance das metas estabelecidas para os biocombustíveis, os instrumen-
tos	necessários,	as	metas	específicas	e	os	respectivos	benefícios.	As	propostas	
foram	classificadas	de	acordo	com	a	responsabilidade	dos	níveis	de	governo	
estadual, federal e municipal.

Tabela 20 - Participação das novas áreas cultiváveis e número de famílias
beneficiadas

6.3. Propostas
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Biocombustíveis - Ações no âmbito do Governo Estadual

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Licenciamento
Estabelecer	práticas	de	licenciamento	simplificadas	
e padronizadas, em especial para questões relacio-
nadas	a	financiamento	de	projetos.

Grupo de Trabalho envolvendo agentes 
produtores,	 órgãos	 de	 financiamento	 e	
poder público.

Agilização da implantação de uni-
dades produtoras e de fornecimen-
to de matérias primas. 

2013

Desenvolvimento 
Tecnológico

Desenvolver	 pesquisas	 voltadas	 à	 identificação	 de	
novas áreas de produção, culturas regionais mais 
adequadas e aumento da produtividade.

Vinculação de recursos públicos e priva-
dos voltados à pesquisa e desenvolvi-
mento nas áreas agrícolas e tecnológicas 
de produção.

Garantir matéria prima durante 
todo o ano e aumento da produ-
tividade.

2016

Desenvolvimento 
Tecnológico 
(Sucroenergético)

Desenvolver pesquisas voltadas à viabilização 
econômica do etanol de segunda geração e biodiesel 
de cana-de-açúcar.

Vinculação de recursos públicos e priva-
dos voltados à pesquisa e desenvolvi-
mento nas áreas agrícolas e tecnológicas 
de produção.

Aumento da oferta de com-
bustíveis renováveis. 2016

Linhas de Financia-
mento Específicas 
para Produção

Facilitar	 o	 acesso	 a	 linhas	 de	 financiamento	 aos	
setores de produção envolvidos, inclusive pessoas 
físicas de produção rural com CNPJ. 

Criar	e	aperfeiçoar	linhas	de	financiamento	
específicas,	por	meio	de		instituições	de	fo-
mento estadual e federal.

Viabilizar o crescimento da oferta 
no mercado estadual. 2013

Análise Tributária
Viabilizar	incentivos	fiscais	para	aquisição	de	ativos	
de implantação ou renovação de empreendimentos 
de produção.

Estabelecer convênios Confaz-ICMS.

Aumento da atratividade em 
setores energéticos estratégicos, 
sem perda de arrecadação, con-
siderando toda a cadeia produtiva. 

2014

Análise Tributária Viabilizar a absorção de créditos de ICMS ao longo 
de toda a cadeia produtiva. 

Criar Grupos Técnicos, com a participa-
ção da iniciativa privada, para formulação 
de propostas que serão discutidas nos 3 
níveis de Governo.  

Redução dos custos de produção. 2013

Desenvolvimento  
de Produtividade Incentivo à irrigação

Criar Grupos Técnicos, com o objetivo de 
propor soluções inovadoras para a irriga-
ção racional. 

Redução de custos.

Aumento da produtividade
2014

Biocombustíveis - Ações que requerem articulação com o Governo 
Federal

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Regime Especial de 
Utilização (Biodiesel)

Realizar gestões visando à introdução do 
Biodiesel 10% no Estado de São Paulo 
com padrão de fornecimento.

Acordo de Cooperação entre MME, 
Governo do Estado de São Paulo, ANP 
e Petrobrás. 

Legislação que regulamente o tema. 

Regulamentação pela ANP.

Redução das Emissões de CO2 e 
consolidação do mercado para o 
biodiesel com forte sinal estratégico. 

2020

Regime Especial de 
Comercialização e 
Desenvolvimento 
Social (Biodiesel)

Induzir	 simplificações	 para	 comercia-
lização local de óleos produzidos em 
condições sociais especiais.

Regulamentação pela ANP.
Adequação de condições para com-
petitividade da produção de biocom-
bustíveis com fontes regionais.

2014

Regime Especial de 
Comercialização e 
Desenvolvimento 
Social (Biodiesel)

Viabilizar leilões de compra regionais, 
com critérios que incorporem as exter-
nalidades positivas, caracterizadas pelo 
custo total, condições sociais especiais, 
proximidade ao consumo, etc.

Regulamentação pela ANP.
Adequação de condições para com-
petitividade da produção de biocom-
bustíveis com fontes regionais.

2014

Estoque Regulador 
e Infraestrutura de 
Transporte (Etanol)

Viabilizar a implantação de estoques 
reguladores de etanol.

Cooperação entre Governo do Estado, 
MME e ANP.

Atendimento ao mercado e dimi-
nuição dos efeitos da entressafra nos 
preços do biocombustível.

2013

Competitividade 
(Biocombustíveis)

Viabilizar redução de custos totais para a 
produção de biocombustíveis (em espe-
cial para o etanol).

Cooperação entre Governo do Estado, 
MME e demais entidades vinculadas ao 
Governo Federal.

Atendimento à demanda de mer-
cado e ampliação da parcela de 
combustíveis renováveis na Matriz 
Energética.

2013

Biocombustíveis - Ações que requerem articulação com os Municípios

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Estímulo à ampliação do 
uso de Biocombustíveis

Estabelecer programas, contratos e 
autorizações para o transporte público, 
que considerem redução progressiva no 
uso de combustíveis fósseis. 

Acordo com as Prefeituras das RMs, 
para implantação de Leis com metas 
progressivas de redução. 

Redução gases de efeito estufa. 2020



Plano Paulista de Energia/2020

42

7. Novas Fontes Renováveis

7.1. Biomassa

7.1.1.  Lenha

 A lenha que, na década de 70, chegou a representar 46% do consumo 
final	de	energia	do	país,	responde	atualmente	por	apenas	8%	desse	consumo	
(EPE, 2010). Os setores que mais utilizam esse insumo energético são o resi-
dencial (principal consumidor), seguido do industrial e do agropecuário.

 No setor industrial, a lenha está sendo substituída pelo gás natural, com 
vantagens evidentes no caso da produção de cerâmica (valor agregado pela 
melhoria na qualidade do produto); essa substituição também está se dando, 
em muitos casos, na indústria de alimentos e bebidas. 
 
 Estima-se que o consumo da lenha continue se reduzindo, restringindo-
se a nichos de mercado que não tem representatividade no estado. Nesses ca-
sos, a tendência é que a lenha proveniente de mata nativa, seja substituída pela 
lenha	oriunda	de	reflorestamento.

7.1.2. Carvão Vegetal

 Em 2009, o consumo de carvão vegetal representou apenas 2% do con-
sumo	final	de	energia	do	país,	sendo	83%	utilizados	no	setor	industrial,	15%	
no residencial e 2% no comercial e no agropecuário.
 
 No setor industrial, as produções de ferro-gusa e aço e de ferro-ligas
respondem por aproximadamente 97% do consumo total de carvão vegetal, 
com uso simultâneo como agente redutor e fornecimento de energia. No setor 
residencial, o consumo de carvão vegetal é destinado basicamente ao aquecimen-
to direto, em complemento ao uso da lenha (ambos apresentam rendimentos 
energéticos muito semelhantes).

 No horizonte deste trabalho projeta-se um crescimento do consumo de 
carvão vegetal bastante reduzido, limitado basicamente a nichos do mercado. 
Espera-se que este modesto crescimento seja também baseado em matéria-
prima	de	reflorestamento.
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7.1.3. Bagaço da Cana-de-açúcar

 A crescente necessidade de ampliar, de modo sustentável, o uso de fon-
tes renováveis de energia, para proporcionar maior segurança ao suprimento 
energético e reduzir os impactos ambientais associados aos combustíveis fós-
seis, encontra na biomassa da cana-de-açúcar uma alternativa viável economi-
camente	e	com	significativo	potencial	de	expansão.

 A produção de eletricidade a partir de biomassa é particularmente repre-
sentativa em alguns países da América do Sul, principalmente no Brasil, onde 
estão os maiores produtores da região e se conta com tecnologia avançada, 
legislação e regulamentação sobre o uso de fontes renováveis de energia.

 A produção de eletricidade a partir do bagaço de cana está associada à 
produção de açúcar e etanol, cuja geração de eletricidade ocorre por meio de 
sistemas de cogeração (produção simultânea e sequencial de duas ou mais for-
mas de energia, a partir de um único insumo energético).

 O Sudeste, o Nordeste e o Centro Oeste destacam-se como as regiões 
produtoras de cana-de-açúcar no Brasil. (Figura 12).

Figura 12 – Mapa da produção de cana-de-açúcar - Brasil

Fonte: Universidade Estudual de Campinas - UNICAMP
											Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	-	IBGE	e		
           Centro de Tecnologia Canavieira - CTC                                      
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 A Tabela 21 apresenta os principais parâmetros para o aproveitamento 
do bagaço da cana-de-açúcar para geração de eletricidade no estado de São 
Paulo.

 Os dados mostram que 1(uma) tonelada de cana-de-açúcar gera 276 kg 
de bagaço com 50% de umidade e que, destes, 243 kg podem ter uso ener-
gético. E que o potencial de produção excedente de eletricidade a partir do 
bagaço depende da tecnologia adotada; ou seja a introdução de caldeiras de 90 
bar gera 95 kWh de energia, aumentando este potencial para 150 e 210 kWh, 
se	introduzidas	a	palha	e	a	gaseificação,	respectivamente.

Tabela 21: Parâmetros para aproveitamento energético do bagaço da 
cana-de-açúcar – São Paulo

 O estado de São Paulo gerou, em 2010, 10.692 GWh de eletricidade, pro-
veniente do aproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar (também conhecida 
como bioeletricidade), sendo 4.903 GWh para consumo próprio e 5.789 GWh 
destinado ao sistema elétrico nacional.  Esta geração de bioeletricidade contou 
com a participação de 70 das 181 unidades de produçao de cana-de-açúcar 
existentes.  O Brasil possuía aproximadamente 129 unidades comercializadoras 
de energia, até o término de 2011. A seguir o cenário gerador de bioeletrici-
dade, no Brasil e em São Paulo. (Tabela 22)

PRODUÇÃO POR
TONELADA DE

CANA-DE-AÇÚCAR

Insumo Quantidade
Bagaço (50% umidade) 276 kg
Uso energético 243 kg
Outros usos 33 kg
Palha (15%  umidade) 165 kg

Energia elétrica
Produção média sem comercialização
1980 Praticamente sem excedente

Atual (SP) 21 kWh (Consumo interno)
Produção média com comercialização

Atual (SP)  48 kWh
Consumo interno 21 kWh

Excedente 27 kWh
Potencial de produção

90 bar 95 kWh excedente
Com palha 150 kWh excedente
Gaseificação 210 kWh excedente

Dados Gerais:
safra (média SP) safra P)

Safra média (SP)

Produção Tempo
80 tcana/ha 237 dias ou  

4969  horas146 kg de açúcar
Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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Tabela 22 – Geração de eletricidade a partir do bagaço de cana-de-açúcar

Geração total Consumo próprio Vendas p/ o mercado
(GWh) (GWh) (GWh)

São Paulo 10.692 4.903 5.789
Brasil 18.502 9.728 8.774

Unidades
%

Potência instalada
%

Unidades geradoras
%

de produção (MW)

São Paulo 181 55 3.532 55 70 54
Brasil 330 100 6.378 100 129 100
Fonte: Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP e 
           Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

 A participação da biomassa do bagaço de cana para geração de eletrici-
dade, que já se mostra uma realidade no sistema elétrico nacional, apresenta um 
potencial real e que deve ser de alguma forma otimizado.

 Diante de uma série de questões que resultaram na redução da safra 
2011/2012, espera-se que somente a partir da safra 2015/16 sejam retomadas 
as metas originais de produtividade na oferta de cana-de-açúcar no Brasil, que 
deverá ser equivalente a 785 milhões de toneladas de bagaço de cana. Isto exi-
girá do setor um crescimento maior que a média histórica de 9% ao ano, para 
que a safra 2020/21 atinja condições adequadas de atendimento ao mercado.

 É estimada a necessidade da instalação de 120 novas usinas em todo o 
território nacional.
 
 Estudos realizados no país mostraram que 39% das caldeiras instala-
das no setor possuem mais de 30 anos de uso. A modernização e atualização 
tecnológica das caldeiras representa grande potencial adicional de geração de 
energia elétrica.

 A produtividade das principais regiões de cana-de-açúcar no Brasil 
mostram índices não muito distantes entre si, exceto os apresentados pela 
região Nordeste.  No caso do estado de São Paulo, apesar da queda apresen-
tada na safra 2011/12, estima-se atingir, em um horizonte não muito distan-
te, capacidade de processamento de 88 tcana/ha. Com a inserção de novas 
variedades de cana, pode-se dimensionar o crescimento adicional de até 25% 
na produtividade do setor.
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 Para melhor exploração do potencial da geração de eletricidade a partir 
da biomassa da cana-de-açúcar, os aspectos mais importantes a considerar são 
os seguintes:
 •	o	retrofit	–	investimento	elevado	e	custo	operacional	baixo;
	 •	o	aproveitamento	da	palha	–	investimento	relativo	baixo	e	custo	opera-
cional elevado;
	 •	o	aproveitamento	do	biogás	–	oportunidades	estão	sendo	estruturadas;	e
	 •	o	preço	–	remuneração	(R$/MWh)	atualmente	é	insuficiente.

 Há uma margem considerável de ações que podem ser tomadas, indepen-
dentemente da quantidade de bagaço ofertado, visando a ampliação da oferta 
de biomassa. Dentre essas ações destacam-se:
 •	a	troca	das	caldeiras;
	 •	o	aumento	das	pressões	e	temperaturas	de	processo;
	 •	 a	 troca	 das	 turbinas	 por	 modelos	 mais	 eficientes	 na	 produção	 de	
 energia e acionamento mecânico;
	 •	a	diminuição	de	perdas;
	 •	a	eletrificação	do	processo;	
	 •	melhorias	no	processo	produtivo;	e
	 •	a	introdução	do	processo	de	gaseificação.

 O estado de São Paulo, devido as suas particularidades, apresenta o maior 
potencial do país para a produção de etanol, bioeletricidade e desenvolvimento 
tecnológico compromissado com o desenvolvimento sustentado.

 Nesse contexto, e baseando-se nos dados da produção de cana-de-açúcar 
no estado de São Paulo, constantes no Balanço Energético Estadual – 2011 – 
Ano Base 2010, considerou-se um cenário com discreta tendência no aumento 
da produção de cana-de-açúcar, composto das seguintes estimativas:
 •	safra	12/13	no	mesmo	nível	da	11/12	(perda	de	11,62%);
	 •	início	da	recuperação	na	safra	13/14;	
	 •	safra	14/15	apresentando	mesmo	nível	de	produção	da	safra	10/11;	e
	 •	crescimento	médio	do	setor	de	9%	a.a.	a	partir	da	safra	15/16.
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 Foram consideradas ainda as seguintes características de caldeiras e 
 matérias-primas para geração de eletricidade:
 •	será	mantida	a	tendência	atual,	de	crescimento	contínuo,	mas	moderado;
	 •	retrofit – 40% do total da cana deverá ser processada em caldeiras de 90 bar;
	 • retrofit e palha - incremento no programa de atualização tecnológica 
 dos equipamentos e entrada da palha como insumo energético (limitado 
 a 25%); e
	 •	potencial	total	(palha	50%,	retrofit	total	e	aperfeiçoamentos	de	processo).

 O  retrofit  das caldeiras deverá  ocorrer, na maioria dos casos, onde não  
há	 formação	 	 de	 	 parceria,	 com	 	 a	 	 finalidade	 	 de	 aumento	na	 	 geração	de		
energia	 elétrica,	 no	final	 	 da	 vida	 	 útil	 do	 	 equipamento.	 	Estima-se	 	 que	o		
investimento  para  a troca  das caldeiras para geração de energia elétrica  esteja  
na faixa  de  R$ 2.600,00/kW.

	 Por	 fim,	 considerando-se	 ainda	 um	 fator	 de	 disponibilidade	 de	 68%,	
em 2020, o potencial instalado no estado de São Paulo poderá atingir quase
13.000 MW.

7.1.4. Resíduos do Setor Sucroenergético - Vinhaça

 Os principais resíduos da indústria sucroenergética são a vinhaça, a torta 
de	filtro,	as	cinzas,	a	fuligem	da	caldeira	e	as	palhas	e	pontas.	Dentre	eles,	o	que	
gera maior preocupação é a vinhaça, uma vez que a relação de produção, em 
média, é de 13 litros de vinhaça por litro de etanol. Seu uso na fertirrigação tem 
limitantes ambientais e econômicos, dentre estes o custo de transporte para o 
local de aplicação.
 
 Duas novas tecnologias podem mudar esse quadro: a utilização da fer-
mentação com alto teor alcoólico, que diminui o volume de vinhaça para 
uma média 6,5 litros/litro de etanol, e a fermentação a vácuo, que reduziria a 
vinhaça para 3 litros/litro de etanol.

 O melhor aproveitamento energético da vinhaça se dá na geração de 
biogás,	por	meio	do	seu	processamento	em	biodigestores	denominados	“fluxo	
ascendente”, onde a matéria-prima é totalmente fermentada e digerida num 
período	 médio	 de	 25	 horas,	 resultando	 num	 líquido	 final	 com	 expressiva	
redução de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), da ordem de 99% em 
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relação ao volume original, o que permite a sua devolução aos lençóis freáticos, 
sem comprometimento da qualidade da água local, além da geração de biogás,
composto basicamente por metano (até 70% do total) e gás carbônico (30% 
restantes).

 A estimativa de um potencial para a geração do gás proveniente da 
vinhaça e a conseguinte utilização desse insumo para geração de eletricidade, 
pode ser representada por meio da seguinte relação: 1 m3 de vinhaça pode 
gerar 0,015 MWh.

 Partindo dessa relação, e considerando ainda as projeções de consumo 
de etanol previstas no PPE/2020, da ordem de 22,6 bilhões de litros, teríamos 
os seguintes potenciais de geração de energia elétrica, dependendo do processo 
industrial adotado, indicados na Tabela 23:

 Com base nos valores apresentados de geração de eletricidade a partir da 
vinhaça da cana-de-açúcar, e considerando ainda que o consumo de eletricidade 
no estado de São Paulo em 2010 foi da ordem de 135 TWh, seria possível obter 
algo em torno de 3,3% de geração de eletricidade, utilizando-se a biodigestão 
com	digestores	a	fluxo	ascendente;	de	1,6%,	com	tecnologia	de	fermentação	
com alto teor alcoólico; e de 0,8%, com tecnologia de fermentação a vácuo.

Tabela 23 - Geração de eletricidade a partir da vinhaça da cana-de-açúcar

Tratamento  da vinhaça

Produção 
de vinhaça 

Vinhaça 
requerida

Eletricidade 
gerada

(l vinhaça/ l etanol) (m³) (MWh)

Biodigestão a fluxo ascendente 13,0 litros 294 milhões 4.410.000

Fermentação com alto teor alcoólico 6,5 litros 147 milhões 2.205.000

Fermentação à vácuo 3,0 litros 68 milhões 1.020.000
Fonte: União da Indústria de Cana-de-Açúcar - UNICA e Dedini S.A. Indústria de Base
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7.2. Energia Eólica

7.2.1. Contextualização
 
 Em 1990, a capacidade instalada no mundo em unidades geradoras eóli-
cas era inferior a 2.000 MW; em 1994, ela subiu para 3.734 MW; quatro anos 
mais	tarde,	chegou	a	10.000	MW;	no	final	de	2002,	a	capacidade	total	instalada	
no mundo ultrapassou 31.000 MW e chegou a mais de 238.000 MW em 2011.  

 Estima-se que o potencial eólico bruto mundial seja da ordem de 500.000 
TWh por ano. Porém, devido a restrições socioambientais, apenas 53.000 TWh 
(cerca de 10%) são considerados tecnicamente aproveitáveis, o que correspon-
deria a uma potência instalada de 17,3 TW.  

 Devido à sua extensão territorial, o Brasil apresenta várias regiões com 
características que favorecem bastante o aproveitamento eólico, não somente 
para a geração elétrica ao sistema interligado, mas também para outras aplica-
ções, como bombeamento de água, etc.

 Para aplicações em larga escala, com máquinas de grande porte, se requer 
uma velocidade média de, no mínimo, 6,5 a 7,5 m/s. Já para a utilização em 
sistemas isolados pequenos, incluindo sistemas mecânicos para bombeamento 
d’água, assume-se uma média de 3,5 a 4,5m/s, como admissível. Estes valores 
consideram tanto a viabilidade técnica quanto econômica(Tabela 24).

 

Tabela 24 – Possibilidades de usos da energia eólica 

Velocidade 
média anual Possibilidades de uso final

Abaixo de 3 m/s Usualmente não viável, a menos em ocasiões especiais.

3-4 m/s Pode ser uma opção para bombas eólicas, improvável para geradores eólicos.

4-5 m/s Bombas eólicas competitivas com bombas a Diesel. Pode ser viável para 
geradores eólicos isolados.

Mais que 5 m/s Viável tanto para bombas eólicas quanto para geradores eólicos isolados. 

Mais que 6,5 m/s Viável para bombas eólicas e geradores eólicos isolados e conectados à rede.

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE e Atlas Eólico do Estado de São Paulo 2012
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7.2.2.  O Estado de São Paulo

 A atual matriz energética paulista, uma das mais limpas do mundo, é 
baseada na utilização de recursos próprios de biomassa e energia hidráulica. O 
desenvolvimento de novas fontes renováveis de energia contribuirá para man-
ter e ampliar a qualidade e a renovabilidade dessa matriz.

 Nesse contexto, o Governo do Estado de São Paulo desenvolveu o seu 
Atlas Eólico visando promover o desenvolvimento sustentável pela opção de 
gerar energia de uma forma limpa e que não agrida o meio ambiente. A elabo-
ração desse trabalho veio atender uma necessidade estratégica de avaliação do 
potencial existente e da disponibilização à sociedade de um conjunto de infor-
mações que permita uma consistente avaliação desse vetor energético, em todo 
o território paulista.  

 Foram instaladas 7 torres anemométricas, em locais previamente e cien-
tificamente	 determinados,	 e	 utilizadas	 também	 informações	 fornecidas	 pela	
torre da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE).

 Os números consolidados do Atlas Eólico do Estado de São Paulo, 2014 
mostram um potencial instalável de 4,7 GW e uma geração de energia elétrica 
de 13 TWh/ano, o  equivalente  a  uma  usina  hidrelétrica  maior que  Jirau e  

Tabela 25: Potencial eólico no Brasil e região Sudeste

Potencial Eólico Valores
Brasil em potência 143.470.000 kW

em energia 272.200.000 MWh

Região Sudeste em potência 29.740.000 kW
em energia 54.900.000 MWh

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica -  ANEEL

 A geração de energia elétrica a partir dos ventos ocorre pelo contato 
deste com as pás da turbina, dando origem às forças de sustentação e de ar-
rasto, que transferem energia ao rotor do aerogerador. A quantidade de energia 
transferida	é	função	da	eficiência	aerodinâmica,	densidade	do	ar,	área	coberta	
pela rotação das pás, constância da direção do vento e de sua velocidade.  

 O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, desenvolvido pelo Centro de 
Referência para Energia Solar e Eólica/CEPEL, mostra os seguintes dados em 
relação ao potencial brasileiro e da região sudeste (Tabela 25):
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Figura 13: Velocidades médias anuais de vento a 100m de altura – São Paulo.

Santo  Antonio, distantes a 2.350 km de São Paulo, em áreas livres de 
restrições para implantação de parques eólicos. Essa energia anual, além de ser 
equivalente à produzida por grandes concessionárias de geração hidrelétrica, 
instaladas em solo paulista, pode garantir as necessidades de mais de 5 milhões 
de residências ou 20 milhões de pessoas.

 O mapa com as velocidades médias anuais de vento a 100m de altura está 
re-presentado na Figura 13.

 As regiões de melhor potencial eólico no estado estão associadas a efeitos 
de aceleração do vento em função do relevo. Todos os lugares com velocidade 
média alta de vento estão em altitude elevada, a exemplo da região central em 
torno de Jaú e dos topos das montanhas da Serra do Mar, na região sul do es-
tado. No litoral, ao nível do mar, o vento é fraco não ocorrendo nenhum efeito 
significativo	de	brisa	marítima.	Na	 região	oeste,	 relativamente	plana	e	baixa,	
também não foi estimado grande potencial eólico; porém é uma área onde as 
incertezas são relativamente grandes, pois não há medições de superfície para 
ajustar/validar o trabalho de mapeamento do potencial eólico.

 Sazonalmente, o potencial eólico é maior nos meses de junho a novembro, 
sendo que no inverno o vento é mais forte na região oeste do estado e na primavera 
o potencial é maior no sul, no centro e no leste do estado. No verão, entre dezem-
bro e fevereiro, o potencial eólico é bem reduzido em todo o estado. As direções 
predominantes são sudeste, leste e nordeste, dependendo da localização no estado. 

Fonte: Atlas Eólico do Estado de São Paulo 2012
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A ocorrência de ventos na direção oeste é pouco frequente em todo o estado 
de São Paulo.

 Na construção desses empreendimentos são consideradas como fun-
damentais as questões relativas à infraestrutura, ou seja, existência de estra-
das,	linhas	de	transmissão,	subestações,	áreas	viáveis	e	linhas	de	financiamento	
adequadas, que são características inerentes e diferenciadas do estado de São 
Paulo.  Essa infraestrutura diferenciada pode reduzir o custo da instalação em 
mais de 10%, quando comparada com outras localidades.

 O percentual dos custos associados às diversas partes constituintes de 
um aerogerador depende do conceito construtivo utilizado e da tecnologia em-
pregada no projeto e na fabricação. Em geral, a torre e as pás do rotor são os 
componentes que mais contribuem para o custo total. As pás são fabricadas 
com	materiais	compósitos,	principalmente	fibra	de	vidro	reforçada	com	plástico	
e madeira, para atender aos requisitos de peso, rigidez e resistência à fadiga. As 
torres são comumente fabricadas em estruturas treliçadas de aço ou em forma-
to tubular de aço e/ou concreto. O estado de São Paulo possui instalações em 
operação capacitadas para a fabricação de aerogeradores completos, pás e torres. 
 
 Velocidades extremas altíssimas, maiores do que 45 m/s (>160 km/h), 
são esperadas em algumas áreas do estado de São Paulo. Esse parâmetro é im-
portante para o projeto estrutural dos aerogeradores.

 O aproveitamento de todo o potencial eólico factível para a introdução 
de parques no estado de São Paulo pode gerar investimentos de mais de 14 
bilhões de reais e criar quase 50.000 empregos nos setores de manufatura, 
operação e manutenção. 

7.3. Energia Solar

7.3.1. Contextualização

 A radiação solar pode ser utilizada como fonte de energia térmica para aque-
cimento	de	fluídos	e	ambientes	e	para	a	geração	de	potência	mecânica	ou	elétrica.
 
 O Brasil e o estado de São Paulo apresentam condições favoráveis para 
o aproveitamento da energia solar, devido às condições climáticas, à extensão 
territorial, às características de seu sistema elétrico, à disponibilidade de recur-
sos naturais e à infraestrutura já existente.
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 Além das condições atmosféricas (nebulosidade, umidade relativa do ar, 
etc), a disponibilidade da radiação solar depende da latitude local e do período do 
ano, devido à inclinação do eixo imaginário da Terra e de sua trajetória elíptica.

 A indicação da insolação (h) e da radiação solar global (MJ/m².dia) diárias 
médias no Brasil, com destaque para o território paulista, são apresentadas nas 
Figuras 14 e 15.

Figura 14 – Insolação diária média (h) 

Figura 15 – Radiação solar global diária média (MJ/m².dia)
Fonte: Atlas Solarimétrico do Brasil 2000

Fonte: Atlas Solarimétrico do Brasil 2000
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 Entre os vários processos de aproveitamento da energia solar, os mais 
usados atualmente são o aquecimento de água e a geração fotovoltaica de 
energia elétrica.

	 O	aproveitamento	 térmico	para	aquecimento	de	fluidos	é	 feito	com	o	
uso de coletores solares que são mais utilizados em aplicações residenciais e 
comerciais (hotéis, restaurantes, clubes, hospitais etc.) para o aquecimento de 
água (higiene pessoal e lavagem de utensílios e ambientes).

 A conversão direta da energia solar em energia elétrica ocorre pelos efei-
tos da radiação (calor e luz) sobre determinados materiais, particularmente 
os semicondutores. Entre esses, destaque para o efeito fotovoltaico.  Embora 
muito empregado em unidades de comunicação instaladas em locais remotos, 
seu uso comercial para a geração de eletricidade em larga escala tem sido de 
difícil implantação pelos baixos rendimentos obtidos e pelos custos elevados 
dos materiais. Entre os materiais mais adequados para a conversão da radiação 
solar em energia elétrica, usualmente chamados de células solares ou fotovol-
taicas, destaca-se o silício.

	 A	eficiência	de	conversão	das	células	solares	é	medida	pela	proporção	da	
radiação solar incidente sobre a superfície da célula, que é convertida em ener-
gia elétrica. 

 Apesar da rápida queda nos valores inerentes a projetos com células fo-
tovoltaicas, os valores de referência ainda estão situados na faixa de US$ 200 a 
US$ 300 por MWh; e entre US$ 4 e US$ 8 mil por kWp instalado. 

	 O	Atlas	de	Energia	Elétrica	do	Brasil	–	2ª	edição	da	Agência	Nacional	de	
Energia	Elétrica	(ANEEL)	apresentou	dados	sobre	a	eficiência	de	conversão	e	
custos de células fotovoltaicas, por tipo (Tabela 26).

Tabela 26 – Eficiência de conversão e custos de células fotovoltaicas

Tipo de célula
Eficiência (%) Custo

Teórico Laboratório Comercial (US$/Wp)

Silício de cristal simples 30,0 24,7 12 a 14 4 a 7

Silício concentrado 27,0 28,2 13 a 15 5 a 8

Silício policristalino 25,0 19,8 11 a 13 4 a 7

Silício amorfo - 17,0 13,0 4 a 7 3 a 5 -

Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil - ANEEL
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7.3.2.  O Estado de São Paulo

 A disseminação do uso da energia solar no estado de São Paulo pode 
fornecer uma série de benefícios para a promoção de um desenvolvimento 
sustentado, equilibrado e duradouro para toda a sociedade paulista.

 Segundo o Atlas Solarimétrico do Brasil 2000/CEPEL/Eletrobrás, o
estado de São Paulo apresentava insolação diária média (h) e radiação solar glo-
bal diária média (MJ/m2.dia) semelhante às encontradas em grandes áreas do 
nordeste brasileiro. 

 Por meio de estudos baseados no Atlas citado anteriormente, o estado 
de São Paulo apresenta uma quantidade de radiação solar com uma capacidade 
efetiva de geração de energia equivalente a 512 TWh/ano(Figura 16).

 Trata-se de um considerável potencial a ser explorado, principalmente 
quando este é comparado com o atual consumo de eletricidade do estado, que 
é da ordem de 135 TWh/ano. 

 Apesar da ampla possibilidade de aplicação desse tipo de tecnologia, no 
estado de São Paulo ela ainda se manifesta de forma tímida, limitando-se basi-
camente em aplicações residenciais para aquecimento de água, em usos especí-
ficos	(fiscalização,	telefonia,	etc.)	e	em	pequenas	localidades	isoladas.

Figura 16 – Mapa da radiação solar anual no estado de São Paulo

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE/LABSOLAR 
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	 Dentre	os	principais	desafios	apresentados	aos	gestores	públicos,	no	que	
se refere ao aproveitamento da energia solar, destacam-se:

•	 suprir	 as	necessidades	energéticas	com	fontes	 renováveis	e	de	 forma	
sustentável, por meio da formulação de políticas públicas consistentes e 
exequíveis;
•	tornar	o	estado	de	São	Paulo	o	principal	polo	difusor	nacional	de	tecno-
logias, políticas e medidas administrativas, que visem incorporar energia 
solar em suas estratégias de desenvolvimento regional; e
•	incentivar	que	os	municípios	utilizem	fontes	de	energias	renováveis.

 Como meta para o período 2020, no estado de São Paulo, pretende-se 
atingir um aproveitamento energético equivalente a 1.000 MW em energia 
solar. A Tabela 27 apresenta a composição dessa meta, por segmento e usos 
finais.

Segmento Potência (MW)
Atual 207
Hotéis e similares 162
Habitações populares  -  CDHU 170
Outras habitações (particulares, outros níveis de Governo) 170
Construções eficientes 100
Usinas de geração elétrica 50
Localidades isoladas 20
Comércio, pequena e média indústria 60
Estabelecimentos de saúde e ensino 60
Total 1.000
Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

Tabela 27 – Proposta de aproveitamento por energia solar – São Paulo 

7.4. Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs)

7.4.1. Contextualização

 São consideradas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) os empreendi-
mentos hidroelétricos com potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 
30.000 kW, com área total de reservatório igual ou inferior a 3,0 km².

 A contribuição de PCHs na produção de energia elétrica mundial é esti-
mada em 61 GW.  A Europa, com aproximadamente 13 GW (19% da eletrici-
dade produzida), e a Ásia são destaques neste tipo de instalação.  É importante
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frisar que apesar da conceituação mundial das PCHs como empreendimentos 
caracterizados como pequenas centrais, os limites de potência, área alagada, 
etc., são característicos de cada região/país.

 Dentre os países europeus mais representativos na utilização desta tec-
nologia estão a Itália, a França e a Espanha, com respectivamente 2.200 MW, 
1.750 MW e 1.650 MW instalados.

 As PCHs se caracterizam pela geração de empregos multidisciplinares, 
oferecendo uma grande faixa de produtos e serviços.  Estima-se que em 2020 
28.000 empregos diretos e indiretos serão desenvolvidos neste ramo de ativi-
dade na Europa.

 No Brasil, as usinas com potência instalada de até 1.000 kW são denomi-
nadas de Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) e necessitam apenas de um 
simples registro para funcionar (as PCHs dependem de autorização da ANEEL).

	 Além	de	simplificar	o	processo	de	outorga,	existem	alguns	mecanismos	
legais	específicos	que	visam	incentivar	a	sua	implantação	como,	por	exemplo:

•	 autorização	não-onerosa	para	 explorar	o	potencial	 hidráulico	 (Lei	nº	
9.074, de 7 de julho de 1995, e Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996);

•	 descontos	 não	 inferiores	 a	 50%	 nos	 encargos	 de	 uso	 dos	 sistemas	
de transmissão e distribuição (Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002; 
Resolução ANEEL nº 281, de 10 de outubro de 1999; e Resolução 
ANEEL nº 219, de 23 de abril de 2003);

•	livre	comercialização	com	consumidores	ou	conjunto	de	consumidores	
reunidos por comunhão de interesses, cuja carga seja igual ou superior a 
500 kW (Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e Lei nº 10.438, de 26 de 
abril de 2002);

•	 isenção	 relativa	 à	 compensação	financeira	pela	utilização	de	 recursos	
hídricos (Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e Lei nº 9.427, de 26 
de dezembro de 1996, com alteração dada pela Lei nº 9.648/98); e

•	isenção	de	aplicação,	anualmente,	de	no	mínimo	um	por	cento	da	re-
ceita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico 
– P&D (Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000).



Plano Paulista de Energia/2020

58

7.4.2. O Estado de São Paulo

 Em relação às CGHs, o estado de São Paulo está realizando mapeamen-
to georreferenciado e utilizando para suas análises o histórico de precipita-
ções	e	vazões	em	todos	os	 rios,	dentro	de	seus	 limites	geográficos.	A	Earth 
Resources Observation and Science, pertencente ao United States Geological Survey 
(USGS) concluiu, em um primeiro levantamento, pela existência de um poten-
cial de 3.700 MW de energia hidráulica remanescente a ser explorado.

 Desse total, o que efetivamente será possível de ser transformado em 
energia elétrica depende da individualização dos aproveitamentos e da deter-
minação de suas principais características, por meio de uma avaliação técnico-
econômica-ambiental.

	 Foram	identificados	ainda,	em	2010,	27	empreendimentos	considerados	
desativados, com uma potência instalada de 30,7 MW.

 Em relação às PCHs, o estágio dos empreendimentos paulistas em 
operação, construção e outorgados está mostrado na Tabela 28, que tem como 
fonte a ANEEL.

Tabela 28 - Cenário das CGHs e PCHs no estado de São Paulo - 2011

 O detalhamento dos possíveis aproveitamentos energéticos de fonte hi-
dráulica remanescente, feito pela Secretaria de Energia, em 2008, foi baseado 
nas características geológicas e ambientais e nos estágios de desenvolvimento 
dos			empreendimentos			já			identificados			(estudos			na			fase			de			inventário/

Empreendimentos em Operação
Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) % do Estado SP
CGH 28 18.661 0,08
PCH 48 205.037 0,76

Empreendimentos em Construção
Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) % do Estado SP
CGH - - -
PCH 4 66.000 14,99

Empreendimentos em Outorga (não iniciaram sua construção)
Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) % do Estado SP
CGH 1 1.000 0,3
PCH 6 113.324 33,49
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
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viabilidade/projeto	 básico)	 das	 bacias	 hidrográficas	 encontradas	 no	 estado.		
Foram ainda determinadas hipóteses de implantação para as 11 sub-bacias com 
potencial.

	 A	Figura	17	indica	as	localizações	das	bacias	hidrográficas	no	estado	de	
São Paulo.
Figura 17 – Bacias hidrográficas do estado de São Paulo

 A seguir, apresenta-se a vocação energética, o potencial de aproveita-
mento,	as	restrições	ambientais	e	os	dados	geográficos	e	geológicos	disponíveis	
para	cada	uma	das	bacias	hidrográficas	do	estado	de	São	Paulo,	com	potencial	
já	identificado.

Alto Pardo

 Não apresenta restrições ambientais severas (APAs – Áreas de Pro-
teção Ambiental, Parques, etc.); porém, apresentará impactos de ordem so-
cioeconômica (alagamentos de áreas urbanas, pontes, etc.). Pode-se dizer que, 
do ponto de vista de engenharia, e considerando os aspectos hidrológicos e 
geológicos, há atratividade para o empreendimento. Investimento esperado em 
torno de R$ 2.500/kW instalado.

Baixo Pardo

 Não apresenta restrições ambientais severas (APAs, Parques, etc.); porém, 
apresentará impactos de ordem socioeconômica (alagamentos de áreas urbanas, 
pontes, etc.). Há atratividade do ponto de vista de engenharia, com abundância 
de água e geologia favorável. Investimento esperado em torno de R$ 3.500/kW 
instalado.
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Turvo (afluente do Rio Grande)

 Nesta bacia, o custo da terra não é tão caro quanto no Sapucaí.  A ex-
ploração	do	ecoturismo	local	pode	dificultar	a	obtenção	de	licença	ambiental.	
Investimento esperado em torno de R$ 4.000/kW instalado.

Sapucaí

 Possui as mesmas características do Baixo Pardo, onde o custo da terra 
pode ser fator importante, pois a região é densamente povoada. As usinas de-
verão se mostrar atrativas do ponto de vista de engenharia, com abundância de 
água e geologia favorável. Investimento esperado em torno de R$ 4.000/kW 
instalado.

Mogi Guaçú

 Apesar de já existirem diversos aproveitamentos estudados nesta região, 
é possível que sejam localizados novos aproveitamentos em trechos ainda não 
estudados.  Investimento esperado em torno de R$ 4.000/kW instalado.

Jacaré Pepira

 Possíveis problemas, por ser uma região explorada para turismo. Porém, 
muito interessante, tecnicamente, para projetos de PCHs, não inundando 
grandes áreas. Possui água em abundância. Investimento esperado em torno de 
R$ 3.500/kW instalado.

Turvo (Alto do Paranapanema) 

 Possui características de pequenos aproveitamentos com cachoeiras; 
porém, são áreas com pouco impacto. Investimento esperado em torno de 
R$ 6.000/kW instalado.

Pardo (Médio Paranapanema)
 
 Com características de pequenos aproveitamentos em cachoeiras.  
Acima de Jurumirim, o rio Paranapanema deve ter um bom potencial. Será ne-
cessária	a	verificação	de	restrições	ambientais,	justificada	pela	presença	de	áreas	
muito planas e grandes áreas inundadas. Investimento esperado em torno de 
R$ 6.000/kW instalado. 
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Ribeira do Iguape

 Apresenta características energéticas interessantes; porém tem 
restrições ambientais severas.  Investimento esperado em torno de R$ 4.000/kW 
instalado.

Paraíba do Sul

 Apresenta características de baixa queda. Poderá implicar em grandes 
interferências socioeconômicas, dependendo da cota de alagamento estudada. 
Há ainda questões relacionadas aos outros usos da água, já que o Rio Paraíba 
do Sul abastece algumas cidades do Vale do Paraíba e a cidade do Rio de Ja-
neiro.	 Pode	 haver	 conflito	 com	 as	 comunidades	 do	 entorno.	 	 Investimento	
esperado em torno de R$ 7.000/kW instalado.

Sorocaba – Piracicaba

 A bacia encontra-se muito desenvolvida (custo de desapropriação muito 
alto) e rios com baixa declividade, necessitando da formação de grandes lagos.  
Possui boa disponibilidade hídrica, mas depende da análise de outros usos da 
água. Investimento esperado em torno de R$ 6.000/kW instalado.

 A Tabela 29 apresenta um resumo indicativo das características de cada 
bacia	hidrográfica,	por	sub-bacia.

Tabela 29 - Característica das bacias hidrográficas do estado de São Paulo

Sub-bacia - Alto Pardo e Baixo Pardo
Rio Alto Pardo Investimentos = R$ 2.500/kW

Número 
Empreendimentos

Potência (MW)

Inventário 8 23,50
Viabilidade 4 166,45
Projeto Básico 2 47,00

Sub-bacia - Alto Pardo e Baixo Pardo
Rio Baixo Pardo Investimentos = R$ 3.500/kW

Número 
Empreendimentos

Potência (MW)

Inventário 1 67,00
Viabilidade 3 160,50
Projeto Básico 1 1,32
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Sub-bacia - Turvo e Sapucaí
Rio Turvo Investimentos = R$ 4.000/kW

Número 
Empreendimentos Potência (MW)

Inventário - -
Viabilidade 2 28,00
Projeto Básico - -

Sub-bacia - Turvo e Sapucaí
Rio Sapucaí Investimentos = R$ 4.000/kW

Número 
Empreendimentos Potência (MW)

Inventário - -
Viabilidade 6 129,17
Projeto Básico 2 38,68

Sub-bacia - Mogi Guaçú
Investimentos = R$ 4.000/kW

Número 
Empreendimentos Potência (MW)

Inventário 3 6,30
Viabilidade 4 15,75
Projeto Básico - -

Sub-bacia - Jacaré Pepira e Sorocaba/Piracicaba
Rio Jacaré-Pepira Investimentos = R$ 3.500/kW

Número 
Empreendimentos Potência (MW)

Inventário 5 1,20
Viabilidade - -
Projeto Básico - -

Sub-bacia - Alto e Médio Paranapanema
Rio Alto Paranapanema - Turvo Investimentos = R$ 6.000/kW

Número 
Empreendimentos Potência (MW)

Inventário 2 28,16
Viabilidade - -
Projeto Básico - -

Sub-bacia - Alto e Médio Paranapanema
Rio Médio Paranapanema - Pardo Investimentos = R$ 6.000/kW

Número 
Empreendimentos Potência (MW)

Inventário 8 132,34
Viabilidade - -
Projeto Básico - -
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Sub-bacia - Ribeira do Iguape
Investimentos = R$ 4.000/kW

Número 
Empreendimentos Potência (MW)

Inventário 2 35,50
Viabilidade 2 159,75
Projeto Básico 2 228,00

Sub-bacia - Paraíba do Sul
Investimentos = R$ 7.000/kW

Número 
Empreendimentos Potência (MW)

Inventário 17 262,57
Viabilidade 1 7,00
Projeto Básico 2 57,93

Sub-bacia - Jacaré Pepira e Sorocaba/Piracicaba
Rio Sorocaba-Piracicaba Investimentos = R$ 6.000/kW

Número 
Empreendimentos Potência (MW)

Inventário 17 167,42
Viabilidade 4 112,20
Projeto Básico - -
Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

7.5. Resíduos e Geração de Biogás e Energia Elétrica

7.5.1. Contextualização

 A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2 de 
agosto	de	2010,	Art.13)	classifica	os	resíduos	segundo	sua	origem	e	periculosi-
dade,	com	uma	pequena	variação	da	classificação	que	o	estado	de	São	Paulo	já	
adotava, desde a instituição da Política Estadual de Resíduos Sólidos, com a Lei 
Estadual 12.300, de 16 de março de 2006.

 Dentre os resíduos domiciliares, de limpeza urbana, os de estabelecimen-
tos comerciais e de prestadores de serviços, dos serviços públicos de saneamento 
básico,  industriais, saúde, construção civil, transportes, mineração, destacam-
se,	segundo	a	origem,	para	fins	deste	trabalho,	os	resíduos	florestais	–	gerados	
nos processo produtivos e instalações industriais; os resíduos agrossilvopasto-
ris - gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacio-
nados a insumos utilizados nessas atividades; e os resíduos sólidos urbanos. 
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7.5.2. Resíduos e Biogás

 A área do estado de São Paulo, ocupada pelas atividades agropecuária e 
florestal	 (indústria	madeireira),	evidencia	que	há	um	grande	potencial	para	a	
produção de biogás, com aproveitamento dos seus respectivos resíduos, visan-
do a geração de energia elétrica.

 As Figuras 18 e 19 apresentam a área ocupada e o valor da produção 
agropecuária	e	florestal	do	estado	de	São	Paulo.

Figura 18 – Área ocupada por atividades agropecuária e florestal no 
estado de São Paulo

Figura 19 – Valor da produção agropecuária e florestal no estado de São 
Paulo

Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA

Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
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 As características da utilização dos resíduos sólidos urbanos, com vistas à 
produção do biogás, analisados a seguir, referem-se aos gases provenientes da 
decomposição natural de milhões de toneladas de resíduos sólidos depositados 
nos aterros sanitários ao longo do tempo. Este gás captado por poços é limpo 
(partículas, poeira, etc.), secado, bombeado e utilizado como insumo energé-
tico, normalmente, em motores estacionários ou em ciclos térmicos conven-
cionais.

 Em termos de investimento para implantação, a maior diferença entre os 
aterros sanitários e as outras formas adequadas de tratamento dos resíduos é o 
momento do investimento. Enquanto outras tecnologias são de capital inten-
sivo, já que praticamente todo o investimento é feito antes do início da opera-
ção, no caso dos aterros o valor é investido ao longo de toda a sua vida útil e 
após o seu encerramento, no período de monitoramento obrigatório. A Tabela 
30 apresenta os valores de referência para a produção de biogás de aterros

Tabela 30 – Biogás de aterros – Valores de referência

 De acordo com as projeções estabelecidas pela Matriz Energética do Es-
tado de São Paulo – 2035, a evolução do potencial de oferta de energia elétrica 
a partir do aproveitamento do biogás de aterro, previsto para o ano 2020, será 
de 86 MWm, correspondente a uma potência de 96 MW.

 Segundo a ANEEL, existe atualmente uma potência instalada no estado 
de São Paulo correspondente a aproximadamente 43 MW.  Para que os valores 
indicados pela Matriz sejam atingidos, será necessária instalação adicional de 
37 MW até 2015 e 16 MW até 2020 (considerando-se um fator de disponibili-
dade de 90%). De acordo com levantamentos de campo, a geração de biogás 
de aterros, após o início das atividades, apresenta uma rápida curva ascendente, 
atingindo seu pico de produção após 7-8 anos de vida, demonstrando a partir 
daí	até	o	final	de	sua	vida	útil	uma	leve	queda	na	produção.

Valores de Referência

1 t de RSU em aterros pode gerar 200 m³ de biogás

Produção de energia elétrica 0,1 a 0,2 MWh/t RSU

15.000 m³ RSU/h 25 MW instalados

Fator de disponibilidade 90% a 93%
Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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7.5.3.  Biogás de Efluentes

	 Efluentes	domésticos	urbanos	são	uma	importante	fonte	para	geração	de	
biogás, que pode ser utilizado principalmente nas Regiões Metropolitanas do 
estado de São Paulo. 

 Estudo desenvolvido entre a Universidade de São Paulo (USP) e a Com-
panhia	de	Saneamento	Básico	do	Estado	de	São	Paulo	(SABESP)	identificou	a	
possibilidade de geração de 3 MW de eletricidade com o biogás proveniente da 
digestão anaeróbia do lodo dos esgotos domésticos da Região Metropolitana 
de São Paulo, onde 1 m³/s de esgoto seria capaz de produzir um volume de 
biogás correspondente a 3.143 m³/dia.

 Considerando-se uma produção estimada de 65,44 mil litros por segun-
do,	de	efluentes	no	estado	de	São	Paulo,	pode-se	concluir	que	existe	um	po-
tencial de geração da ordem de 204 MW, sendo 90% de disponibilidade e um 
rendimento térmico de 27,5%.

7.5.4.  Energia Elétrica de Resíduos Florestais

	 São	considerados	resíduos	florestais	aqueles	gerados	e	deixados	na	flores-
ta como resultado das atividades de extração da madeira, produção de carvão, 
usos	não	energéticos	e,	neste	trabalho,	as	florestas	energéticas.	 	Os	números	
apresentados na Matriz Energética do Estado de São Paulo – 2035 mostram 
que parte da biomassa é deixada no solo, e parte já é utilizada para produção de 
energia na indústria de papel e celulose e madeireira.

 A indústria de papel e celulose apresenta boas perspectivas para a 
produção combinada de energia elétrica e calor, tendo em vista as relações de 
demanda dos processos produtivos.  Este setor conta com a disponibilidade de 
combustíveis	residuais	de	fonte	florestal	como	o	licor	negro,	a	casca	proveni-
ente da madeira utilizada como matéria-prima do processo e eventuais outros 
resíduos (galhos, pontas, etc.).

 A projeção da quantidade de resíduos disponíveis para a geração de 
eletricidade tem por base a quantidade de madeira utilizada em seus diferentes 
fins,	basicamente	pinus	e	eucaliptos,	baseando-se	nos	dados	do	 Instituto	de	
Economia Agrícola (IEA).  O crescimento da área plantada foi atrelado à taxa 
de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do setor de papel e celulose,
que tende, até 2020, a apresentar decréscimos pontuais e períodos de quase 
estagnação.
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 Por outro lado, há uma expectativa de crescimento em curto pra-
zo, com posterior quase estagnação, na produtividade do pinus e do 
eucalipto.  A projeção da disponibilidade de resíduos para a geração de 
eletricidade, considerando uma parcela de 15%, que é deixada no campo, prevê 
um aumento de aproximadamente 50% (dos atuais 10,7 milhões de m3 para 
16,0 milhões de m3), até 2020.

 Com estas considerações, a evolução do potencial de oferta de energia 
elétrica	para	o	estado	de	São	Paulo,	a	partir	do	aproveitamento	de	resíduos	flo-
restais, é apresentada conforme disposto na Tabela 31.

	 Quanto	à	utilização	de	florestas	para	fins	energéticos,	no	estado	de	São	
Paulo, admitindo-se um fator de disponibilidade de 60%, estima-se que será 
necessário um acréscimo de potência de aproximadamente 220 MW para 2015 
e outros 263 MW até 2020, para que os números previstos na Matriz Energé-
tica – 2035 sejam atingidos.

	 Se	esta	potência	for	adicionada	por	meio	da	utilização	de	florestas	ener-
géticas, sem plantio adensado, com um ciclo de 7 anos, 40 m3/ha/ano e 1.666 
árvores/ha, seria necessária uma área de plantio correspondente a 121.000 ha 
(corte anual de 17.286 ha) para os 483 MW indicados pela Matriz, até 2020.  A 
área disponível no estado é estimada em aproximadamente 8.000.000 ha (inclu-
indo áreas de pastagem).

	 Se	a	produção	de	florestas	energéticas	acontece	na	forma	adensada,	po-
der-se-ia começar a se pensar em um corte com 20 meses após o plantio.  A 
área viável para o transporte da biomassa energética é restrita a algo em torno 
dos 100 km da produção, devido ao seu custo. O seu plantio poderá ocorrer 
na substituição de áreas hoje utilizadas como pasto, desenvolvendo-se adicio-
nalmente	um	programa	de	inclusão	social,	com	melhoria	na	qualificação	das	
populações locais, criação de postos de trabalho e geração de renda.

Tabela 31 – Energia elétrica a partir de resíduos florestais

Ano Energia Elétrica (MWm) Potência (MW)

2015 723 1.205

2020 881 1.468
Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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 A entrada no cenário nacional do pequeno produtor de biomassa ener-
gética poderia acontecer na forma de briquetes, em unidades descentralizadas. 
Outra	forma	de	comercialização	dos	resíduos	ou	das	próprias	florestas	energé-
ticas pode se dar em pellets, o que já necessita de um produtor de maior porte. 

7.5.5.  Biogás de Resíduos da Pecuária

 Os resíduos da pecuária são constituídos por estercos e outros produtos 
resultantes da atividade biológica do gado bovino, criações de suínos, caprinos 
e outros.  Os dados desta parte do trabalho foram fornecidos pelo Instituto 
de Economia Agrícola, e para a determinação da quantidade de resíduos da 
pecuária foram utilizados fatores de conversão do peso do animal e da gordura 
contida na espécie.

 A estimativa da geração de biogás na agropecuária paulista em m3 de 
metano mensal, incluindo a suinocultura, bovino cultura e frango, totaliza 
aproximadamente 440 MW, com 90% de disponibilidade e sistema termo-
elétrico convencional.

7.5.6.  Energia Elétrica de Resíduos Agrícolas

 Os resíduos agrícolas são aqueles resultantes das atividades de colheita 
dos produtos agrícolas e agroindustriais, bem como aqueles que decorrem do 
beneficiamento	e/ou	primeira	transformação	do	produto	de	origem	vegetal.

 O processo de colheita consiste em separar a planta em duas partes, de 
acordo com sua destinação comercial.  As partes da planta que não servem aos 
objetivos comerciais, tais como a palha dos cultivos, são parcialmente deixadas 
no solo com vistas à recuperação do mesmo e à melhoria da renda do agricultor. 
Essa prática reduz os custos de produção evitando a compra de adubos e ferti-
lizantes, protegendo-o contra doenças, evitando a erosão e nutrindo o terreno.
 
 Dada a importância de se manter os resíduos agrícolas no solo, o volume 
de	palha	e	de	outros	resíduos	que	pudessem	ser	utilizados	para	fins	energéticos	
tem diminuído de forma considerável.  O mesmo pode ser dito dos resíduos 
provenientes de muitas agroindústrias, que já tem uma utilização estabelecida.

 Em geral, os resíduos agroindustriais gerados possuem valor energético,
reduzindo a dependência da energia comprada, e são utilizados para a geração de
vapor ou eletricidade. Os principais setores com possibilidade de  
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aproveitamento de seus resíduos são as indústrias de açúcar e álcool, matadou-
ros	e	fri-goríficos,	curtumes,	indústrias	da	pesca,	fábrica	de	doces	e	conservas,	
indústria da madeira e indústria de papel e celulose.

 Os procedimentos tecnológicos para o uso energético dos resíduos agro-
industriais são basicamente dois: a queima em fornos e caldeiras e a biodigestão 
anaeróbia. O primeiro procedimento já é tradicional, e o outro pode ser con-
siderado inovador. Um fato decisivo para a seleção do método de conversão 
energética é a quantidade de umidade do material.

 Considerando-se os resíduos de cada tipo de produção, seu conteúdo 
energético, o rendimento de sua utilização em um processo térmico tradicional 
de produção de energia elétrica e um fator de capacidade típico de empreen-
dimentos deste porte, o potencial para o estado de São Paulo foi estimado em 
373 MW de potência instalada, com destaque para os resíduos da soja (palha: 
36%) e milho (casca: 24% e sabugo: 18%).

 Concluindo, as possibilidades energéticas de aproveitamento dos resídu-
os listados neste item 7.5.  estão condensadas na Tabela 32.

7.6. Energia Elétrica de Resíduos Sólidos Urbanos 

 O adequado tratamento dos resíduos sólidos urbanos é um tema anali-
sado em âmbito mundial.

 Mais de 130 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) são 
tratados por ano, em cerca de 750 unidades de incineração com recuperação de 
energia, implantadas em 35 países, com uma potência instalada de aproximada-
mente 10.000 MW em energia elétrica ou térmica. Entre 1996 e 2001, 117 novas 
plantas de incineração de resíduos urbanos com recuperação de energia foram 

Tabela 32 – Potencialidades energéticas - biogás e resíduos
Possibilidades Potência Instalada Potencial 

Técnicas 2010 2020

Biogás de Aterros 43 MW 96 MW
Biogás de Efluentes - 204 MW
Resíduos Florestais 985 MW 1.468 MW
Resíduos Pecuária - 440 MW
Resíduos Agrícolas - 373 MW

Total 1.028 MW 2.581 MW
Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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construídas, com destaque para países da Ásia (Coréia do Sul, China, Taiwan, 
Malásia e Singapura), ampliando em 7,8 milhões de toneladas a capacidade 
anual de tratamento de resíduos urbanos.

	 Para	 uma	melhor	 identificação	 das	 localidades	 com	maior	 número	 de	
unidades de tratamento de RSU no mundo, é apresentada a Tabela 33, con-
tendo um resumo com as informações correspondentes.

 No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, promulgada 
em 2010, com um período de adaptação de 4 anos, proíbe a existência de lixões, 
estabelece condições adequadas ambientalmente para os aterros sanitários, in-
centiva o mercado de reciclagem e a criação de cooperativas, estabelece a pro-
moção da educação ambiental, a responsabilidade pós consumo e a elaboração 
de Planos de Gestão.
 
 Este mesmo instrumento estabelece a ordem de prioridades na gestão 
de resíduos como sendo: não geração, redução, reutilização, reciclagem, trata-
mento	dos	resíduos	sólidos	e	disposição	final.

Tabela 33 – Unidades de tratamento térmico de RSU

País / Região Instalações Capacidade de Tratamento Potência Instalada
(em operação) (t/ano RSU) (MW)

União 301 50,2 milhões 847
Européia (30% elétrica e 70% térmica)
Obs 1: Mais de 20% do lixo urbano é destinado à plantas de recuperação de energia.
Obs 2: Holanda, Suiça e Dinamarca já tratam mais de 40% do lixo urbano.
Fonte:	European	Incineration	Profile,	2000

País / Região Instalações Capacidade de Tratamento Potência Instalada
(em operação) (t/ano RSU) (MW)

Japão 189 39,0 milhões 847
(elétrica e térmica)

Obs 3: 79% do lixo urbano é destinado à mais de 1900 unidades de tratamento térmico
Fonte: Natural Resources & Energy  Agency

País / Região Instalações Capacidade de Tratamento Potência Instalada
(em operação) (t/ano RSU) (MW)

EUA 98 29,4 milhões 2.760
(90% elétrica e 10% térmica)

Obs 4: 13% do lixo urbano total é destinado à plantas de recuperação de energia.
Fonte: International Solid Waste Association - ISWA/2002
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7.6.1. O Estado de São Paulo

	 A	destinação	final	dos	resíduos	sólidos	urbanos	nas	grandes	cidades	do	
estado de São Paulo caracteriza-se como um problema econômico, social e am-
biental	cada	vez	mais	crítico.	A	forma	de	destino	final	atualmente	empregada	é	
a disposição direta, sem tratamento prévio, em aterros sanitários e vazadores de 
resíduos (sendo que os poucos existentes tendem a um rápido desaparecimento). 

 A situação é mais grave no caso das regiões metropolitanas, dada à mag-
nitude dos volumes de resíduos gerados. De maneira geral, os processos de 
formação e expansão das principais áreas metropolitanas ocorreram em ritmo 
acelerado e sem planejamento. Os espaços originalmente destinados às ativi-
dades demandantes de grandes áreas, como usos industriais, terminais de carga 
ou atacadistas, produção de hortifrutigranjeiros, aterros sanitários e vazadou-
ros ou lixões, têm sido continuamente afastados para locais cada vez mais peri-
féricos, e, em alguns casos, até para regiões distantes dos centros urbanos. Há 
casos de municípios que exportam para outras regiões os resíduos gerados, 
arcando	com	despesas	elevadas	de	transporte	e	destinação	final	dos	mesmos.

 A legislação brasileira estabelece que a responsabilidade pela coleta, trans-
porte e destinação dos resíduos sólidos urbanos é do município onde os re-
síduos são gerados. Desta forma, a melhor maneira de se tratar a questão é por 
meio de uma gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, com tratamento 
térmico, cujo processo está resumido na Figura 20.

Figura 20 – Gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos

Resíduos Urbanos Tratamento Destino Final
Fontes Geradoras

(Residências & Comércio)

Coleta Seletiva

Resíduos Sólidos

Coleta

Transporte
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Seleção Doméstica
de Recicláveis
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Transferência

Seleção Manual
Seleção Mecânica

Compostagem
Tratamento Térmico

Reciclagem

Reciclagem
Fertilizantes
ENERGIA

Aterro Sanitário
Fonte: Tecnichal Guidance Report - Banco Mundial
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 A Tabela 34 apresenta alternativas de aproveitamento energético dos re-
síduos sólidos urbanos, por tipo e capacidade de geração de empreendimentos 
térmicos.

Tabela 34 – Aproveitamento energético dos RSU

Tipo de Aproveitamento Produção de energia elétrica

Biogás de aterro (base metano) 0,1 - 0,2 MWh/t RSU
Digestão anaeróbica acelerada 0,1 - 0,3 MWh/t RSU
Incineração RSU com geração de energia 0,4 - 0,6 MWh/t RSU
Ciclo combinado RSU + gás natural 0,8 - 0,9 MWh/t RSU
Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

 Como parte do esforço mundial para reverter o grave quadro climático, 
o Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU 
(IPCC) recomendou as seguintes medidas relativas à gestão do lixo urbano: 

•	estímulo	ao	reuso	e	à	reciclagem;
•	captação/queima	do	biogás	de	aterros,	para	diminuir	as	emissões	diretas	
para a atmosfera do gás metano; e
•	 incineração	dos	resíduos	com	recuperação	de	energia,	para	 impedir	a	
formação do biogás de aterro.

 A média das principais análises gravimétricas já realizadas nas regiões 
metropolitanas do estado de São Paulo é apresentada na Figura 21.

Figura 21 - Composição gravimétrica média no estado de São Paulo.

 Com os dados de gravimetria conhecidos e os valores energéticos dos 
componentes presentes nos RSU, em uma umidade média padrão, foi possível

Fonte: Secretaria de Energia  do Estado de São Paulo - SEE
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estimar	 que	 o	 valor	 de	 seu	 Poder	 Calorífico	 Inferior	 (PCI)	 é	 da	 ordem	 de	
2.000 kcal/kg.

 Considerando a projeção do crescimento populacional no estado e suas 
regiões metropolitanas, e o respectivo volume estimado de geração de resíduos 
sólidos urbanos, os índices de produção de resíduos das três maiores regiões 
metropolitanas de São Paulo estavam, em 2010, entre 0,56 e 0,82 kg/dia.habi-
tante. (Tabelas 35 e 36)

Tabela 35 – População do Estado e das maiores RMs - São Paulo

Tabela 36 – Volumes de produção de RSU por região administrativa - 2010

 A Tabela 36 foi construída segundo dados do Inventário Estadual de 
Resíduos Sólidos Domiciliares, divulgado pela Cetesb – 2010.

Estado de São Paulo
Ano População (hab.) Crescimento 
2010 41.223.683 100
2015 44.222.166 107
2020 45.972.284 111

Região Metropolitana da Grande São Paulo
Ano População (hab.) Crescimento 
2010 19.667.558 100
2015 21.049.680 107
2020 21.821.507 111

Região Metropolitana de Campinas
Ano População (hab.) Crescimento 
2010 2.792.855 100
2015 2.985.773 107
2020 3.136.947 112

Região Metropolitana da Baixada Santista
Ano População (hab.) Crescimento 
2010 1.662.392 100
2015 1.807.647 108
2020 1.891.822 114

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE

Região Metropolitana
População Volume Índice

(hab.) (t/dia) (kg/dia.hab.)

Grande São Paulo 19.667.558 16.088,90 0,82
Campinas 2.792.855 1.568,30 0,56
Baixada Santista 1.662.392 936,2 0,56
Fonte: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB/Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares/2010
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 Considerando-se os números apresentados na Matriz Energética do Es-
tado de São Paulo – 2035, quanto à evolução do potencial de oferta de energia 
elétrica, no que se refere a resíduos sólidos urbanos, e parâmetros encontrados 
em estudos já desenvolvidos, foi possível dimensionar as informações apresen-
tadas na Tabela 37 e na Figura 22.

Tabela 37 - Principais parâmetros técnicos em empreendimentos com 
RSU.

Figura  22 - Potência  instalada (MW) e RSU necessários em 2015 e 
2020 (t/dia)

Geração de Energia Elétrica Geração de Energia Elétrica
2015 2020

Potência Instalada (MW) 18 94
Consumo Interno (MW) 1,8 9,4
Disponibilidade Operativa (%) 90 90
Energia (MWm) 14 74
Cinzas - classe I (t/dia) 36 188
Escórias - classe II (t/dia) 108 564
Consumo de RSU (t/dia) 810 4.260
Investimentos (milhões de R$)* 195 1.027
*isento de impostos
Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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	 Com	a	definição	dos	principais	parâmetros	técnicos	mostrados	na	Tabela	
37, foi possível estabelecer uma correspondência entre potência instalada e 
investimentos necessários para a implantação de empreendimentos com viabi-
lizações previstas até o ano de 2020, cujos resultados estão contidos na Tabela 
38 e na Figura 23.

Tabela 38 – Potência instalada e investimentos até 2020

Ano Potência Instalada Investimentos
(MW) (milhões R$)

2012 - 11,70

2013 - 31,20

2014 - 87,70

2015 18 64,40

2016 18 23,40

2017 18 88,92

2018 18 246,22

2019 54 327,60

2020 94 145,86

Figura 23 - Investimentos acumulados até 2020

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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Figura 24 - Classificação dos municípios de São Paulo conforme 
número de habitantes.

 Para estimar o volume de geração de resíduos sólidos urbanos, nos  645 
municípios	do	estado	de	São	Paulo,	tomou-se	por	base	a	classificação	adotada	
pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), em 2009, a 
seguir:

•	Acima	de	1	milhão 3 municípios 13.141.189 hab. 32,1% 

•	De	500	a	1	milhão 6 municípios 3.966.312 hab.   9,6%

•	De	100	a	500	mil 64 municípios 13.330.746 hab. 32,3%

•	De	50	a	100	mil 49 municípios 3.519.752 hab.   8,5%

•	Até	50	mil  523 municípios 7.165.684 hab. 17,4%

            

Tabela 39 - Produção de resíduos sólidos urbanos no estado de 
São Paulo - 2010

 Cruzando-se os dados anteriores com dados do Inventário Estadual de 
Resíduos Sólidos Domiciliares da CETESB (2010), que relaciona a população 
com a quantidade de resíduos sólidos urbanos produzida, foi possível estimar 
os números a seguir. (Tabelas 39, 40 e 41)

Nº Municípios Habitantes
Resíduos (t/dia) Reciclagem* 

(t/dia) (t/dia)

Até 100.000 572 10.685.436 4.274 1.282
100.000 a 500.000 64 13.330.746 7.998 2.399
Maior 500.000 9 17.207.501 14.110 4.233
Total 645 41.223.683 26.382 7.914
*30% - Resolução CONAMA 316/2002

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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Tabela 40 - Potência instalada e investimentos – São Paulo

Tabela 41 - RSU, potência e investimentos por Região Metropolitana

 Diante dos números apresentados, observa-se que o potencial teórico 
de utilização de resíduos sólidos urbanos para geração de energia elétrica no 
estado de São Paulo não é dos mais expressivos. 

 Porém, o aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos pode ser consi-
derado como medida de proteção de saúde pública,  ambiental e de saneamen-
to básico, e que demanda políticas públicas integradas por meio da construção 
de parcerias entre o governo do Estado/Prefeituras e iniciativa privada.

RSU - URE Potência Instalada Investimentos
* (t/dia) (MW) (milhões R$)

Até 100.000 2.992 67 721,50
100.000 a 500.000 5.599 124 1.345,50
Maior 500.000 9.877 220 2.379.0
Total 18.468 411 4.446,00
* URE = Unidade de Recuperação Energética - Inclui reciclagem de 30%

Obs: Foram utilizados os mesmos parâmetros das Regiões Metropolitanas

Região RSU - URE Potência Instalada Investimentos

Metropolitana * (t/dia) (MW) (milhões R$)

Grande São Paulo 11.262 250 2.711

Campinas 1.098 25 265

Baixada Santista 655 15 158

Total 13.015 290 3.134
* URE – Unidade de Recuperação Energética – Inclui reciclagem de 30%.

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo  - SEE
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 A Figura 25 compara as possibilidades de instalação das fontes alternati-
vas de energia elétrica, tratadas neste capítulo, tendo por base o preço estimado 
por MWh, no horizonte do Plano Paulista de Energia/2020. O preço consi- 
derado tem como base a média dos preços dos últimos leilões até 2010 bem 
como estudos sobre as respectivas fontes.

Figura 25 – Preço x Possibilidade de instalação de fontes alternativas

 A seguir listam-se as propostas de ações relativas às novas fontes 
renováveis	 de	 energia,	 classificadas	 conforme	 o	 âmbito	 de	 atuação	 gover-
namental, distinguido aquelas em que o estado tem atuação direta, das que 
necessitarão de articulação com o governo federal e com as prefeituras.

Insumo Instalado 2020(MW)

Preço: Média dos leilões ANEEL e Estudos técnicos

7.7. Propostas

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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Novas Fontes Renováveis - Ações no âmbito do Governo Estadual

Novas Fontes Renováveis - Ações que requerem articulação com os 
Municípios

Novas Fontes Renováveis - Ações que requerem articulação com o 
Governo Federal

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Licenciamento
Estabelecer	práticas	de	licenciamento	simplifica-
das e padronizadas, em especial para questões 
relacionadas	a	financiamento	de	projetos.

Grupo de Trabalho envolvendo agen-
tes	 produtores,	 órgãos	 de	 financia-
mento e poder público.

Agilização da implantação de uni-
dades produtoras e de fornecimen-
to de matérias primas.

2013

Desenvolvimento 
Tecnológico

Investir	em	pesquisas	voltadas	à	confiabilidade,	
aumento	da	eficiência	e	da	competitividade	das	
fontes renvováveis.

Vinculação de recursos públicos e 
privados voltados à pesquisa e desen-
volvimento.

Aumento da oferta de energia elé-
trica de fontes limpas. 2020

Linhas de Financiamento 
Específicas para Produção

Facilitar	o		acesso	a	linhas	de	financiamento	aos	
setores de produção envolvidos.

Linhas	 de	 financiamento	 específicas	
por meio de  instituições  de fomento 
estadual e federal. 

Viabilizar o crescimento da oferta 
no mercado estadual. 2013

Análise Tributária
Viabilizar	incentivos	fiscais	para	aquisição	de	ati-
vos de implantação ou renovação de empreendi-
mentos de produção.

Estabelecer convênios Confaz-ICMS.

Aumento da atratividade em 
setores energéticos estratégicos, 
sem perda de arrecadação conside-
rando toda a cadeia produtiva.

2014

Análise Tributária Viabilizar absorção de créditos de ICMS ao 
longo de toda a cadeia produtiva.

Criar Grupos Técnicos, com a par-
ticipação da iniciativa privada, para 
formulação de propostas que serão 
discutidas nos 3 níveis de Governo.

Aumento da competitividade de 
energias renováveis. 2013

Participação do  Estado 
(Solar e Eólica)

Estabelecer a obrigatoriedade da instalação de 
aquecedores solar térmicos, células fotovoltaicas 
e micro geradores eólicos em locais de uso  co-
mum	de	todos	os	conjuntos	habitacionais	finan-
ciados com recursos públicos.

Regulamentação.
Tornar o Estado de São Paulo 
referência sobre a utilização de 
energias solar e eólica.

2016

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Fomento à Geração Dis-
tribuída

Viabilizar recursos para aproveitamento 
de fontes renováveis em microgeração.

Linhas	de	finaciamento	específicas	por	
meio de instituições de fomento federal.

Viabilizar o crescimento da oferta no 
mercado de eletricidade. 2013

Concessionárias de Geração 
distribuída (Sucroener-
gético)

Viabilizar chamada pública pelas conces-
sionárias de distribuição na modalidade 
de geração distribuída, com parcela 
obrigátoria mínima de 5%.

Grupo de Trabalho com as concessio-
nárias paulista, ANEEL, EPE, e repre-
sentantes do setor.

Desenvolvimento e efetivação do 
mercado de energia elétrica com re-
cursos renováveis no Estado de São 
Paulo.

2014

Leilões Regionais e Multi-
critério

Viabilizar leilões de compra regionais 
por fonte, com critérios que incorporem 
o custo total, proximidade ao consumo, 
etc.

Regulamentação pela ANEEL.

Aumento da competitividade da 
geração distribuída. 

Redução das perdas técnicas.  

Aumento	da	confiabilidade	do	
sistema elétrico.  

Maior oferta de energia elétrica com 
fontes limpas.

2014

Aplicação de Recursos 
Mandatórios de P&D

Viabilizar a aplicação de parcela dos re-
cursos destinados pelas concessionárias 
de	energia	elétrica	em	eficiência	energé-
tica e P&D, para implantação de sistemas 
com energia solar e micro geradores 
eólicos.

Grupo de Trabalho com as concessio-
nárias paulistas e posterior envolvi-
mento da esfera federal.

Aproveitar o potencial existente e 
tornar o Estado de São Paulo refe-
rência sobre a utilização de energias 
solar e eólica.

2013

Conexão às Redes de 
Transportes (Sucroener-
gético)

Definir	 estratégia	 de	 viabilização	 e	 im-
plantação.

Grupo de Trabalho com as concessio-
nárias paulistas e envolvimento da EPE, 
ANEEL, representantes do setor.

Desenvolver e efetivar mercado de 
energia renovável no Estado de São 
Paulo e aumento da segurança ener-
gética.

2015

Incentivo aos Municípios 
Paulistas para Instalação de 
PCHs/CGHs 

Estimular a introdução desses empreen-
dimentos com a adequação dos recursos 
já existentes da Compensação Financeira 
para os municípios afetados por PCHs e 
CGHs.

Grupo de Trabalho com represen-
tantes dos municípios paulistas, inicia-
tiva privada e posterior envolvimento da 
esfera federal.

Suprimento energético do Estado 
com energia renovável e incentivo ao 
cooperativismo.

2014

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Recuperação Energética 
(Resíduos Sólidos Urbanos) 

Modelagem do negócio por Convênios 
Estado-Municípios, com participação da 
iniciativa privada. 

Grupo de trabalho multidisciplinar. Destinação adequada dos RSU. 2013

Recuperação Energética 
(Resíduos Sólidos Urbanos) 

Aprimorar	 arcabouço	 legal	 específico	
para a efetivação da modelagem de negó-
cio.

Grupo de trabalho multidisciplinar. Destinação adequada dos RSU. 2013
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8. Suprimento de Energia Elétrica

8.1. Eletricidade com Fontes Renováveis

8.1.1. Contextualização

 Nos últimos 60 anos (1949–2010), a geração de energia elétrica no Brasil 
apoiou-se na exploração do imenso potencial proporcionado pelos recursos 
hídricos disponíveis.  Mais de 70% da capacidade instalada, 90% da energia 
gerada, em 2009 eram de origem hidráulica.  Esse modelo de desenvolvimento, 
de iniciativa predominante estatal, teve seu auge na década de 1980 com as 
grandes usinas como Itaipu e Tucuruí.  

 Essa vocação, predominantemente hidroelétrica, faz com que o mercado 
de energia elétrica brasileiro seja regido por um mecanismo diferenciado com 
regime econômico e regras especiais.  

 Sendo assim, o sistema elétrico brasileiro tornou-se dependente do re-
gime de chuvas e para evitar uma possível redução da geração em época de 
seca, são despachadas as usinas térmicas que têm o modo de operação de sua 
geração determinado pela situação de armazenamento dos reservatórios, tor-
nando-se dessa forma, complementares às hidroelétricas.

8.1.2. O Estado de São Paulo

 Até a primeira década do século XX, foi construído no estado um grande 
número de pequenas usinas geradoras de energia elétrica, cuja produção visava 
o atendimento dos serviços públicos instalados nas cidades, sendo empregada 
predominantemente na iluminação pública e particular, nos bondes utilizados 
para o transporte coletivo e no fornecimento de força motriz a unidades indus-
triais, sobretudo do setor têxtil.

 O ritmo acelerado do desenvolvimento da urbanização e industrialização 
da	cidade	de	São	Paulo,	no	final	do	século	XIX,	criou	um	mercado	atrativo	e	
favorável para os empreendimentos elétricos, que implantados por pequenas 
empresas privadas em todo o estado, marcaram o crescimento de São Paulo.

 Crescimento econômico com taxas elevadas foi a marca do desenvolvi-
mento da região Sudeste e principalmente do estado de São Paulo na década de 
1970, o que determinou a necessidade do aumento da oferta de energia elétrica. 
No caso da energia de base hidráulica, muitas obras foram executadas nesta 
década no Brasil e, especialmente, em São Paulo.
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 Entretanto, a expansão da capacidade instalada de geração hidrelétrica 
passa a ser marcada por um ritmo lento a partir da década de 90, tendo per-
manecido estacionada a partir de 2003.
 
	 Os	 incrementos	 de	 capacidade	 verificados	 decorreram	 da	 repotencia-
ção de algumas usinas, entrada em operação de usinas de médio porte, como 
Canoas I e Canoas II, e a entrada paulatina em operação das unidades gerado-
ras da usina Porto Primavera, cuja motorização se deu entre os anos de 1999 e 
2003. A Tabela 42 indica para o período de 2001 a 2010 a evolução da capaci-
dade de geração das empresas cuja participação na oferta de energia hidrelé-
trica	é	mais	significativa.

Tabela 42 - Capacidade de geração hidrelétrica em São Paulo (MW)     
                  2001-2010

 A atual capacidade instalada de geração hidrelétrica por empresa no es-
tado de São Paulo, que totaliza 14.527 MW, está distribuída em 123 usinas, 
incluindo as pequenas e as micro centrais geradoras hidrelétricas (capacidade 
menor que 1 MW), respectivamente Pequena Central Hidrelétrica(PCH) e Cen-
tral Geradora Hidrelétrica(CGH), de acordo com a Tabela 43.

Concessionárias  2.001  2.002  2.003  2.004  2.005  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010 

Cesp  7.125  7.345  7.455  7.455  7.455  7.455  7.455  7.455  7.455  7.455 

AES Tietê  2.651  2.651  2.651  2.651  2.651  2.651  2.651  2.651  2.651  2.651 

Duke Energy  2.306  2.306  2.306  2.306  2.306  2.306  2.306  2.306  2.306  2.306 

Eletropaulo / 
EMAE  1.399  1.597  1.797  1.797  1.810  1.810  1.810  1.810  1.810  1.810 

CPFL  144  152  155  155  155  155  156  156  156  156 

Outras  71  151  151  151  151  151  151  151  151  151 

Total  13.696  14.202  14.515  14.515  14.528  14.528  14.529  14.529  14.529  14.529 
Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011 - Ano Base 2010
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Tabela 43 – Capacidade instalada de geração hidráulica

Empresa Capacidade Instalada (MW)

Cesp 7.455,3
AES Tietê 2.651,4
Duke Energy 2.306,0
EMAE 1.810,0
CPFL 154,6
Outras 150,3
Total 14.527,6
Fonte: Boletim Informativo Secretaria de Energia – out/2011

Figura 26 - Produção de energia hidrelétrica nacional e estadual

 Em 1980, nada menos que 41% da energia de base hidráulica produzida 
no Brasil era gerada pelo estado de São Paulo. Entretanto, essa participação 
passou	a	ser	de	apenas	21%	em	2007,	o	que	está	indicado	no	gráfico	anterior.	
De 1980 a 2010, o crescimento médio da produção de energia de base hi-
dráulica do Brasil foi aproximadamente 2,5 vezes maior que o crescimento da 
produção de São Paulo.
 

 Apesar de o estado de São Paulo ser o principal centro consumidor de 
energia elétrica do país, respondendo por aproximadamente 55% do consumo 
da região Sudeste e 30% do consumo nacional, entre 1980 e 2007, a produção 
paulista de energia de base hidráulica, se comparada à nacional, foi incrementa-
da; porém, em proporção e velocidade, muito aquém do que ocorreu no Brasil, 
conforme mostrado na Figura 26. 

Fonte: Balanço Energético Nacional 2011 - Ano Base 2010
           Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011 - Ano Base 2010
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 Em relação à oferta estadual total de energia elétrica, a participação do 
estado de São Paulo na produção de energia hidrelétrica em 1980 era de 96%; 
e em 2010 passou para 55%. (Figura 27)
 
Figura 27 - Participação da produção de energia hidrelétrica do estado 
de São Paulo na oferta total de energia elétrica

Figura 28 - Evolução da participação da produção de energia hidrelé-
trica na oferta total de energia elétrica do estado de São Paulo

 A seguir, na Figura 28, é registrada a evolução da participação da oferta 
de energia elétrica, de base hidráulica, na oferta total de energia elétrica no es-
tado de São Paulo.
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Figura 29 - Evolução da oferta de energia hidrelétrica e do consumo de 
energia elétrica no estado de São Paulo

 A comparação entre o consumo de energia elétrica do estado e a evolução 
da produção de energia hidrelétrica mostra que o primeiro cresceu aproxima-
damente 300%, de 1980 a 2010, enquanto a produção de energia hidráulica 
cresceu apenas 75%, fato este ilustrado na Figura 29.
 

 Em 1980, a produção de energia hidrelétrica atendia plenamente o con-
sumo no estado. Entretanto, a partir de 1984, o aumento do consumo e o 
esgotamento do potencial hidrelétrico do estado para construção de usinas de 
grande porte, exigiram que a produção de energia hidrelétrica fosse comple-
mentada com energia gerada a partir de outras fontes e com importação de 
outros estados. Essa condição caracteriza o grau de dependência externa de 
energia elétrica, que comparativamente ao do Brasil, foi cinco vezes maior no 
ano de 2010. Isso pode ser observado por meio da Figura 30.
 

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011 - Ano Base 2010



Plano Paulista de Energia /2020

85

Figura 30 - Dependência de energia elétrica do Brasil e de São Paulo(*)

 É importante lembrar que a maior parte do potencial hidrelétrico do es-
tado já foi explorada. Em 1993, estimava-se em cerca de 2.600 MW o potencial 
ainda disponível, o qual era formado principalmente por aproveitamentos de 
médio porte (10 a 50 MW) e de pequeno porte (menores que 10 MW), com 
exceção de Batatal, Funil e Tijuco Alto no rio Ribeira de Iguape, com potências 
superiores a 50 MW. 

 O ciclo de construção de grandes aproveitamentos hidrelétricos no es-
tado de São Paulo se encerrou com a conclusão das usinas: Rosana (369 MW) 
em 1987, Taquaruçu (554 MW) em 1989, Três Irmãos (807 MW) em 1999 e 
Porto Primavera (1.310 MW) em 1998 e (230 MW) em 2002.

8.1.2.1. Alternativas de Suprimento

	 Em	um	sistema	elétrico	diversificado,	a	oferta	de	energia	elétrica	é	forma-
da por um conjunto de tecnologias de geração que pode ser hierarquizado em 
função	de	critérios	econômicos	e	ambientais.	Um	primeiro	critério	classifica	as	
tecnologias de geração em função de sua participação no sistema, seja como 
geração de base, seja como geração de ponta. Na geração de base, são acio-
nadas as tecnologias que atendem à demanda normal e geram energia elétrica 
continuamente.	Na	geração	de	ponta,	ficam	tecnologias	que	geram	eletricidade	
de modo intermitente para atender à demanda superior à normal, que ocorre 
nos períodos de ponta ao longo do dia, da semana ou sazonalmente.

 

* Inclui as parcelas do Paraguai, Uruguai e Argentina.
Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011 - Ano Base 2010 e 
           Balanço Energético Nacional  2011 - Ano Base 2010
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 O custo da expansão da geração por meio da implantação de grandes 
hidrelétricas,	 associado	às	dificuldades	políticas	de	 aplicação	de	 tarifas	 com-
patíveis,	explica	em	grande	parte	a	crise	financeira	do	sistema	elétrico	no	início	
da década de 1990.

8.1.2.2. Motorização Hidráulica Adicional - Repotenciação

 As usinas hidrelétricas(UHEs)  apresentam o menor custo de geração, sendo 
elevado o investimento para implantação da usina (R$ 2.500/kW instalado) e 
seu tempo médio de construção (quatro a cinco anos em condições normais). 
Hidrelétricas têm vida útil de 30 anos, período que pode ser ampliado com a 
modernização e repotenciação de usinas (troca de turbinas e geradores des-
gastados). Não há custo de combustível, embora haja custos de manutenção. 
Energia hidrelétrica é fonte energética prioritária no sistema elétrico brasileiro 
e componente fundamental da operação energética do sistema. Apresenta van-
tagens por não emitir gases de efeito estufa; mas seus impactos ambientais são 
relevantes com o desenvolvimento das novas usinas em áreas sensíveis, resul-
tando em elevação dos custos de construção, com a implantação de medidas de 
preservação do meio ambiente.

 As UHEs Três Irmãos e Porto Primavera foram concebidas para um 
número de unidades geradoras superior ao instalado atualmente. A UHE Três 
Irmãos conta atualmente com cinco geradores de 161,5 MW, totalizando 807,5 
MW, com possibilidade de instalação de mais três geradores, adicionando 484,5 
MW à potência atual. A UHE Porto Primavera tem atualmente potência insta-
lada de 1.540 MW, com 14 unidades geradoras instaladas de 110 MW, com pos-
sibilidade de instalação de mais quatro geradores, representando uma potência 
adicional de 440 MW. O mesmo acontece com as usinas Taquaruçu e Rosana, 
sendo que a primeira conta atualmente com cinco geradores, totalizando 554 
MW e possibilidade de instalação de mais um gerador de 105 MW. A UHE 
Rosana conta atualmente com quatro geradores, com potência instalada de 372 
MW e possibilidade de instalação de mais um gerador de 88,5 MW.

 Em função dessa disponibilidade adicional e da crescente necessidade de 
oferta de energia limpa e renovável na matriz energética, avaliou-se o impacto 
que a implantação de unidades geradoras adicionais nas UHEs Três Irmãos, 
Porto Primavera, Taquaruçu e Rosana causaria sobre o já carregado sistema de 
440 kV.
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	 As	análises	basearam-se	em	cenários	específicos,	elaborados	a	partir	dos	
dados do Plano Decenal de Expansão de Energia 2020 (PDE/2020), para o 
horizonte 2014-2015, patamar de carga pesada, de forma a explorar condições 
mais	solicitantes	para	a	rede	440	kV	e	fluxos	intensificados	nas	transformações	
para outros níveis de tensão.

 A análise em regime permanente, para os cenários analisados, indicou 
que a instalação de geradores adicionais nas UHEs em questão não causam 
impactos relevantes nos carregamentos das linhas de transmissão (LTs) 
440	kV.	Por	outro	lado,	o	perfil	de	tensão	mostra-se	como	ponto	crítico,	mes-
mo	no	cenário	sem	unidades	adicionais.	Ainda	que	tornando	o	perfil	de	tensões	
mais crítico, os geradores adicionais não causam violação dos limites de tensão 
admitidos de 95%, em condição normal de operação.

	 As	análises	de	emergência	não	indicaram	condições	que	elevem	os	fluxos	
nas linhas 440 kV em níveis superiores aos de emergência. Por outro lado, 
nota-se	que	os	geradores	adicionais	tornam	sensivelmente	mais	severo	o	perfil	
de tensão em emergência, com níveis médios aproximadamente 6% inferiores 
ao caso de referência, para as subestações monitoradas.

8.1.2.3.  Autoprodução

 A participação da autoprodução na oferta de energia de base hidráulica 
cresceu em média 50%, de 1980 até a primeira metade da década de 1990; e 
decresceu e se manteve em 30% até o ano de 2002, quando voltou a crescer, 
atingindo o valor de 40% em 2007 e começa a decrescer. A Figura 31 mostra 
essa evolução da participação da autoprodução hidrelétrica no total de energia 
de autoprodução (hidráulica e térmica).

 O maior incremento na autoprodução como um todo e, em particular, 
na energia de base hidráulica, se deu após o racionamento de energia elétrica, 
devido à retomada da atividade econômica e ao interesse dos grandes consumi-
dores industriais em investir em pequenas centrais hidrelétricas, ou integrar 
consórcios de construção de grandes empreendimentos de geração hidráulica, 
a	fim	de	garantir	total	ou	parcialmente	o	atendimento	do	seu	consumo.
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 As pequenas centrais hidrelétricas são usinas com capacidade instalada 
de até 30 MW e reservatório de até 13 km2. Seu tempo de construção é de dois 
anos, em média, tendo um custo de investimento estimado de R$ 5.500/kW 
instalado. 

 O custo da energia é bem superior ao de uma hidrelétrica convencional, 
por	não	dispor	de	reservatório	de	regularização,	ficando	ociosa	em	períodos	de	
estiagem. 

 O potencial do país é estimado em 10.460 MW (6% da capacidade hi-
drelétrica estimada para 2030 no Plano Nacional de Energia). 

 Há 346 PCHs em operação, o que corresponde a uma potência instalada 
de cerca de 2.800 MW, e mais 70 unidades em construção, o equivalente a uma 
capacidade total de 1.000 MW. No leilão de fontes alternativas de junho de 
2007,	o	preço	médio	das	PCHs	ficou	em	R$	134,99/MWh	(contra	um	preço	
inicial de R$ 135). O preço de mercado da energia de uma PCH é estimado em 
R$ 160/MWh. Nos últimos leilões não tem havido negócios por conta da falta 
de atratividade dos preços teto estimados pela EPE.

 No item 7.4.2. deste plano podem ser encontradas informações detalha-
das sobre as PCHs no estado de São Paulo. 

Figura 31 - Evolução da autoprodução no estado de São Paulo

8.1.2.4. Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011 - Ano Base 2010
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8.1.2.5. Transmissão

 O início da operação do sistema de transmissão em corrente con-
tínua do Rio Madeira foi previsto para 2012. Sua interligação se dará com a 
nova subestação Araraquara 2, onde também serão interligadas as redes de 
500 kV e 440 kV do estado de São Paulo. Esse sistema de transmissão em cor-
rente contínua, composto por dois bipolos 600 kV, de 3.150 MW cada, terá 
uma extensão de 2.375 km entre Porto Velho (RO) e Araraquara (SP), por 
onde deverão escoar cerca de 6.450 MW de potência gerada nas usinas Santo 
Antonio e Jirau.

 Também estão previstas, a partir de 2014, obras de ampliações 
no sistema Sudeste e em especial no sistema CTEEP, devido à chega-
da de dois bipolos de corrente contínua de 800 kV, um deles chegan-
do a subestação SE Estreito/MG e outro na SE Nova Iguaçú/RJ, pro-
venientes do complexo hidrelétrico(CHE) Belo Monte, com início de 
operação estimado para 2017/2018. Essas ampliações fazem parte do chamado 
Pré-Belo	Monte	e	têm	a	finalidade	de	permitir	o	escoamento	de	cerca	de	7.000	
MW gerados na usina para a Região Sudeste. 

 Os complexos hidrelétricos do Rio Tapajós e do Teles Pires deverão ter
seus respectivos sistema de transmissão em corrente contínua chegando na SE 
Marimbondo (MG), por volta do ano 2015 ou 2016.

 Para o ano de 2015 está prevista a LT 500 kV Batéias – Itatiba, de 387 km 
de extensão, que atravessará boa parte do estado de São Paulo e a LT 500 kV 
Assis – Londrina C2, de 123 km de extensão, ambas necessárias para fortalecer 
o intercâmbio entre as regiões Sul e Sudeste.

 As perspectivas para os próximos dez anos são que os estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais recebam múltiplas injeções de potência, 
provenientes dos aproveitamentos hidrelétricos das regiões Norte e Centro 
Oeste, além de um importante acréscimo de potência proveniente das usinas a 
biomassa. 

 O estado de São Paulo possui uma grande quantidade de usinas a biomas-
sa conectadas ao sistema de subtransmissão 138kV e 88kV. Porém, especialis-
tas no setor garantem que existe ainda um grande potencial a ser explorado nos 
próximos anos. Especula-se em torno de 10.000 MW a serem conectados ao
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sistema nos próximos dez anos, o que pode contribuir bastante para a melhoria 
do desempenho desse sistema. 

 Esse acréscimo de potência injetada em São Paulo e a expansão das in-
terligações entre regiões permitirão um melhor e maior intercâmbio regional, 
que demandará uma operação mais complexa desse sistema paulista, por onde 
passarão importantes blocos de energia, em direção ao Norte ou ao Sul do 
Brasil, em função da hidrologia de cada região.

8.2. Geração Termelétrica - Gás Natural/Biomassa

 Diante da necessidade de ampliação da oferta de energia elétrica, a gera-
ção termelétrica tem se destacado por algumas características favoráveis, tais 
como:	menores	custos	de	 investimento	e	prazos	para	maturação;	 simplifica-
ções	modulares	e	flexibilidade	operativa,	conforme	a	possibilidade	de	armaze-
namento do combustível utilizado; e acelerados avanços tecnológicos, condu-
zindo a melhores condições de rendimento e desempenho.

 As usinas termelétricas apresentam custos de geração diversos em fun-
ção da tecnologia utilizada, que sempre inclui o custo dos combustíveis. Em 
geral, podem localizar-se próximo aos grandes mercados consumidores (cen-
tros de carga), o que deve ser traduzido em menores custos de transmissão. 
As usinas nucleares têm elevado custo de investimento e o maior tempo de 
construção (dez anos em condições normais), enquanto as usinas termelétricas 
a gás natural, a ciclo combinado, têm o menor custo de investimento e tempo 
de construção de três anos.

 A escolha das termelétricas obedece a critérios econômicos (de custo de 
geração), de segurança de fornecimento (acesso aos combustíveis) e ambientais 
(de emissão de gases de efeito estufa). 

8.3. Dificuldades e Barreiras a Transpor

 O potencial de recursos hídricos a ser explorado nas próximas décadas 
situa-se, em sua maior parte (73%), nas regiões Centro-Oeste e Norte, prin-
cipalmente na Amazônia, onde não se aplica a construção de reservatórios 
de regularização e onde a vazão dos rios cai drasticamente no período seco. 
Essas condições da capacidade de armazenamento potencial apresentarão 
restrições graduais à operação hidrotérmica e à evolução adequada do nível dos
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reservatórios de regularização, aumentando assim as possibilidades de aciona-
mento de usinas térmicas. 
 
 Como o crescimento da demanda não será acompanhado por acréscimo 
proporcional no volume de energia represada nos reservatórios de regulariza-
ção, será necessário maior volume de geração complementar e novos crité-
rios de gestão do sistema elétrico, para garantir o fornecimento e a segurança
energética. 

8.4. Cenário Tecnológico e Perspectivas para 2020

 O escopo estudado envolveu basicamente a análise da oferta de eletrici-
dade, proveniente da produção de centrais hidroelétricas com potência acima 
de 30 MW, centrais termoelétricas convencionais acionadas com combustí-
vel fóssil, além da produção de eletricidade com outras fontes renováveis, tais 
como biomassa, pequenas centrais hidroelétricas, eólica, solar fotovoltaica etc.

 Assim, foram considerados neste estudo os planos federais de longo, 
médio e curto prazo: Plano Nacional de Energia – PNE 2030 (20 anos), Plano 
Decenal de Expansão de Energia 2020 – PDE 2020 (dez anos) e o Plano Anual 
da Operação Energética – PEN 2011 do ONS (cinco anos).

8.4.1. Metodologia e Critérios

 O planejamento da expansão da oferta de energia é regido pelo Con-
selho Nacional de Política Energética (CNPE), que determina, como critério 
econômico, a igualdade entre o Custo Marginal de Operação (CMO) e o Custo 
Marginal de Expansão (CME), para cada ano, no período 2014 a 2020, e, como 
critério	de	segurança,	o	limite	para	o	risco	de	insuficiência	da	oferta	de	energia	
elétrica,	ou	risco	de	déficit,	em	5%	dos	cenários	hidrológicos,	em	cada	sub-
sistema do Sistema Interligado Nacional (SIN).

 A composição da oferta de geração teve como base os empreendimentos 
de geração constantes no PDE 2011-2020, acrescido das alternativas de expan-
são da oferta no estado de São Paulo.

 O valor adotado para o CME é de R$ 113,00/MWh. Este valor está em 
conformidade com a expansão do parque de geração, com maior participação 
de hidrelétricas, de modo consistente com a política de estímulo à participa-
ção de fontes renováveis na nossa matriz energética. A principal diretriz é a 
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priorização da participação das fontes renováveis de energia, para 
atender ao crescimento do consumo de energia elétrica no horizon-
te decenal, considerando a questão ambiental e a segurança energética.

 Para  as  simulações  energéticas  necessárias  ao  ajuste do  plano  de 
oferta  de energia  e  ampliações  nas  interligações, foi  utilizado  o modelo  
Newave, com  a simulação de 2 mil  cenários  hidrológicos.   

	 O	 	 custo	 	do	déficit	 	utilizado	 	 foi	 	de	 	R$	2.950/MWh;	 	 e	 a	 taxa	de	
desconto foi de 8% ao ano, em termos reais.

8.4.2.  Configuração do Sistema de Geração e Interligações

	 Para	fins	das	simulações	energéticas,	somente	foram	considerados	os		em-
preendimentos de geração constantes do Sistema Interligado Nacional(SIN).

 As usinas existentes dos sistemas isolados, em 31/12/2009, totalizavam 
2.735 MW de capacidade instalada. A expansão proposta no PDE/2020 trata 
apenas do SIN, incorporando somente os sistemas isolados que serão interliga-
dos no horizonte do estudo.

 A Figura 32 mostra a forma adotada nas simulações, para as interligações 
entre	os	subsistemas,	ao	final	do	horizonte	do	referido	estudo.
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Figura 32 – Interligações entre subsistemas elétricos

 Para destacar o estado de São Paulo no processo de elaboração do Pla-
no Paulista de Energia, foi utilizada modelagem semelhante à empregada no 
PDE 2020; porém, segmentando o sistema da região sudeste em dois subsiste-
mas: Subsistema São Paulo e Subsistema com demais estados do Sudeste. Esta 
modelagem permitiu a elaboração do balanço da oferta e demanda de eletri-
cidade do estado, determinando a produção interna, os intercâmbios, os riscos 
de	déficit	de	energia	e	os	custos	marginais	de	operação.	Com	isto,	foi	possível	
determinar a evolução do grau de dependência do estado com relação à energia 
importada, bem como o impacto de programas alternativos da expansão da 
oferta interna.

 Foram elaborados cenários alternativos para a expansão da oferta de 
energia elétrica no estado, a partir de fontes térmicas, hidráulicas e outras fon-
tes renováveis, por meio de subsídios provenientes dos grupos de trabalho 
responsáveis	por	elaborar	propostas	afins.	Assim,	foram	examinados:	o	incre-
mento	da	cogeração	a	biomassa	(retrofit	e	palha),	o	desenvolvimento	do	poten-
cial remanescente de PCHs, a cogeração com gás natural (comércio, indústria, 
etc.) e a implantação de termoelétricas a gás natural, em processo de planeja-
mento por algumas empresas.

Região SudesteIvaiporã

Imperatriz

Subsistema 
Sul - 3

Itaipú
 6

Estado de 
São Paulo

0111

Demais 
Estados do 

Sudeste e Centro 
Oeste 2

Subsistema
Acre 

Rondônia
7

Teles Pires
Tapajós

1

Manaus
Amapá

8
Belo

Monte
9 Subsistema

Norte
5

Subsistema
Nordeste

4

12

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE/Plano Decenal Expansão de Energia 
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8.4.3.  Cenário Adotado para 2020

 Dos quatro cenários originalmente previstos para as simulações do 
PPE/2020, foi considerado aquele mais provável, em que as projeções de au-
mento da oferta de energéticos se concretizam segundo tendências de evolução 
atuais e em seus comportamentos históricos.

 Para o desenvolvimento do cenário adotado, considerou-se:

	•	análise	da	oferta	de	eletricidade	proveniente	de	hidroelétricas	com		 	
potência acima de 30 MW, centrais termoelétricas (combustível fóssil) e 
centrais nucleares;
	•	fontes	renováveis	como	biomassa,	PCH,	eólica,	solar	fotovoltaica,	etc;		
expansão da geração da biomassa considerando a tendência atual; e au-
mento tendencial da oferta no estado de São Paulo, referente à adição de 
usinas a biomassa, todas com base em informações de um dos grupos 
técnicos que elaboraram este PPE/2020, responsável pelo eixo temático 
“Eletricidade com Fontes Renováveis”;
	•	centrais	termoelétricas,	consideradas	com	base	em	informações	do	gru-
po “Gás Natural”;
	•	oferta	baseada	no	Plano	Decenal	de	Expansão	de	Energia	2020;
	•	revisão	da	projeção	de	demanda	de	energia	elétrica,	a	partir	de	estudos	
da EPE para o plano 2012-2013;
	•	carga	do	estado	de	São	Paulo,	considerando	tendência	de	participação	
de São Paulo no Sudeste (de 50% em 2010 para 47,5% em 2020);
	•	PCHs	existentes	e	as	que	estão	em	implantação;
	•	aumento	da	oferta	no	estado	de	São	Paulo	referente	à	adição	de	usi-
nas térmicas(UTEs) acionadas por gás natural, baseada em informações 
de um dos grupos técnicos que elaboraram este PPE/2020, responsável 
pelo eixo temático “Gás Natural” (Pederneiras e Canas); e
	•	aumento	da	oferta	de	energia	elétrica	através	da	cogeração	de	energia	e	
climatização a gás natural. 
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 Para a projeção do consumo e da carga foi utilizado o trabalho intitulado 
“NOTA TÉCNICA EPE/DEA 16/11 – Projeção da demanda de energia elé-
trica para os próximos 10 anos (2012-2021)”; ou seja, foram adotadas as mes-
mas	hipóteses	do	cenário	de	 referência	para	configuração	do	consumo	e	da	
carga do estado de São Paulo.

8.4.4.  Cenário da Oferta de Energia Elétrica

 Além das hipóteses anteriormente consideradas, a projeção da 
oferta de energia elétrica teve como base o programa constante no 
PDE/2020, atualizado e adaptado, levando em consideração as seguintes 
alterações:

	•	atraso	de	dois	anos	em	todos	os	aproveitamentos	programados	para	
após	2015,	a	fim	de	compatibilizar	o	programa	com	a	redução	da	carga	
do	SIN,	apurada	nos	estudos	de	mercado	da	EPE,	realizados	ao	fim	de	
2011;
	•	atualização	do	programa	termoelétrico,	com	base	no	programa	mensal	
de operação do ONS de janeiro de 2011;
	•	postergação	em	dois	anos	da	entrada	em	operação	da	usina	nuclear	de	
Angra III;
	•	postergação	de	seis	meses	na	data	da	interligação	do	sistema	Tucuruí-
Macapá-Manaus, reprogramada para julho de 2013;
	•	determinação	dos	limites	de	intercâmbio	entre	os	subsistemas	São	Paulo	
e Sudeste para horizonte de 2020, considerando o programa de obras de 
transmissão constante no PDE 2020, mantendo porém os demais limites 
de intercâmbio ( Itaipu, Sul, Ivaiporã e  Acre – Rondônia);
•	separação	dos	aproveitamentos,	conforme	exposto	no	caso	de	referên-
cia, com relação ao programa de biomassa e PCHs;
•	programação	das	usinas	térmicas	de	Pederneiras	e	Canas,	hoje	em	pro-
cesso de viabilização pelas empresas, inclusive buscando a garantia de 
suprimento de gás natural, para o ano de 2017. Essas usinas são detento-
ras de licença prévia e poderão fazer parte do programa de expansão das 
empresas (Duke e AES) visando o cumprimento de obrigação assumida, 
quando do processo de privatização dessas empresas.

 As usinas térmicas programadas para o estado de São Paulo, Pedeneiras e 
Canas, foram simuladas considerando as informações constantes da Tabela 44.



Plano Paulista de Energia/2020

96

Tabela 44 - Usinas térmicas – Estado de São Paulo

 Com relação à cogeração, foi considerado o programa de fomento 
sugerido pelo grupo técnico  “Gás Natural”, que resulta no aumento da oferta de 
energia elétrica na forma de geração distribuída. Embora tradicionalmente, nos 
estudos de balanço, essa energia seja subtraída diretamente do consumo, repre-
sentando uma redução de carga, nesse trabalho o acréscimo desse tipo de geração 
foi considerado na oferta para destacar sua importância. Os valores utilizados 
estão apresentados na Figura 33.

Figura 33 – Oferta adicional de eletricidade com gás natural

8.4.5.  Resultados do Cenário Adotado

 A partir de 2017, por conta do efeito positivo da introdução das 
térmicas em São Paulo, há uma queda do Custo Marginal de Operação 
(CMO),	que	fica	um	pouco	abaixo	do	Custo	Marginal	de	Expansão	(CME),	
R$113,00/MWh, melhorando as condições de segurança energética e 
atendimento da carga. Constata-se também uma redução da importação de 
energia, pelo estado de São Paulo, a partir de 2017. A seguir é mostrado na 
Figura 34 o balanço energético resultante da simulação do cenário provável.

Nome da 
Usina

Potência 
Nominal

Taxa de 
Disponibilidade

Custo Variável 
Unitário

Data de 
Entrada em 
OperaçãoTérmica (MW) Forçada (%) Programada(%) CVU (R$/MWh)

Pederneiras 279 1,61 5,52 183,36 jan-2017
Canas 550 1,61 5,52 183,36 jan-2017

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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Figura 34 – Balanço energético – Cenário considerado

Figura 35 – Custos marginais de operação (R$/MWh)

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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Figura 36 – Energia importada – Estado de São Paulo

Figura 37 – Riscos de déficit (%)

 Nota-se que a importação de energia pelo estado de São Paulo é ligeira-
mente	decrescente,	passando	de	50%	em	2011	para	49%	no	final	do	período	
(2020).
 
 A Figura 38 mostra a origem da energia importada e o destino da mesma 
quando o estado exporta. Nota-se que, em relação ao caso de referência, há um 
ligeiro aumento nas exportações a partir de 2017.

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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Figura 38 – Origem e destino – Energia importada e exportada

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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 Assim como no cenário de referência, na análise do intercâmbio da ener-
gia segundo sua fontes de origem, nota-se um contínuo aumento na importa-
ção na energia de origem hidráulica, bem como um aumento da importação da 
energia de origem térmica e de renováveis, a partir de 2018. O estado de São 
Paulo contribui, de forma positiva, para a manutenção de uma matriz energé-
tica limpa dentro e fora de suas fronteiras. 
Figura 39 – Origem e destino – Energia importada e exportada por fonte

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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8.5. Conclusões

 Para o cenário considerado, foram examinados os aspectos relativos à se-
gurança energética, bem como os impactos sobre o sistema de transmissão de 
energia elétrica de São Paulo, permitindo-se chegar a algumas conclusões, que 
serviram para nortear as ações propostas:

 •	nos	próximos	anos,	o	atendimento	da	carga	do	estado	de	São	Paulo	
passará	por	mudanças	significativas,	tornando-se	mais	dependente	da	im-
portação de energia, principalmente dos aproveitamentos hidroelétricos 
localizados na Região Norte. Este atendimento vai estar associado a es-
quemas de transmissão de longa distância;
•	 a	 segurança	 energética	 do	 estado	 estará	 cada	 vez	 mais	 vinculada	 às	
condições operacionais da rede básica;
•	a	segurança	energética	pode	ser	melhorada	com	o	aumento	da	oferta	
interna, através da ampliação da cogeração com biomassa, da implanta-
ção de centrais termoelétricas a gás natural e da geração distribuída (solar, 
CGHs, cogeração com gás natural, etc.);
•	 embora	o	 acréscimo	da	 capacidade	 instalada	de	UTEs	 a	 gás	natural,	
dentro das fronteiras do estado, possa trazer melhorias com relação à 
segurança eletro-energética, estes benefícios precisam ser cotejados 
com os impactos ambientais resultantes da implantação destas cen-
trais; assim é prioritário buscar forma de mitigação desses impactos;
•	uma	alternativa	 importante	e	altamente	recomendável,	para	melhorar	
a segurança energética, é a repotenciação de usinas hidroelétricas loca-
lizadas no estado, para aumentar a capacidade de atendimento da ponta 
de carga e das necessidades de reserva de potência. Essa repotenciação 
pode ser feita tanto nas unidades existentes como através da instalação de 
unidades adicionais em usinas, que já possuem espaço para esta expansão. 
Entretanto, devido à legislação vigente no setor elétrico, este tipo de in-
vestimento não tem sido viável economicamente;
•	os	resultados	dos	últimos	leilões	têm	demonstrado	que	os	preços	teto	
utilizados não estão viabilizando a biomassa, algumas hidroelétricas nem 
as PCHs. Além disto, a falta de garantia de suprimento de gás natural tem 
inviabilizado a expansão das UTEs acionadas por este combustível;
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•	além	da	necessidade	de	sinalização	de	melhores	preços,	a	biomassa	no	
estado é dependente da viabilização da implantação de uma sólida rede 
coletora que, por sua natureza, esbarra em questões regulatórias e na 
definição	de	uma	clara	distribuição	de	responsabilidades	entre	os	agentes	
envolvidos;
•	 as	PCHs	vêm	enfrentando	uma	 série	de	dificuldades	de	viabilização,	
tanto por questões vinculadas ao licenciamento ambiental quanto por 
questões	econômicas.	A	regulação	existente	não	tem	sido	suficiente	para	
incentivar este tipo de central, que não está tendo tratamento tributário 
semelhante, por exemplo, ao das eólicas.

 Em Síntese:
•	a	crescente	dependência	de	São	Paulo	da	importação	de	energia	elétrica,	
com consequências sobre as condições de segurança energética, reforça a 
importância de se ampliar a oferta interna;
•	há	necessidade	do	fortalecimento	do	papel	do	estado	de	São	Paulo	no	
processo de planejamento, envolvendo a elaboração de planos para con-
frontar com os planos federais;
•	é	estratégico	utilizar	o	conceito	de	“planejamento	integrado	de	recur-
sos”	em	que	considere	as	especificidades	regionais	(por	exemplo,	com-
partilhamento de infraestrutura);
•	 faz-se	 necessário	 viabilizar	 meios	 para	 acelerar	 os	 licenciamentos	
ambientais, etc.
•	 o	 governo	 estadual	 deve	 ter	 participação	 ativa	 no	 acompanhamento	
dos programas de obras e da operação do sistema elétrico-energético 
de São Paulo.

8.6. Propostas

 A seguir, são apresentadas as propostas relativas ao tema deste capítulo, 
Suprimento	de	Energia	Elétrica,	classificadas	entre	as	ações	que	podem	ser	de-
senvolvidas pelo governo do estado e outras que necesssitarão de articulação 
com o governo federal ou as prefeituras.
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Suprimento de Energia Elétrica - Ações no âmbito do Governo Estadual

Ações que requerem articulação com o Governo Federal

Ações que requerem articulação com os Municípios

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Segurança Energética do 
Estado de São Paulo

Tornar efetivas as obrigações de am-
pliação de capacidade de produção de 
energia das concessionárias de geração 
no Estado.

Ações judiciais em curso. Aumento da segurança energética do 
Estado de São Paulo. jul/15

Planejamento integrado da 
utilização de infraestrutura

Promover a gestão  integrada da expan-
são da infraestutura considerando múlti-
plo aproveitamento (transporte, energia, 
comunicação etc.).

Grupo de Planejamento Integrado. 

Adequação dos contratos de concessão.

Uso racional de recursos.
 
Agilização de obras de segurança 
energética. 

Redução de custos.
 
Redução de impactos ambientais.

2014

Fortalecimento do papel 
do  Estado nos processos 
de planejamento eletro-
energético

Subsidiar a EPE no planejamento da 
expansão do sistema elétrico brasileiro.

Estudos regionais periódicos, por grupo 
de trabalho entre Secretaria de Energia, 
empresas do setor, EPE e ONS.

Planos Nacionais alinhados aos 
interesses do Estado de São Paulo. 2014

Fortalecimento do papel 
do  Estado nos processos 
de planejamento eletro-
energético

Consolidar e fortalecer o monitoramento 
da implantação de obras de expansão e 
melhoria do sistema de transmissão e 
distribuição.

Grupo técnico de trabalho entre 
Secretaria de Energia, empresas 
do setor, EPE e ONS.

Aumento	da	confiabilidade	e	
mitigação das vulnerabilidades do 
sistema elétrico. 2014

Fortalecimento do papel 
do  Estado nos processos 
de planejamento eletro-
energético

Viabilizar a execução pelo Estado do 
planejamento indicativo e fomento da 
geração distribuída.

Sistema de informações cadastrais 
sobre os empreendimentos de interesse 
do Estado.
 
Acordo operativo com a EPE.

Potencialização de empreendimen-
tos de interesse do Estado. 2014

Processo de licenciamento 
ambiental

Estabelecer práticas de licenciamento 
simplificadas	e	padronizadas,	em	especial	
para	 questões	 relacionadas	 a	 financia-
mento de projetos.

Grupo de Trabalho envolvendo agentes 
produtores	 órgãos	 de	 financiamento	 e	
poder público.

Mitigação do risco ao suprimento de 
energia. 2013

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Segurança Energética do 
Estado de São Paulo

Propor adequação da metodologia 
de cálculo da Tarifa de Uso do Sistema 
de Transmissão - TUST, de modo a 
beneficiar	empreendimentos	mais	
próximos aos centros de carga.

Minuta de resolução.

Aumento da competividade da 
geração distribuída. 

Redução das perdas técnicas. 

Aumento	da	confiabilidade	do	
sistema elétrico.

2014

Segurança Energética do 
Estado de São Paulo

Buscar condições regulatórias e tarifárias 
que viabilizem a repotenciação de usinas 
hidroelétricas localizadas no Estado.

Contribuição para a audiêcia pública da 
ANEEL ora em curso. 

Maior oferta de potência no horário 
de ponta com baixo custo para 
implantação. 

Aumento da segurança energética 
do Estado de São Paulo.

2014

Segurança Energética do 
Estado de São Paulo

Viabilizar	 a	 intensificação	 das	 fiscaliza-
ções técnicas nos serviços de transmissão 
e distribuição.

Acordo de cooperação com a ANEEL e 
convênio com a ARSESP. 

Melhoria da continuidade do for-
necimento. 2013

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Planejamento Integrado 
da utilização 
de infraestrutura

Estimular a introdução de comprovação 
de viabilidade de atendimento energético 
como requisito para autorização de em-
preendimentos de grande porte.

Acordo com as Prefeituras.
Uso racional da infraestrutura existente. 

Mitigação de áreas de risco energéticos.
2014
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9. Gás Natural

9.1. Contextualização

 O gás natural (GN) é um insumo energético estratégico para o estado de 
São Paulo, que possui perspectivas futuras bastante favoráveis, considerando 
a descoberta do pré-sal, a existência de grandes reservas de gás natural (prin-
cipalmente não associado) na Bacia de Santos, a infraestrutura logística e de 
escoamento (existente e em ampliação) na Região Sudeste e o fato de São Paulo 
representar o maior mercado consumidor deste energético no país. 

 Para o estado de São Paulo, esta perspectiva de ampliação da oferta de 
gás natural proveniente da Bacia de Santos cria oportunidades de consolidação 
do	mercado	regional,	dado	que	a	intensificação	de	seu	uso	propiciará	a	expan-
são das redes de distribuição, e por consequência, sua disponibilidade para 
utilização nos diversos segmentos de consumo. 

	 Por	outro	 lado,	a	 intensificação	do	uso	de	gás	natural	pelos	diferentes	
segmentos de consumo em São Paulo deverá ter como premissa a indução da 
penetração do gás natural nos segmentos que apresentam maior potencial de 
agregação de valor e competitividade econômica, melhorias ambientais decor-
rentes da substituição de outros energéticos mais poluentes e do aumento da 
eficiência	energética,	em	consonância	com	as	diretrizes	estratégicas	estaduais,	
contempladas no presente Plano Paulista de Energia, nos objetivos do Pro-
grama Paulista de Petróleo e Gás Natural (PPPGN) e do Conselho Estadual de 
Política Energética (CEPE).

9.2. A Indústria do Gás Natural no Brasil

 A indústria de petróleo e gás natural no Brasil é organizada institucio-
nalmente em função das competências constitucionais dos estados e da União 
uma vez que, enquanto as atividades do petróleo são tratadas apenas no nível 
federal, as atividades do gás natural são disciplinadas tanto no nível federal 
– produção, transporte, importação –, quanto no nível estadual, caso dos ser-
viços locais de gás canalizado.

 Consequência desse arranjo é a interdependência jurídico-regulatória
entre União e estados a que está submetida a indústria do gás natural, além da 
interdependência física, pelo fato de tratar-se de uma indústria de redes.
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 Para o exercício de sua competência de poder concedente dos serviços 
públicos de gás canalizado, o estado de São Paulo conta com a Secretaria de 
Energia, responsável pelo planejamento e execução das políticas estaduais de 
energia,	 definidas	 pelo	 Conselho	Estadual	 de	 Política	 Energética	 (CEPE)	 e	
com a Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo (Arsesp). 
Dentre	as	competências	desta,	está	a	de	regular,	controlar	e	fiscalizar,	no	âm-
bito do Estado, os serviços de gás canalizado (Art. 6º da Lei Complementar 
nº	1.025,	de	7	de	dezembro	de	2007).	Já	o	CEPE	tem	entre	as	suas	finalidades,	
a	de	estabelecer	diretrizes	para	programas	específicos,	como	os	de	uso	do	gás	
natural, do álcool, da biomassa e outras fontes energéticas de interesse para o 
Estado (Inciso X, Art. 1º da Lei nº 11.248 de 4/11/2002).

 À Secretaria de Energia cabe ainda a aprovação do Plano de Outorgas 
e do Plano de Metas de Gás Canalizado, que tem o objetivo de estabelecer as 
metas de implantação, expansão e melhorias das redes e serviços, em confor-
midade com um cronograma de investimentos a ser executado pelas conces-
sionárias estaduais.

 Assim, torna-se imperativa a integração entre as ações de âmbito federal 
e estadual, de modo a permitir um desenvolvimento efetivo da indústria do gás 
natural.

9.2.1. O Papel de Agente Dominante da Petrobras

 Em função do modelo histórico de desenvolvimento da indústria de 
petróleo e gás natural do Brasil, coube à Petrobras estruturar a logística de 
transformação e suprimento de derivados de petróleo e gás natural no ter-
ritório nacional. Porém, tal posicionamento não garantiu, até o momento, o 
desenvolvimento do mercado de gás natural.

 Apenas em 1997, com a Lei nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo), disciplina-
dora	das	atividades	de	exploração	e	produção,	refino,	processamento,	transporte	
e comercialização do petróleo e que criou a Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Conselho Nacional de Política Energé-
tica (CNPE), foram contempladas disposições legais aplicáveis ao gás natural, 
as	quais,	entretanto,	mostraram-se	insuficientes	para	o	desenvolvimento	dessa	
indústria.
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 Cabe ressaltar que o mercado de gás natural começou a se tornar 
relevante no Brasil a partir da década de 1990, com a descoberta de reservas 
na Bacia de Campos e, principalmente, com o início da importação do gás bo-
liviano e construção do gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol); e que a ausência de 
uma	legislação	específica	a	essa	indústria	somente	foi	suprimida	em	2009,	com	
a publicação da Lei nº 11.909/2009 (Lei do Gás), regulamentada em 2010 pelo 
Decreto nº 7.382.

 O consumo de gás natural no Brasil cresceu a partir da década de 1980, 
apresentando crescimento médio anual de 10,1% entre 1980 e 2010. O setor 
industrial foi o grande vetor de desenvolvimento do mercado de gás natural no 
Brasil, especialmente depois da entrada do gás boliviano em 1999. De 2000 a 
2010, o consumo do setor apresentou um crescimento médio anual de 8,4%, 
atingindo o pico de 27,5 milhões m³/d, em julho de 2008.

 O único período de queda registrado foi durante a crise econômica mun-
dial,	no	final	de	2008	e	início	de	2009,	quando	todos	os	setores	reduziram	seus	
níveis de consumo de gás natural. O consumo industrial mostra atualmente 
sinais de recuperação e já se encontra bastante próximo ao nível anterior à crise 
(cerca de 28 milhões m³/d, incluindo a cogeração). A Figura 40 indica o cres-
cimento do consumo do GN no Brasil a partir do ano 2000.

Figura 40 – Evolução do consumo de gás natural no Brasil

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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 Cabe destacar a expressiva participação do setor de transportes, segundo 
segmento em participação no consumo nacional de gás natural que, juntamente 
ao consumo industrial, perfazem cerca de 65% do consumo nacional.

	 Do	ponto	de	vista	geográfico,	a	maior	parte	do	consumo	industrial	de	
gás se concentra no Sudeste e em particular no estado de São Paulo, que repre-
senta 42% do consumo industrial de gás brasileiro. 

 Em São Paulo, além do uso químico, há uma forte utilização nos setores 
de cerâmica, celulose, vidros e siderurgia, enquanto no Rio de Janeiro, segundo 
estado com maior consumo industrial de gás, há um forte consumo no setor 
químico/petroquímico e de transportes. Já em Minas Gerais e no Espírito 
Santo a siderurgia e a mineração são os grandes consumidores.

 O consumo de gás natural está distribuído em segmentos, conforme 
ilustrado na Figura 41, com dados do Balanço Energético Nacional (BEN), 
referentes a 2010. 

Figura 41 – Consumo final do gás natural por setor – Brasil 2010

Fonte: Balanço Energético Nacional 2011 - Ano Base 2010 
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9.2.2. Reservas

 As reservas provadas nacionais de gás natural cresceram 95%, entre 2000 
e 2010, atingindo 423 bilhões m³, o que representa um crescimento médio 
anual de 6,3% no período. As reservas de gás não associado representam ape-
nas 32% deste total, embora tenham apresentado expressivo crescimento de 
130% no período (7,9% ao ano), alcançando 136 bilhões m³. Em contrapar-
tida, o gás associado representou 68% das reservas nacionais em 2010, com 
crescimento de 82% no período (5,6% ao ano), totalizando 287 bilhões m³.

	 No	 final	 de	 2010,	 a	maior	 parte	 (83,7%)	 dessas	 reservas	 provadas	 de	
gás natural se encontrava em reservatórios marítimos. O Rio de Janeiro, 
estado com maior participação nas reservas (220,5 bilhões m³ em reservató-
rios offshore – um aumento de 113% em relação a 2000), concentrou 52,1% da 
reserva provada nacional, seguido pelo Amazonas, cujas jazidas terrestres (55,9 
bilhões m³) corresponderam a 13,2% das reservas provadas nacionais, e por São 
Paulo (49,4 bilhões m³ em reservas offshore), que concentrou 11,6% das reservas 
nacionais. 

	 Este	aumento	das	reservas	provadas	de	petróleo	e	gás	natural	é	reflexo	
das novas descobertas, principalmente nas Bacias de Santos e Campos, resul-
tado das periódicas Rodadas de Licitações para exploração, desenvolvimento e 
produção de petróleo e gás natural realizadas pela ANP, conforme ilustrado na 
Figura 42. 

Figura 42 – Reservas provadas de petróleo e gás – Brasil

Fonte: Balanço Enegético Nacional 2011 - Ano Base 2010 
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 É importante ressaltar que, como a maior parte dessas reservas está loca-
lizada	em	campos	de	gás	associado,	a	produção	de	gás	será	influenciada	pelos	
volumes de produção de petróleo, que possui valor econômico maior. 

9.2.3.  Oferta, Importação e Produção
 
 Essas descobertas aumentaram as reservas de gás natural no Brasil e, 
consequentemente, os investimentos em Exploração e Produção (E&P), in-
fraestrutura de escoamento, processamento, transporte e importação, decor-
rentes do Plangás – Petrobras, com o objetivo de aumentar a produção nacio-
nal, criando a perspectiva de estabilidade da oferta de gás e a possibilidade de 
consolidação do mercado de gás natural no Brasil, e em particular no estado de 
São Paulo.

 Em 2010, o volume de gás natural disponível no Brasil foi de aproxi-
madamente 61,7 milhões m³/dia, sendo 33,7 milhões m³/dia provenientes de 
importação (26,1 milhões m³/dia da Bolívia e 7,6 milhões m³/dia de GNL) e 
28 milhões m³/dia de oferta nacional líquida, que corresponde à produção to-
tal deduzida as parcelas de consumo próprio, queima e perda nas instalações de 
produção e da reinjeção do gás nos campos de exploração. 

 Da oferta total ao mercado de 61,7 milhões m³/dia, aproximadamente 
80,6% (49,7 milhões m³/dia) foram destinados à venda para as distribuidoras; 
enquanto	9	milhões	m³/dia	 foram	consumidos	pela	Petrobras	em	suas	 refi-
narias e instalações industriais; e 2,8 milhões m³/dia em usinas termelétricas 
(UTEs Fafen, TermoBahia, Canoas, Termoceará, Termoaçú e Euzébio Rocha), 
fábricas de fertilizantes e operação dos gasodutos.

 A evolução da produção, consumo e das reservas provadas nacionais 
de gás natural, no período 2000-2011, consolidada na Figura 43, mostra que 
o consumo nacional mais que triplicou em 12 anos, enquanto a produção e as 
reservas provadas praticamente dobraram. 
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Figura 43 – Evolução das reservas, produção e consumo de GN – Brasil
2000-2011

9.2.4.  Infraestrutura

 A Petrobras investiu maciçamente, no período entre 2007 e 2011, na 
ampliação da infraestrutura de gasodutos, para aumentar a capacidade de en-
trega ao mercado, criando condições para o escoamento das novas descobertas 
e	aumentando	a	capacidade	e	flexibilidade	da	rede	de	transporte	de	gás.	Isso	
permitiu o melhor aproveitamento dos crescentes volumes de gás sendo dis-
ponibilizados. 

 No início de 2000, a infraestrutura destinada ao transporte de gás natural, 
com uma malha de aproximadamente 5,4 mil quilômetros de extensão, restrin-
gia o acesso ao insumo a poucas regiões do país e não estava completamente 
integrada, concentrando-se nos maiores mercados consumidores. Além disso, 
não	havia	plantas	de	regaseificação	de	Gás	Natural	Liquefeito	(GNL),	o	que	
limitava a importação de gás natural ao fornecimento por meio de gasodutos. 
Esse grande aumento da infraestrutura de gasodutos e pontos de entrega pro-
porcionou uma expansão de 71% na malha de gasodutos, totalizando 9.295 km 
de	extensão	no	final	de	2010.

Fontes: Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado - Abegás, 
            Agência Naconal do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP e 
            Ministério da Minas e Energia - MME.
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 O objetivo do Plano de Antecipação da Produção de Gás (Plangás), im-
plementado e coordenado pelo Comitê de Gestão de Engenharia da Petrobras, 
com o aval do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), era aumen-
tar a produção doméstica de gás natural no Brasil, reduzindo a dependência do 
país de importação desse produto. O Plangás, que reunia cerca de 40 projetos, 
visava assegurar a disponibilidade deste recurso para a indústria brasileira e o 
consumidor	final	e	garantir	o	funcionamento	do	parque	brasileiro	de	geração	
termoelétrica a gás. A meta prevista era de ampliar a oferta de gás natural para 
55	milhões	de	m³/dia	até	o	final	de	2010,	ano	de	previsão	da	conclusão	do	
plano.

 O Plangás permitiu aumentar a oferta de gás na região Sul-Sudeste, 
assegurando o abastecimento do mercado de gás natural, especialmente 
térmico. Os projetos de infraestrutura de gasodutos contemplados no Plano de 
Negócios 2007-2011 da Petrobras são mostrados na Figura 44.

Figura 44 - Infraestrutura de gasodutos – existente e planejada – Brasil

Fonte: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
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9.3. O Estado de São Paulo

 O estado de São Paulo conta com 645 municípios em uma área de apro-
ximadamente 250 mil km² e está dividido em três áreas de concessão de dis-
tribuição de gás canalizado: Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), Gás 
Natural São Paulo Sul (Gás Natural Fenosa) e Gás Brasiliano Distribuidora.

	 A	Figura	45	ilustra	a	distribuição	geográfica	das	áreas	de	concessão.	Jun-
tas, as três distribuidoras do estado atenderam, em 2011, cerca de 890 mil clien-
tes espalhados em 91 municípios, totalizando 16 milhões m³/dia de consumo.

Figura 45 – Áreas de concessão de gás natural – São Paulo

 A Comgás possui a menor área de concessão, mas a maior concentração 
industrial	do	país.	Desta	forma,	foi	capaz	de	expandir	e	diversificar	o	atendi-
mento a clientes, possuindo atualmente a rede mais extensa, o maior número 
de municípios e clientes atendidos, além do maior volume distribuído. Já a Gás 
Brasiliano e a Gás Natural Fenosa possuem consumidores potenciais mais dis-
persos pelas áreas de concessão e possuem mercados e redes ainda bem menos 
desenvolvidos. A Tabela 45 ilustra essas diferenças e apresenta as principais 
características de cada área de concessão.

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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Tabela 45 – Distribuidoras de gás natural – São Paulo 2010

Comgás Gás Gás Natural Total
Brasiliano Fenosa

População 72,40% 20,20% 7,50% 41,22 milhões
Nº de Municípios 177 375 93 645
Nº de Municípios Atendidos 67 11 15 93
Total de Clientes 762.300 6.880 32.690 801.870
Extensão da Malha de Gasodutos (km) 6.827 579 1.509 8.915
Volume Médio Distribuído (106 m³/dia) 13,5 0,65 1,5 15,6
PIB (2009) 80,90% 13,90% 5,20% R$ 1,08 tri
Estabelecimentos Industriais 70,50% 23,10% 6,40% 98.959
Estabelecimentos Comerciais 67,30% 25,40% 7,30% 367.709
Estabelecimento de Serviços 74,90% 19,70% 5,40% 349.141
Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

Figura 46 – Consumo Final de Energéticos 2000 e 2010 – São Paulo

 Igualmente ao mercado nacional, o consumo de gás natural no estado de 
São Paulo apresentou vigoroso crescimento entre 2002 e 2008 (da ordem de 
10 milhões m³/d), atingindo um patamar superior a 17 milhões de m³/d. O 
consumo	estadual	de	gás	natural	em	2011	ficou	em	torno	de	16	milhões	m³/d,	
patamar similar ao volume consumido em 2007. 

 A Figura 46 compara a composição da Matriz Energética de São Paulo, 
em 2000 e 2010; e evidencia o aumento expressivo da participação do gás 
natural, que passou de 3%, em 2000 para 7%, em 2010; bem como a redução 
acentuada na participação dos derivados de petróleo, que passou de 54%, em 
2000 para 40%, em 2010. 

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011 - Ano Base 2010
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 Nos últimos dez anos, São Paulo tem sido o estado com o maior con-
sumo de gás natural do país. A participação do mercado industrial paulista na 
Matriz Energética Nacional aumentou de 31%, em 2000 para 42%, em 2010, 
conforme indicado na Figura 47.

Figura 47 - Consumo de gás natural por setor 2000 e 2010 – São Paulo

 A utilização do gás natural em São Paulo é altamente concentrada no 
mercado industrial (87%) e veicular - GNV (7%). Os mercados residencial e 
comercial têm participação reduzida, mesmo considerando que o consumo 
destas duas categorias no estado corresponda a 53% do consumo nacional 
destes dois segmentos. 

 Interessante notar o comportamento do segmento de consumo de trans-
portes, basicamente frota de veículos leves a GNV, que via incentivos de preços 
em face de outros combustíveis substitutos avançou sua participação, chegando 
a 11% em 2005 e retrocedendo a partir de então ao patamar de 7% em 2010. 

 A participação no consumo de gás natural de cada segmento industrial 
em São Paulo, em 2010, pode ser visto na Figura 48.

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011 - Ano Base 2010
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Figura 48 - Consumo industrial de gás natural - São Paulo 2010

 A utilização do gás natural na indústria de São Paulo está concentrada em 
seis segmentos: químico, ferro gusa e aço, cerâmico, papel e celulose, alimen-
tos e bebidas, têxtil e outros (vidro e demais segmentos da indústria), os quais 
representaram 87,4% (12,2 milhões m³/dia) do consumo do estado em 2010.

 A participação no consumo industrial de gás é liderada pela indústria 
química (19,6%), seguida por ferro-gusa e aço (16,7%), indústrias que usam o 
gás natural não somente como combustível, mas também como matéria-prima 
e que, juntamente a outros dois setores – cerâmica (16,4%) e papel e celulose 
(13,4%) –, representam 65% do consumo. 

 Ainda analisando a importância do gás natural na matriz do estado, em 
2010, seu consumo representou 12,5% da energia utilizada no setor indus-
trial – atrás apenas do bagaço de cana e da eletricidade – e somente 1,4% da  
energia utilizada no setor de transportes, como pode ser visto nas Figuras 49 e 
50, respectivamente.

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011 - Ano Base 2010
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Figura 49 – Consumo energético – setor industrial – São Paulo 2010

Figura 50 – Consumo energético – setor de transportes – São Paulo 2010

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011 - Ano Base 2010

Fonte: Balanço Energético do Estado de São Paulo 2011 - Ano Base 2010
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9.3.1. Reservas – Produção – Disponibilidade

 A reserva estadual de gás natural em São Paulo, sem incluir o pré-sal e 
outras áreas estratégicas, aumentou mais que 950% entre 2000 e 2010, que cor-
responde a um crescimento médio anual de 23,8%, resultado dos investimen-
tos em exploração e produção e das novas descobertas, principalmente de gás 
não associado, conforme indicado na Figura 51.

Figura 51 – Reservas de gás natural – São Paulo

 Em São Paulo, a oferta de gás natural é proveniente de três origens distintas: 

•	Bolívia,	por	meio	do	gasoduto	Gasbol;	
•	Bacia	de	Campos	no	Rio	de	Janeiro,	através	dos	gasodutos	Gaspal	I	e	II;	
•	Oferta	Estadual	da	Bacia	de	Santos	(campos	offshore). 

 Em 2011, com a entrada de novos campos de produção de gás confron-
tantes à plataforma continental de São Paulo, na Bacia de Santos, mostrada na 
Figura 52, a produção paulista passou a representar mais de 5% da produção 
nacional bruta e atender 21,6% da demanda estadual por gás. Assim, a impor-
tação boliviana e interestadual foi reduzida para 75,8%. 

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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Figura 52 – Produção de gás natural – São Paulo (milhões de m³ /d)

Figura 53 – Disponibilidade de gás natural – São Paulo

 A disponibilidade máxima de gás natural, que pode ser ofertada para o 
estado de São Paulo, é mostrada na Figura 53, na qual estão representados os 
gasodutos e seus limites de capacidade e as origens e destinos do gás. Percebe-
se que, de acordo com os limites de capacidade dos gasodutos existentes e 
considerando	a	manutenção	dos	fluxos	apresentados,	a	oferta	máxima	de	gás	
para o estado é 56 milhões m³/d. Se for considerado o consumo máximo 
de gás das termelétricas localizadas em São Paulo, a oferta máxima reduz-se 
a 49,4 milhões m³/d, equivalente a mais de três vezes o consumo de gás do 
estado em 2010. 

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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9.3.2. Perspectivas de Oferta

 A produção de gás natural no estado de São Paulo está diretamente rela-
cionada à carteira de projetos e à estratégia de exploração e produção dos cam-
pos de petróleo e gás natural já licitados, vinculados a programas exploratórios 
mínimos e datas limites de declaração de comercialidade dos campos.

 De acordo com o Plano de Negócios 2011-2015 da Petrobras, a produção 
apenas de gás associado do pré-sal na Bacia de Santos até 2020 deve superar 
20 milhões m³/d. Considerando que, no período 2011-2015, a produção de 
gás não associado proveniente de Mexilhão será de 15 milhões m³/d e que 
metade da produção de gás associado no período 2015-2020 (equivalente a 10 
milhões m³/d) ocorra em São Paulo, o potencial de oferta paulista de gás natural 
offshore,	 até	 2020,	 ultrapassará	 25	 milhões	 m³/d,	 volume	 suficiente	 para	
atender 1,67 vezes o mercado consumidor estadual atual. A Figura 54 indica a 
estimativa da expansão da oferta de gás natural no estado de São Paulo até 2020.

Figura 54 - Estimativa da expansão da oferta de gás natural - São Paulo

 Adicionalmente, a Petrobras prevê a destinação de volumes incrementais 
de	39	milhões	m³/d,	em	2015,	e	61	milhões	m³/d,	em	2020,	para	fins	de	utiliza-
ção	em	unidades	produtoras	de	fertilizantes,	consumo	em	refinarias	e	UPGNs,	
bem como a utilização de 9 milhões m³/d, em 2015, e 25 milhões m³/d, em 
2020, para a geração termelétrica a gás natural.

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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 Os volumes previstos de oferta apresentados no Plano de Negócios 
da Petrobras vão ao encontro das previsões do Plano Decenal de Energia 
2011-2020, da EPE, conforme mostrado nas Tabelas 46 e 47.

Tabela 46 - Previsão de produção nacional de GN no período 2011-2020

Recurso: Ano
Gás 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RND-E1 0,000 0,117 1,635 3,910 5,279 11,513 17,663 28,016 33,288 35,113
RND-U2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,538 3,205 6,362 9,225 13,212 18,719
RC3 4,170 8,632 11,918 20,313 29,892 40,444 57,825 81,408 98,971 116,045
RT4 84,958 90,526 94,899 101,591 101,344 100,004 96,366 90,651 81,108 70,615
Total 89,128 99,275 108,452 125,814 137,053 155,166 178,216 209,300 226,579 240,492
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética 

Tabela 47 - Previsão de produção líquida potencial nacional de gás natural

Recurso: Ano
Gás 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 
(Líquida)

69,421 76,965 83,851 96,471 104,951 119,475 137,469 164,423 176,981 182,909

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE

 De acordo com o Plano de Negócios 2011-2015 da Petrobras, a produção 
nacional líquida de gás natural em 2020 será de 102 milhões m³/d. Entretan-
to, conforme as estimativas do Plano Decenal de Energia 2011-2020 da EPE 
(Tabelas 46 e 47), o potencial de produção líquida nacional de gás natural em 
2020 é da ordem de 182 milhões m³/d. Conclui-se, portanto, que à medida que 
as estimativas da EPE consideram a produção dos demais operadores, além da 
Petrobras, a produção potencial de gás natural para os próximos anos eleva-se 
consideravelmente.

9.3.3.  Potencial de Consumo e Mercado do Gás Natural em São Paulo
 
 A orientação estratégica do governo de São Paulo para o setor de gás 
natural considera as características de composição atual da Matriz Energética 
estadual, na qual as fontes não renováveis participam com 45%, basicamente 
derivados de petróleo e gás natural utilizados nos segmentos de consumo 
industrial e de transportes, frente a uma participação de fontes renováveis de 55%.

Unidade: 106 m³ 

Unidade: 106 m³ 

1 Recursos não descobertos contratados em blocos exploratórios sob concessão até a Rodada 10;
2 Recursos não descobertos em parte da área da União;
3 Recursos contingentes das descobertas em estágio de avaliação exploratória em blocos sob concessão até a Rodada 10; 
4 Produção prevista das reservas totais dos campos já em desenvolvimento ou produção.
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 Não obstante tal predominância de renovabilidade na Matriz Energé-
tica de São Paulo, a continuidade do suprimento energético do estado encerra 
desafios	voltados	à	gestão	da	oferta	e	demanda	por	energia	com	o	objetivo	de	
prover segurança energética, mitigar os efeitos da emissão de poluentes locais e 
dos	gases	de	efeito	estufa	e	promover	maior	diversificação	da	matriz	energética.

 Neste sentido, dentre as ações e diretrizes para o desenvolvimento 
energético estadual, estabelecidas pelo Conselho Estadual de Política Energé-
tica e pelo Conselho Estadual de Petróleo e Gás Natural, encontra-se a amplia-
ção do uso do gás natural prioritariamente em substituição a outros energéticos 
de	origem	fóssil	na	indústria	e	demais	setores	produtivos,	e	nas	utilizações	finais	
em	que	sua	penetração	apresente	potencial	de	promover	a	eficiência	energética.	
Observa-se também o aumento de competitividade econômica e/ou melhoria 
ambiental, tais como na autoprodução e cogeração de energia e na geração ter-
moelétrica, esta última em função dos altos volumes consumidos e capacidade 
de ancorar o desenvolvimento das redes de gasodutos de distribuição.

 Dessa forma, à luz das premissas e critérios acima elencados, são apre-
sentadas as potencialidades dos principais segmentos consumidores atuais e 
futuros de gás natural no estado, com vistas a avaliar as possibilidades de am-
pliação	de	uso	desse	energético,	identificar	as	principais	barreiras	à	ampliação	
de seu consumo e propor medidas correspondentes visando sua superação. 

 Entretanto, o desenvolvimento do mercado de gás natural, como de qual-
quer energético, e em particular a ampliação de consumo, resulta da decisão e 
escolha dos potenciais agentes consumidores, frente às opções disponíveis, o 
que na maioria das vezes implica na substituição de outro combustível e/ou na 
realização de investimentos para seu uso. Essa escolha envolve diversos fatores 
que são analisados pelo consumidor potencial, a saber: 

•	preço	do	gás	natural;	
•	preço	do	gás	natural	comparado	com	o	de	outros	combustíveis;	
•	soluções	técnicas	disponíveis	para	uso	do	gás	natural;
•	custo	da	conversão;	
•	desempenho	energético;	
•	regularidade	e	confiabilidade	do	suprimento.	
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9.4. Potencial de Substituição na Indústria

 O potencial técnico de substituição de outros energéticos pelo gás natu-
ral na indústria não é muito elevado em São Paulo devido a duas características 
específicas	da	matriz	energética	industrial	estadual:	o	grande	uso	da	biomassa	
e o uso elevado de eletricidade, para processos que requerem energia elétrica e 
para geração de calor.

 Por esses motivos, o potencial de substituição concentra-se no óleo com-
bustível, no GLP e no diesel, que são produtos de maior valor econômico. Em 
2010, o setor industrial consumiu 0,5x106toe de óleo combustível, 0,3x106 toe 
de GLP e 0,9x106 toe de diesel que, juntos, somam 1,6 milhão de tonelada de 
óleo equivalente, ou seja, 5,7% da matriz energética industrial paulista. Caso 
esse consumo pudesse ser substituído por gás natural, o resultado seria de 
5 milhões m³/dia. 

 Assumindo que somente 70% do óleo combustível, 50% do GLP e 50% 
do óleo diesel utilizados nas indústrias possam ser substituídos por gás natural, 
essa troca representaria hoje 2,8 milhões m³/dia adicionais. Projetando um 
crescimento de 3% ao ano, e admitindo-se a plena substituição deste potencial 
até 2020, o consumo adicional de gás natural na indústria paulista, por substi-
tuição desses combustíveis, seria de 3,8 milhões m³/dia, conforme mostrado 
na Tabela 48.

Tabela 48: Potencial de substituição de gás natural na indústria paulista
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Teórico (100% substituição) 1,11 0,42 0,33 0,52 1,86 0,11 0,66 5,01

Teórico com crescimento de 3% 
a.a. até 2020 1,49 0,56 0,45 0,69 2,50 0,15 0,89 6,74

Técnico-Econômico (50% O.D1., 
70% O.C2. e 50% GLP) 0,62 0,24 0,18 0,35 0,99 0,07 0,33 2,80

Técnico-Econômico com cresci-
mento 3% a.a. até 2020 0,83 0,33 0,25 0,47 1,34 0,10 0,45 3,76

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo
1 Óleo Diesel
2  Óleo Combustível
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9.4.1. Segmento Automotivo (GNV) 

 O segmento de transporte é o segundo maior mercado de GNV no 
Brasil (28,8%) e em São Paulo, em termos de volume consumido de gás natural, 
ainda que no estado sua participação seja da ordem de 7% do consumo total.

	 A	economia	pelo	uso	do	GNV	não	tem	sido	suficiente	para	remunerar	
o investimento na adaptação do veículo. Além disto, os carros bicombustí-
vel gasolina-etanol já oferecem aos proprietários de veículos um combustível 
alternativo. 

 No tocante ao uso do GNV em transporte coletivo (ônibus) e de carga, 
a possibilidade de sua ampliação está vinculada tanto aos efeitos de políticas 
públicas quanto à competitividade dos preços, em relação a outros energéticos, 
óleo diesel principalmente, associados a garantias de regularidade de forneci-
mento para o segmento automotivo, bem como a demais fatores de ordem tec-
nológica e de escala – indústria fornecedora dos veículos, viabilidade técnica e 
econômica de operação das frotas, entre outras.

 No tocante a políticas públicas, por exemplo, na cidade de São Paulo, que 
possui a maior frota de ônibus coletivos do estado (cerca de 15 mil veículos 
em 2010, incluindo os subsistemas estruturais e locais), o art. 50 da Política de 
Mudança do Clima no Município de São Paulo (Lei Municipal nº 14.933, de 5 
de junho de 2009) veta a utilização de gás natural no transporte público cole-
tivo do município, inclusive durante o período de transição entre 2009-2018, 
permitindo apenas o uso de combustíveis não fósseis nos ônibus do sistema de 
transporte público da cidade a partir de 2018, conforme art. 50 da Lei Munici-
pal nº 14.933.

 Assim, a maturação do mercado de GNV, tanto no transporte coleti-
vo como no individual, demanda uma série de evoluções de caráter técnico-
econômico, tecnológico e político-institucionais, no sentido de sua implemen-
tação e fomento em bases institucionais e economicamente viáveis.   

9.4.2. Segmento Cogeração 

	 Cogeração	de	energia	pode	ser	definida	como	a	produção	simultânea	de	
duas ou mais formas de energia a partir de um único combustível. O processo 
mais comum é a produção de eletricidade e energia térmica (calor ou frio) a 
partir do uso de gás natural, biomassa ou outro energético. 
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 Segundo informações da Associação da Indústria de Cogeração de 
Energia (Cogen), obtidas a partir de dados da Aneel, de outubro de 2011, o 
Brasil possui em operação uma potência instalada de cogeração da ordem de 
9.200 MW, dos quais São Paulo participa com cerca de 4.300 MW, ou 45,7% 
do total, contando com 221 centrais de cogeração em 505 unidades instaladas.
 
 Quanto ao combustível utilizado por este parque de cogeração nacional, 
64% da potência total utiliza a biomassa de cana como energético, seguido pelo 
gás natural, que tem participação de 13% e potência instalada de 1.232 MW em 
113 unidades.

 Em função das suas características e vantagens comparativas e conside-
rando o potencial de crescimento no âmbito das atividades produtivas em 
São Paulo, contemplando os segmentos de consumo industrial, comércio e 
serviços, a cogeração de energia a partir do gás natural apresenta-se como o 
grande mercado consumidor de gás a ser desenvolvido. Isso se deve à sua ca-
pacidade de ancorar o aumento do consumo e a expansão das redes de distri-
buição,	promovendo	a	eficiência	energética	e	a	competitividade	econômica	nos	
setores produtivos, incorporando ainda os efeitos positivos da autoprodução e 
da geração descentralizada de energia elétrica no território estadual.

 Os resultados dos estudos da Cogen indicaram um potencial de refe-
rência para cogeração a gás natural no estado de São Paulo da ordem de 
1.592 instalações, sendo 408 na indústria (25%) e 1.184 nos setores de co-
mércio e serviços (75%), compostos por shoppings, hotéis, centros comerciais, 
hospitais, dentre outros. Este potencial resulta em uma capacidade instalada 
de 3.471 MW, o que demandaria um consumo de gás natural de 19 milhões 
m³/dia, 87,6% dos quais localizados na indústria e 12,4% nos setores comercial 
e serviços.

 Além disso, como forma de induzir o desenvolvimento de importantes 
segmentos para a economia de São Paulo, recentemente o governo do estado 
promoveu alterações tributárias para a importação de equipamentos, sem simi-
lar	nacional,	para	fins	de	geração	termelétrica	a	gás	natural	(Decreto	Estadual	
57.610/11). 

9.4.3.  Segmento Geração Termelétrica 

 A geração termelétrica vem tendo importância crescente na matriz energé-
tica brasileira, pois permite um maior controle sobre os níveis dos reservatórios e



Plano Paulista de Energia /2020

125

e reduz o risco de falta de energia em momentos de baixa hidraulicidade. 

 A relevância das termelétricas tem aumentado também em função da 
diminuição das possibilidades de aproveitamento de potenciais hídricos. 

	 A	capacidade	de	geração	térmica	a	gás	atingiu	10,5	GW	ao	final	de	2010,	
equivalente a 9% da capacidade total do parque elétrico brasileiro (112 GW). Se 
todas as plantas a gás existentes fossem ativadas simultaneamente, isso geraria 
uma demanda de 55 milhões m³/dia de gás natural, em face de um consumo 
de 27 milhões m³/dia do setor industrial.

 Em São Paulo, três usinas termelétricas a gás natural (Pederneiras, Termo 
São Paulo e Araraquara) possuem licença ambiental prévia. Elas se cadastraram 
nos últimos leilões de energia promovidos pelo governo federal, para comercia-
lização da energia gerada no Ambiente de Contratação Regulado (ACR); porém, 
não efetivaram negociação de energia. Particularmente no leilão A-5/2011, a 
Petrobras (única fornecedora de gás na Região Sudeste do país) não concedeu 
garantias de suprimento de gás para nenhuma das 34 usinas térmicas inscritas 
no leilão, impedindo a habilitação técnica destes empreendimentos e, portanto, 
sua participação no leilão.

 Cabe lembrar que tanto o projeto Pederneiras, de 279 MW, quanto o 
projeto Termo São Paulo, de 550 MW, pertencentes à Duke Energy e à AES 
Tietê,	respectivamente,	tem	entre	outras	finalidades	a	de	cumprir	as	obrigações	
contratuais destas concessionárias de energia elétrica com o governo paulista, 
assumidas nas respectivas aquisições de empresas energéticas no âmbito do 
Programa Estadual de Desestatização (PED).

 Desta forma, a viabilização de tais empreendimentos no Estado, em 
termos de expectativa de consumo de gás natural, pode ser considerada 
somente a partir de 2015, já que depende da comercialização de energia em 
leilão, o que não ocorreu até o ano de 2012.

 Para estimar o consumo incremental de gás natural pelo setor termoelé-
trico em São Paulo, no horizonte 2012-2020, adotou-se como premissa: a en-
trada parcial – escalonada, até fechar o ciclo, tornando a usina ciclo combinado 
– da usina Termo São Paulo e a entrada integral da usina Pederneiras em 2017; 
e o início da operação inicial da UTE Araraquara a partir de 2018.



Plano Paulista de Energia/2020

126

9.5. Consolidação do Mercado Potencial de Gás Natural em São Paulo

	 O	potencial	identificado	neste	trabalho	foi	ajustado	às	projeções	de	de-
manda estabelecidas para este Plano, particularmente quanto à evolução do 
PIB estadual para o período 2012-2020, enquanto principal vetor da demanda 
por energéticos no estado, bem como ao estabelecido pelo Comitê Gestor da 
Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) para o cumprimento da 
meta de redução de 20% de emissões de CO2 até 2020, com base em 2005, 
pelos diferentes setores da economia regional.

 Assim, visando o crescimento equilibrado do consumo de energéticos e o
atendimento às diretrizes de aumentar a participação das fontes renováveis na 
matriz energética estadual, foram estabelecidos limites de consumo para cada 
energético em 2020.

 Em virtude dessa meta da PEMC  limitar o consumo de gás natural em 
9.276 milhões m³ em 2020, que equivale a 25,3 milhões m³/d, foi necessário 
reduzir a demanda total de gás em 2020 em 3,9 milhões m³/d. Assim, as pre-
missas	originalmente	consideradas	foram	modificadas	para	estimar	a	evolução	
da demanda de gás natural para o horizonte 2020, resultando em uma demanda 
adicional máxima de gás natural de 6,9 milhões m³/d em 2020. As premissas 
adotadas, então, foram as seguintes:

•	 no	 tocante	 ao	mercado	 projetado	 no	 Plano	 de	Expansão	 das	 distri-
buidoras de gás natural: aumento de 36% do consumo de GNV até 2020 
em relação a 2011;
•	previsão	de	 implantação	até	2020	de	apenas	duas	 termelétricas	a	gás	
natural (Pederneiras e Canas), em função do compromisso de expansão, 
com despacho em 10% do tempo, alinhado com as premissas e resultados 
do cenário de referência adotado pelo Grupo de Trabalho “Suprimento 
de Energia Elétrica”, um dos grupos temáticos que elaboraram o Plano 
Paulista de Energia;
•	 consideração	 de	 que	 apenas	 35%	 do	 potencial	 técnico-econômico	
identificado	de	substituição	de	combustíveis	na	 indústria	será	realizado	
até 2020.
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 A Tabela 49 apresenta a consolidação de consumo de gás natural no 
Estado	projetado	até	2020,	considerando	as	modificações	citadas.

Tabela 49 - Projeção do consumo de gás natural em São Paulo como 
premissas PEMC

Segmento / Volume (106 m³/dia) 2011 2014 2020

Residencial 0,51 0,70 0,79
Comercial 0,28 0,29 0,32
Industrial 12,40 13,25 14,96
GNV 1,16 1,26 1,58
Termogeração Existente 0,49 0,49 0,55
Termogeração Adicional - - 0,41
Cogeração 0,89 1,73 5,69
GNC 0,15 0,17 0,19
Substituição (Indústria) - 0,21 0,84
Total 15,88 18,1 25,33
Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

Figura 55 – Balanço de oferta e demanda de gás natural – 2010 e 2020

	 Por	fim,	a	Figura	55	ilustra	as	projeções	de	oferta	e	demanda	de	gás	natu-
ral para São Paulo consolidadas para o horizonte de estudo do Plano Paulista 
de Energia/2020.

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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	 A	seguir,	apresentam-se	as	propostas	relativas	ao	Gás	Natural,	classifica-
das conforme o âmbito de atuação governamental, com o objetivo de identi-
ficar	aquelas	que	podem	ser	adotadas	diretamente	pelo	governo	do	estado	de	
São Paulo daquelas que necessitarão articulação com o governo federal.

Gás Natural - Ações no âmbito do Governo Estadual

Gás Natural - Ações que requerem articulação com o Governo Federal

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Cogeração e 
Climatização

Ampliar a Cogeração e 
Climatização a Gás Natu-
ral (indústria, comércio e 
serviços).

Desenvolver   instrumento 
legal de política tributária 
com a SEFAZ. 

Programa Estadual de 
Cogeração e Climatização 
a Gás Natural.

Aumento	 de	 eficiên-
cia energética e am-
pliação a geração dis-
tribuída.

Adicionar 1.000 MW 
(4,8 milhões m3/d) de 
cogeração e climatiza-
ção a gás natural até 
2020. 

Substituição na 
Indústria 

Substituição de Com-
bustíveis Fósseis consu-
midos nos processos in-
dustriais por gás natural.

Estabelecer acordo com 
setor produtivo.

Redução de emissões 
de CO2 no segmento 
industrial.

Implantação de 30%  
do potencial de subs-
tituição por GN, de 
70% de Óleo Com-
bustível, 50% de Óleo 
Diesel e 50% de GLP 
utilizados pela indús-
tria até 2020.

Pesquisa e 
Desenvolvimento

Incentivar a pesquisa e 
o desenvolvimento tec-
nológico aplicados en-
volvendo empresas, uni-
versidades e centros de 
pesquisa.

Utilizar recursos de P&D 
das concessionárias de gás. Redução de CO2. 2014

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Geral

Fixar preços adequa-
dos para ampliar o uso 
do gás natural na ma-
triz energética paulista. 
 
Integrar as políticas fe-
derais de gás e energia 
elétrica.

Acordo com a Petrobras.

Utilização de tecno-
logias	mais	eficientes	
e de maior agregação 
de valor no consumo 
de gás natural.

Aumentar o consumo 
de gás natural na ma-
triz energética estadual 
de 14 milhões m³/d 
para 25,34 milhões 
m³/d até 2020.

Ampliação do 
Mercado de Gás 
Natural

Viabilizar a ampla utiliza-
ção do gás natural, inclu-
sive como matéria-prima.

Implementar o dispositivo 
previsto na Lei do Gás 
(11.909/09) estabelecido 
no art. 58.

Ampliação da cadeia 
de distribuição. 2014

Políticas do 
Mercado de Gás 
Natural

Integrar as políticas fe-
derais e regionais para 
desenvolver o mercado de 
gás natural.

Ampliar a interação entre 
os órgãos de planejamento 
e formulação de políticas 
públicas sobre gás natural.

Redução de CO2. 2014

9.6. Propostas
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10. Eficiência Energética em Eletricidade

10.1. Contextualização

	 Apresentar	 o	 potencial	 de	 economia	 para	 os	 principais	 usos	 finais	 de	
energia no estado, bem como o custo envolvido na aplicação das possíveis me-
didas	de	eficiência	energética	e	o	ganho	com	redução	das	emissões	de	CO2, são 
os objetivos deste tema.

 Os trabalhos foram baseados no levantamento e agrupamento de dados 
de consumo de energia elétrica em São Paulo, no potencial de redução de con-
sumo	e	na	aplicação	de	medidas	de	eficiência	energética	no	estado.	

	 O	“Estudo	do	Potencial	de	Mercado	para	Gestão	de	Demanda	e	Eficiên-
cia Energética no Estado de São Paulo” (Governo do Estado de São Paulo, 
2011), desenvolvido pela Secretaria de Energia constituiu a base dos referidos 
dados. Este estudo adota cenários baseados no Plano Nacional de Energia 
2030.

 Os cenários propostos no PNE 2030 foram os seguintes: 

•	técnico:	considera	a	penetração	das	Medidas	de	Eficiência	Energética	
(MEEs) sem restrições econômicas; o limite seria a tecnologia disponível. 
Este cenário não considera custos ou qualquer outro impedimento de 
absorção da tecnologia, sendo, portanto, menos um cenário e mais uma 
valor limite para balizamentos de outros estudos;
•	econômico:	considera	as	alternativas	tecnicamente	viáveis	acrescidas	de	
uma	avaliação	econômica.	Neste	cenário,	busca-se	verificar	até	que	ponto	
seria interessante investir em evitar o uso da energia antes de expandir o 
sistema;
•	mercado:	considera	as	alternativas	viáveis	 técnica	e	economicamente,	
acrescidas das particularidades dos setores de consumo. 

 Assume-se que os três cenários evoluem continuamente ao longo do tem-
po: novas tecnologias ampliam o cenário técnico, enquanto o seu desenvolvi-
mento e economias de escala, provocadas por maiores penetrações no mer-
cado diminuem o seu custo, ampliando os cenários econômico e de mercado.
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10.2. O Potencial de Economia de Energia no Estado de São Paulo

 O potencial de redução de consumo de energia elétrica, até 2020, em São 
Paulo, é de aproximadamente 13,5 TWh, considerando uma projeção de eco-
nomia de energia de 7,9%. 

 A Tabela 50 apresenta a distribuição do potencial de redução de con-
sumo acumulado até 2020, dentro do cenário econômico previsto.

 O cenário base da Matriz Energética 2035 aponta para uma economia de 
energia elétrica de 3,9%, até o ano de 2020. O Plano Paulista de Energia lança 
um	desafio	adicional	de	economia	de	mais	4%,	resultando	em	um	potencial	de	
7,9% de economia de eletricidade até 2020.

 Foram apontados os valores potenciais para redução do consumo de 
energia	elétrica,	acumulados	até	2020,	por	uso	final	e	total	no	estado.	Também	
foram apresentados os valores das estimativas de custo com aplicação de medi-
das	de	eficiência	energética	e	de	redução	das	emissões	de	CO2 para São Paulo. 

Os	usos	finais	considerados	no	estudo	foram	os	seguintes:

•	força motriz;
•	calor do processo;
•	aquecimento direto;
•	condicionamento ambiental;
•	aquecimento de água 
•	refrigeração;
•	eletroquímica;
•	iluminação; e
•	outros.

	 Além	desses	usos	finais,	considerou-se	o	gerenciamento	voltado	à	melho-
ria	da	eficiência	energética	em	eletricidade,	em	todos	os	processos	considerados.
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Tabela 50 – Redução esperada do consumo de eletricidade até 2020

MME MWh
Força Motriz 3.872.192
Calor de Processo 204
Aquecimento Direto 17.450
Condicionamento Ambiental 140.174
Aquecimento de Água 535.559
Refrigeração 3.456.144
Eletroquímica 1.227
Iluminação 3.497.445
Outros    48
Subtotal 11.520.443
Gerenciamento Energético 2.027.079
Total 13.547.522
Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

 Constata-se que o maior potencial de economia de energia elétrica en-
contra-se	no	uso	final	 força	motriz,	 que	 corresponde	 a	 28,6%	do	 total;	 em	
segundo lugar está a iluminação, com 25,8%; e em terceiro, a refrigeração com 
25,5%. Segundo a base de dados usada no estudo, o potencial do condiciona-
mento ambiental, calor do processo, aquecimento direto, aquecimento de água, 
eletroquímica	e	outros	usos	finais	têm	pouca	relevância	na	estimativa	do	po-
tencial	de	eficiência	energética	do	estado,	somando	em	conjunto	5,1%	do	total	
estimado.	Além	do	potencial	de	redução	relativa	aos	usos	finais,	há	um	grande	
potencial de redução de consumo de eletricidade como resultado da adoção de 
MEEs(gerenciamento energético), que correspondem a cerca de 15%. (Figura 56)

Figura 56 – Potencial de redução do consumo de eletricidade até 2020 

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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10.2.1.  Estimativa de Custo para Implantação de Medidas em 
Eficiência Energética

	 Investir	 em	 eficiência	 energética	 é	 a	 opção	 que	menos	 agride	 o	meio	
ambiente, gerando empregos e com uma expectativa crescente do aumento de 
competitividade, quando comparada às outras opções de expansão da oferta de 
energia.

 Apesar dos grandes benefícios que uma MEE pode trazer para o usuário 
e a sociedade como um todo, muitas barreiras impedem a sua disseminação, 
tais	como	as	dificuldades	para	o	financiamento.

 Os custos da energia economizada são, em geral, apresentados na 
literatura em US$/MWh, resultado da divisão dos custos de implantação 
da	medida	 de	 eficiência	 energética	 (investimento	 inicial	 anual	 acrescido	 dos	
custosde operação e manutenção) pela energia anual economizada. O inves-
timento total necessário para alcançar os valores estimados de potencial de 
economia de energia para São Paulo no cenário adotado é de aproximadamente 
US$ 456 milhões.  

 A Figura 57 apresenta os investimentos que deverão ser feitos 
para implantação de MEEs no estado de São Paulo. Os maiores investi-
mentos serão destinados à Força Motriz (US$ 135 milhões), Iluminação
(US$ 131milhões), Refrigeração (US$ 103 milhões) e Gerenciamento Energé-
tico (US$ 64 milhões), representando 95% do total.

Figura 57 - Investimentos necessários para implantação das MEEs

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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10.2.2. Estimativa para Redução de Emissões de CO2

	 Em	virtude	das	dificuldades	encontradas	em	estabelecer	com	razoável	
grau	de	confiança	o	perfil	 tecnológico	do	mix	das	usinas	planejadas	ou	que	
serão	construídas,	no	final	do	horizonte	do	estudo,	optou-se	por	considerar	
uma alternativa para construir a margem, partindo de uma escolha baseada 
em um fator de emissão de referência, de modo a contemplar pelo menos 
duas outras grandes combinações possíveis de ocorrer: grandes avanços na 
eficiência	 da	 queima	de	 combustíveis,	 a	 partir	 de	 recursos	 tecnológicos	 que	
estarão	disponíveis;	 e/ou	uma	participação	 significativa	 de	 usinas	 que	usam	
fontes renováveis de energia, ou seja, não emissoras de gases efeito estufa. 

 Com base na estimativa do potencial de economia de energia do 
estado e com a aplicação do fator de redução de emissões correspondente 
(0,3095 tCO2/MWh)3, a estimativa de redução de emissões de CO2 é de aproxi-
madamente 4.193 Mil tCO2. 

 O fator de redução de emissões foi calculado aplicando-se ao ano base 
2010 os fatores de ponderação padrão, adotados por Recicle Carbono em 2012, 
conforme sugestão do Ministério da Ciência e Tecnologia.

10.3.  Análise por Uso Final

 Neste tópico será analisado o potencial de economia de energia elétrica 
nos	principais	usos	finais	de	energia.	

10.3.1.  Força Motriz

 A força motriz apresenta o maior potencial de economia de energia elé-
trica	no	uso	final,	estimado	em	3.872	GWh.	O	equipamento	de	vital	destaque	
é o motor elétrico trifásico de indução, primeiro a ter os índices mínimos de 
desempenho	regulamentados	para	atender	à	Lei	da	Eficiência	Energética,	Lei	
Federal no 10.295, de 17 de outubro de 2001. No entanto, somente a aplicação 
dos	índices	definidos	no	Decreto	4.508/2002,	que	regulamentou	a	referida	Lei,	
foi possível atingir uma economia da ordem de 1%, em força motriz. A Lei 
define	a	Política	Nacional	de	Conservação	e	Uso	Racional	de	Energia;	o	Decreto	
dispõe	sobre	a	regulamentação	específica	que	define	os	níveis	mínimos	de	eficiên-
cia energética de motores elétricos trifásicos de indução rotor “gaiola de esquilo”, 
de fabricação nacional ou importados, para comercialização ou uso no Brasil.

3 Estudo	do	Potencial	de	Mercado	para	Gestão	de	Demanda	e	Eficiência	Energética	no	estado	de	São	Paulo.	SEE/2012
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	 O	passo	seguinte	na	aplicação	da	Lei	da	Eficiência	Energética	em	Ele-
tricidade foi a Portaria MME 553/2005, que aprovou o Programa de Metas 
de motores elétricos de indução trifásicos e estabeleceu os níveis mínimos de 
rendimento nominal a serem atendidos pelos motores trifásicos de indução, 
acabando com a distinção entre motores padrão e de alto rendimento, contida 
no Artigo 5º do Decreto 4.508/2002. Os limites propostos nesta portaria são 
próximos aos praticados no mundo, em particular em EUA e Canadá, União 
Europeia e China.

	 O	setor	com	o	maior	potencial	de	economia	de	energia	no	uso	final	força 
motriz é o setor industrial, que responde por 52% do total estimado (Figura 58).

Figura 58 – Potencial de economia de energia em força motriz

10.3.2.  Aquecimento de Água

 Segundo os dados do “Estudo do Potencial de Mercado para Gestão 
de	Demanda	e	Eficiência	Energética	no	Estado	de	São	Paulo”,	o	potencial	de	
economia	de	energia	no	uso	final	aquecimento de água se concentra no setor resi-
dencial.

 Aproximadamente 70% dos domicílios com acesso à eletricidade em todo 
o	Brasil	utilizam	para	este	fim	o	chuveiro	elétrico.	Embora	este	equipamento	
apresente	alta	eficiência	térmica,	cerca	de	95%	da	eletricidade	consumida	é	trans-
ferida	como	calor	à	água,	e	sua	contribuição	para	o	pico	de	carga	é	significativa,	
na medida em que são usados quase simultaneamente pelos domicílios durante 
o período de demanda máxima (18 a 21 horas), principalmente nas regiões Sul 
e Sudeste, onde o chuveiro elétrico apresenta a maior posse média (PNE 2030).

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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 A escolha do chuveiro elétrico como forma de aquecimento de água, pela 
maior parte dos domicílios brasileiros, deve-se principalmente ao seu baixo 
custo inicial e facilidade de instalação e operação.

 Outro equipamento utilizado pelos domicílios para o aquecimento de 
água é o aquecedor elétrico ou boiler, que funciona mediante uma resistência 
elétrica interna a um reservatório térmico, que aquece a água até a temperatura 
desejada pelo usuário, por meio de um termostato, e depois a água é distribuída 
até o ponto de uso. 

 Estima-se um potencial de economia de energia em aquecimento de água 
de 535,6 GWh, 3,95% do potencial estimado para todo o estado até 2020.

10.3.3.  Calor de Processo

	 O	uso	final	calor do processo dá-se pela troca de calor com vapor d’água ou 
fluidos	térmicos.	Embora	este	processo	seja	largamente	empregado,	a	sua	ge-
ração por meio de energia elétrica é pequena. É mais vantajoso, tanto do ponto 
de vista econômico como energético, fazê-lo por meio de combustíveis como 
óleo combustível, gás natural, bagaço de cana, etc. 

	 O	 setor	 com	 o	maior	 potencial	 de	 economia	 de	 energia	 no	 uso	 final	
calor de processo é o setor industrial que responde por 74,1% do total estimado 
(Figura 59). Estima-se um potencial de economia de energia de 203,5 MWh, que 
representa 0,002% do total estimado para todo o estado.

Figura 59 - Potencial de economia de energia em calor de processo 

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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10.3.4.  Aquecimento Direto

 A estimativa do potencial de economia de energia do aquecimento direto é 
de 17,5 GWh, que representa 0,13% do total estimado para São Paulo até 2020. 
Os	principais	 setores	 associados	 a	 algum	 tipo	de	uso	final	 em	aquecimento	
direto são: agropecuário, comercial e industrial. Destes, os dois últimos são 
responsáveis por 99% do total estimado.

 O potencial de economia de energia em aquecimento no setor agro-
pecuário é reduzido, aproxima-se de 167,8 MWh para todo o estado.

 O consumo de energia do aquecimento direto no setor comercial está 
principalmente focado na utilização de fornos, em algumas atividades como 
padarias, secadoras de roupa, etc. A estimativa de potencial para este setor é de 
9,6 GWh.

 No setor industrial, o potencial de economia de energia no aquecimento 
direto é de 44,0% do total estimado, aproximadamente 7,7 GWh. Nesse setor, 
aquecimento direto é feito pelos fornos elétricos utilizados para processos es-
pecíficos,	como	os	fornos	a	arco,	ou	que	requerem	controle	fino	de	tempera-
tura. É usado também quando se precisa de um aquecimento indireto e uni-
forme, como nos fornos de indução (PNE, 2030). 

 A Figura 60 indica a distribuição, por setor da economia de São Paulo, 
dos valores acumulados de redução do consumo de energia elétrica, relaciona-
dos ao aquecimento direto até 2020.

Figura 60 - Potencial da economia de energia em aquecimento direto 

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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10.3.5.  Condicionamento Ambiental

 A energia elétrica consumida para o condicionamento ambiental dos domicí-
lios brasileiros corresponde a 100% do consumo total deste item. 

 O consumo de aparelhos de ar condicionado se mostra expressivo em 
regiões com maior temperatura média, como é o caso de alguns estados das 
regiões	Sudeste	e	Nordeste,	sobretudo	nos	meses	do	verão,	justificando	ações	e	
medidas	no	sentido	do	aumento	da	eficiência	desses	equipamentos	(PNE	2030).

	 Estima-se	 nesse	 uso	 final	 um	 potencial	 de	 economia	 de	 energia	 de	
140,2 GWh, representando 1,03% do total estimado para São Paulo até 2020.

10.3.6.  Refrigeração

 A estimativa do potencial de economia de energia na refrigeração é de 
3.456,1 GWh, que  representa 25,51% do total estimado para todo o estado até 
2020. O setor residencial detem o maior potencial de economia de energia em 
refrigeração, com 49% do total estimado, e o comercial, com 35,8% (Figura 61).

 O potencial de economia do setor residencial é 1.694,5 GWh, dos quais 
uma importante parcela se deve ao consumo de energia por parte dos refri-
geradores e freezers. 

 Com a criação do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) pelo 
Inmetro, os consumidores passaram a ter informações úteis para que a sua de-
cisão de compra considere outros atributos, além do preço; e a indústria foi in-
duzida a instaurar um processo de melhoria contínua, promovida pela escolha 
consciente dos consumidores. Assim, o PBE incentiva a inovação e a evolução 
tecnológica dos produtos e funciona como instrumento para redução do con-
sumo	de	energia	e	de		aumento	da	eficiência	energética.

 A variedade de consumidores no setor comercial é muito grande, 
destacando-se os shopping centers e supermercados. O crescimento acelerado 
deste tipo de comércio está provocando um elevado aumento do consumo de 
eletricidade; isto leva a crer que há um potencial de economia de energia
em refrigeração. 
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Figura 61 - Potencial de economia de energia em refrigeração

10.3.7.  Eletroquímica

 Estima-se um potencial de economia de energia nesse segmento de 
1,2 GWh, 0,01% do total estimado para São Paulo até 2020, concentrando-
se 100% no setor industrial, distribuídos basicamente, em três setores: não
ferrosos	 (redução	 do	 alumínio	 e	 purificação	 do	 cobre);	 química	 (produção	
de soda-cloro); ferro-gusa e aço (tratamento de superfícies de aço por 
galvanoplastia).

10.3.8.  Iluminação

 A estimativa do potencial de economia de eletricidade em iluminação é 
de 3.497,5 GWh, valor que  representa 25,8% do total estimado para todo 
o estado de São Paulo, até 2020.

 O setor com o maior potencial de economia de eletricidade nesse seg-
mento é o comercial, que responde por 42% do total estimado, seguido do 
setor público e do residencial (Figura 62).

 O setor comercial apresenta uma variedade de consumidores muito 
grande, com destaque para shopping centers, supermercados, hotéis, escritórios 
comerciais, etc. O crescimento acelerado deste tipo de comércio está provo-
cando um elevado aumento do consumo de eletricidade. Entretanto, o poten-
cial de economia de energia em Iluminação previsto para 2020  é da ordem de 
aproximadamente 1.468,4 GWh.

 O potencial estimado de economia de eletricidade na iluminação, no 
setor público é de 1.302,3 GWh (37,2% do total estimado), valor ainda elevado, 

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE



Plano Paulista de Energia /2020

139

tendo	em	vista	os	vários	 investimentos	de	eficientização	que	têm	sido	feitos	
nesse setor, nos últimos anos. Este setor engloba as entidades do poder público 
e os seviços de utilidade pública, com destaque para a iluminação pública.

 O setor residencial responde por 20% do consumo total de eletricidade 
voltada para iluminação. As maiores oportunidades para a redução do con-
sumo de eletricidade nos domicílios estão, mais do que na mudança de hábi-
to,	na	substituição	das	lâmpadas	incandescentes	por	fluorescentes	compactas.	
Estima-se para 2020 um potencial de economia de energia da ordem de 
700,9 GWh.

Figura 62 - Potencial de economia de energia em iluminação

10.3.9.  Outros

	 A	estimativa	do	potencial	de	economia	de	energia	em	outros	usos	finais	
concentra-se no setor agropecuário e responde por 48 MWh. 

10.4.  Gerenciamento Energético

 As atividades de gestão da energia podem agregar maiores economias ao 
seu	uso	final,	mas	servem	principalmente	para	garantir	que	as	MEEs	imple-
mentadas tenham resultado efetivo e perdurem ao longo de sua vida útil.

 Existem várias maneiras de fazer o gerenciamento energético. Na dimen-
são organizacional, o objetivo é integrar a gestão energética ao dia a dia da 
empresa,	tornando-a	uma	tarefa	usual,	definir	uma	equipe	responsável	e	suas	
atribuições, o envolvimento da alta diretoria, a inserção da atividade na cultura 
própria	da	empresa,	a	definição	de	uma	política	energética.

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE
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 Na dimensão comportamental, destacam-se o treinamento e a conscien-
tização do pessoal, tendo como principal ferramenta a  comunição dos resulta-
dos obtidos.

 Embora o gerenciamento energético englobe todas as ações para 
otimizar e reduzir os custos com energia, incluindo o uso de equipamentos mais 
eficientes,	também	requer	investimentos	para	o	treinamento	e	a	comunicação,	
bem	como	aquelas	para	a	implantação	de	programas	de	medição	e	verificação.

 A estimativa do potencial de economia de energia no gerenciamento é de 
2.027 GWh, que  representa 14,96% do total estimado para todo o estado até 
2020. A Figura 63 apresenta o potencial de economia associado ao gerencia-
mento energético no setor comercial (72,2%) e no setor industrial (27,8%).

Figura 63 - Potencial de economia de energia em gerenciamento 
energético

Fonte: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo - SEE

10.5. Propostas
 
	 A	eficiência	energética,	tratada	neste	capítulo,	refere-se	às	medidas	de	diver-
sas naturezas que culminam na redução da energia elétrica necessária para atender 
as demandas da sociedade por serviços de energia, sob a forma de luz, calor/frio, 
acionamento e uso em processo. Os ganhos obtidos com essas medidas podem 
ser provenientes de um “progresso induzido” ou de um “progresso autônomo”. 

 O progresso induzido necessita de estímulos por meio de políticas públi-
cas que visem, dentre outros, a viabilização da captação de recursos, concessão, 
incentivos	fiscais	e	aperfeiçoamento	do	arcabouço	regulatório,	de	forma	a	possi-
bilitar	um	mercado	sustentável	de	eficiência	energética.	Já	o	progresso	autônomo
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Figura 64 – Sistema de redução do consumo de energia elétrica 

 Nesse contexto, foram considerados alguns fatores, internos e externos 
ao Setor Público, que juntos compuseram o cenário para a elaboração das pro-
postas	relativas	à	Eficiência	Energética	em	Eletricidade,	que	virão	a	seguir.	

 Entre esses fatores considerados destacam-se:

•	a	distribuição	do	consumo	no	estado:	consumidor	livre	(28%),	residencial	
(28%), comercial (18%), industrial (17%), poder público (2%) e outros (7%);

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA
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DA ENERGIA 

ELÉTRICA

MEDIDAS DE
EFICIÊNCIA
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PROGRESSO
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incentivos, e estímulos. 
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Que não requer estímulos 
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se dá por iniciativa do mer-
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MENOR
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ELÉTRICA
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conceitos e orientações

(foco na conscientização, 
no bom senso, nas 

mudanças de hábitos...)

não necessita de estímulos por meio de políticas públicas, pois se dá de forma 
espontânea, ou seja, através da reposição natural do parque de equipamentos 
por	similares	novos	e	mais	eficientes.

	 Além	dessas	medidas	de	eficiência	energética,	a	disseminação	de	concei-
tos e orientações sobre o uso racional da energia elétrica é fundamental nesse 
processo, e visa mobilizar a sociedade no combate ao desperdício de energia, 
resultando em redução de gastos com eletricidade e preservação dos recursos 
naturais. 

	 Portanto,	medidas	de	eficiência	energética	atreladas	ao	uso	racional	da	
energia elétrica resultam na redução de perdas de energia elétrica, e, consequen-
temente implicam num menor consumo de eletricidade. A Figura 64 mostra, 
esquematicamente, o sistema acima descrito.
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 •	o	nível	significativo	de	perdas	no	sistema	elétrico,	tanto	as	de	origem	
técnica, quanto as não técnicas (ligações irregulares);
•	as	oportunidades	de	desenvolvimento	em	normatização	e	certificação	
de equipamentos elétricos;
•	a	disponibilidade	de	recursos:	0,5%	da	ROL	deve	ser	anualmente	aplica-
dos	pelas	concessionárias	em	Programas	de	Eficiência	Energética;
•	a	autosuficiência	dos	Grandes	Consumidores	em	consumo	racional;
•	a	baixa	aderência	a	uma	cultura	de	racionalização	no	segmento	de	con-
sumidores  residenciais; 
•	o	baixo	nível	de	informação	e	orientação	no	segmento	industrial	e	co-
mercial	 (pequenos	e	médios	consumidores),	e	carência	de	profissionais	
qualificados	para	atuação	em	eficiência	energética;
•	a	perda	de	velocidade		na	eficientização	da	iluminação	pública	(Procel	
Reluz);
•	a	redução	de	gastos	com	energia	elétrica,	por	parte	do	Poder	Público,	
que deve servir de exemplo à sociedade;
•	a	ausência	de	atores	para	articular	e	coordenar	ações	de	eficiência	ener-
gética, pois os trabalhos de diversos órgãos são desenvolvidos de forma 
desarticulada e isolada; e
•	a	descontinuidade	da	sistemática	de	gestão	de	demanda	e	consumo	no	
Poder Público.

 Com base nesses fatores e nas estimativas de potencial de economia de 
energia elétrica, foram propostas ações que virão contribuir para alcançar a 
meta de aproximadamente 8%, de redução do consumo de energia elétrica.   

 Essas ações foram avaliadas mediante cotejamento e priorização, e em 
seguida foram compiladas num contexto estratégico, resultando em 22 ações 
estratégicas, distribuídas em seis temas, conforme segue: 

•	difusão	de	conhecimento	de	eficiência	energética;
•	otimização	da	eficiência	no	consumo	de	energia	elétrica	no	âmbito	do	
poder público estadual;
•	eficiência	energética	na	indústria	e	comércio;
•	eficientização	na	iluminação	pública;
•	eficiência	energética	e	P&D;	e
•	redução	de	perdas	no	sistema	elétrico.
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Eficiência Energética em Eletricidade - Ações no âmbito do Governo 
Estadual

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Difusão de conhecimento 
sobre Eficiência Energética

Elaborar campanhas educativas permanentes 
direcionadas ao público em geral, sobre o uso 
racional da energia elétrica.

Dotação orçamentária para 
campanhas de massa.

Melhor aproveitamento dos usos 
finais	 e	 redução	de	despesas	 com	
energia elétrica.

2013

Difusão de conhecimento 
sobre Eficiência Energética

Inserir	a	disciplina	de	Eficiência	Energética	nos	
currículos das escolas técnicas de nível médio e 
das faculdades com potencial para desenvolver 
o tema.

Grupo de Trabalho com Secretarias 
de Estado, Distribuidoras, ARSESP 
e Sistema S.

Redução do consumo de 
eletricidade e despesas com 
energia.

2014

Difusão de conhecimento 
sobre Eficiência Energética

Inserir	 o	 conteúdo	 de	 Eficiência	 Energética	 e	
Uso Racional da Energia Elétrica na grade do 
ensino fundamental e médio da rede pública.

Termo de Cooperação com as 
Distribuidoras.

Melhor aproveitamento dos usos 
finais. 2014

Difusão de conhecimento 
sobre Eficiência Energética

Promover cursos de nivelamento em 
eficiência	energética	para	profissionais	
da indústria e comércio.

Termo de Cooperação com as 
Distribuidoras.

Postergação de investimentos no 
Sistema Elétrico. 2014

Otimização da Eficiência 
no consumo de energia 
elétrica no âmbito do Poder 
Público Estadual

Instituir boas práticas de uso da energia elétrica 
nas Secretarias de Estado.

Programa de Melhoria do Gasto 
Público - Desperdício Zero - 
DECRETO  N.º 57.829/2012.

Redução do consumo de 
eletricidade e despesas 
com energia.

2013

Otimização da Eficiência 
no consumo de energia 
elétrica no âmbito do Poder 
Público Estadual

Implantar	 projetos	 de	 eficientização	 energética	
voltados aos Próprios do Estado, que apresen-
tem viabilidade técnica e econômica. 

Programa de Melhoria do Gasto 
Público - Desperdício Zero - 
DECRETO  N.º 57.829/2012.

Redução do consumo e das 
despesas com eletricidade. 2013

Otimização da Eficiência 
no consumo de energia 
elétrica no âmbito do Poder 
Público Estadual

Implantar Comissões Internas de Conservação 
de Energia-CICES nos Próprios do Estado.

Programa de Melhoria do Gasto 
Público - Desperdício Zero - 
DECRETO  N.º 57.829/2012.

Redução do consumo e das 
despesas com eletricidade. 2013

Otimização da Eficiência 
no consumo de energia 
elétrica no âmbito do Poder 
Público Estadual

Estabelecer	requisitos	de	uso	eficiente	
de Energia Elétrica em projetos de novas 
edificações.

Programa de Melhoria do Gasto 
Público - Desperdício Zero - 
DECRETO  N.º 57.829/2012.

Redução do consumo e das 
despesas com eletricidade. 2013

Otimização da Eficiência 
no consumo de energia 
elétrica no âmbito do Poder 
Público Estadual

Implantar a gestão sistêmica do consumo e 
demanda de energia elétrica nos Próprios 
do Estado.

Programa de Melhoria do Gasto 
Público - Desperdício Zero - 
DECRETO  N.º 57.829/2012.

Redução do consumo e das 
despesas com eletricidade. 2013

Eficiência Energética na 
Indústria e Comércio

Induzir a criação de  Comissões Internas de 
Conservação de Energia - CICEs.

Parceria com FIESP, CIESP E 
FECOMÉRCIO.

Redução do consumo e das 
despesas com eletricidade. 2013

Eficiência Energética na 
Indústria e Comércio

Viabilizar	linhas	de	crédito	específicas	para	
projetos	de	eficiência	energética. Parceria com a DESENVOLVE SP.

Aumento da competitividade. 

Postergação de investimentos no 
Sistema Elétrico.

2013

Eficientização  na 
Iluminação Pública

Viabilizar	 linhas	 de	 financiamento	 do	BNDES	
ou da Nossa Caixa.

Desenvolvimento	 aos	 municípios	 para	 eficien-
tização da iluminação Pública.

Parceria com a DESENVOLVE SP.
Melhoria na qualidade do serviço 
de iluminação e na segurança 
pública.

2014

Eficiência Energética e 
P&D

Estimular a instalação, no Estado, de Centros de 
P&D e unidades de produção de equipamentos 
voltados	à	eficiência	energética.

Grupo de Trabalho para modelagem 
dos instrumentos de estímulo.

Ampliação de práticas
energeticamente	eficientes. 

Desenvolvimento de novas 
tecnologias	eficientes.

2014

Perdas no Sistema Elétrico 
Induzir ações voltadas à redução de perdas não 
técnicas existentes na área de concessão das  
distribuidoras de energia elétrica. 

Atuação em conjunto com as 
Distribuidoras.

Otimização	da	Eficiência	do	
Sistema Elétrico. 

Cidadania aos consumidores 
regularizados.

2013

Perdas no Sistema Elétrico Estimular a Geração Distribuída. Instrumento legal de política tribu-
tária com a SEFAZ.

Postergação de investimentos no 
Sistema Elétrico. 

Benefício ao meio ambiente.
2013
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Eficiência Energética em Eletricidade - Ações que requerem articula-
ção com o Governo Federal

Eficiência Energética em Eletricidade - Ações que requerem articula-
ção com os Municípios

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Eficientização na 
Iluminação Pública

Viabilizar a ampliação  dos programas de 
eficiência	energética	em	Iluminação	Pública. Acordo de Cooperação com o MME. Novos negócios no setor de 

Eficiência	Energética. 2014

Eficientização na 
Iluminação Pública

Ampliar a divulgação do Programa Nacional de 
Iluminação	Pública	e	Sinalização	Semafórica	Efi-
cientes (PROCEL RELUZ) para os Municípios.

Acordo de Cooperação com o MME.
Redução dos custos de manuten-
ção com iluminação pública para 
os municípios.

2014

Eficientização na 
Iluminação Pública

Viabilizar, junto ao MME a elevação do percen-
tual	 de	 financiamento	 nos	 contratos	 PROCEL	
RELUZ.

Acordo de Cooperação com o MME.
Redução do consumo e das despe-
sas com eletricidade por parte das 
Prefeituras.

2014

Eficiência Energética 
e P&D

Viabilizar, junto ao MME, alteração na legislação 
para manutenção de 0,5% da ROL das distri-
buidoras	para	 a	Eficiência	Energética	e	flexibi-
lizar sua aplicação.

Projeto de Lei elaborado em conjunto 
com o MME.

Fonte de recursos perene para o 
fomento	 às	 ações	 de	 Eficiência	
Energética.

2013

Perdas no Sistema Elétrico
Induzir ações para que as normas técnicas 
de equipamentos e máquinas determinem 
características de harmônicos/fator de 
potência mínimo.

Elaborar propostas para apreciação 
da ABNT e do INMETRO. Redução de perdas técnicas. 2014

Eficiência Energética em 
Construção Civil

Estimular o fortalecimento do Programa 
Nacional	de	Eficiência	Energética	em	
Edificações	(PROCEL	EDIFICA).

Atuação em conjunto com o Governo 
Federal.

Redução de despesas com energia. 

Postergação de investimentos no 
sistema elétrico.

2013

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Eficiência Energética em 
Construção Civil.

Viabilizar a introdução de requesitos de 
eficiência	energética	nos	códigos	de	obras.

Acordo com municípios do Estado de 
São Paulo.

Redução de despesas com energia.

Postergação de investimentos no 
sistema elétrico.

2013
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11. Eficiência Energética em Combustíveis

11.1. Contextualização

	 Para	fins	deste	trabalho,	considerou-se	a	eficiência	energética	no	uso	de	
combustíveis como a relação entre consumo, distância percorrida e o produto 
do transporte, tanto de passageiros como de cargas; e nível de intensidade 
energética no processo produtivo.

	 Eficiência	Energética	em	Combustíveis	é	um	tema	que	já	vem	sendo	dis-
cutido e praticado no Brasil, contando com algumas medidas adotadas à luz da 
experiência de países mais avançados nessa área; porém ainda tem um caminho 
longo a seguir.

	 O	Plano	Nacional	de	Eficiência	Energética	(PNEF),	aprovado	pela	Por-
taria do Ministério de Minas e Energia nº 594, de 18 de outubro de 2011,  
definiu	 algumas	 diretrizes	 relativas	 à	 eficiência	 energética	 em	 combustíveis,	
com	destaque	para	a	eficiência	veicular,	meios	de	transporte	de	massa	energeti-
camente	mais	eficientes	e	menos	poluentes	e	racionalização	do	consumo	de	
energia no setor de transporte. Algumas medidas adotadas no âmbito nacional 
podem ser conferidas no item 11.3.

 No estado de São Paulo, destacam-se o controle de poluição veicular, 
com	relação	direta	com	a	eficiência	veicular,	a	ampliação	da	rede	de	Metrô	e	
Trens na Região Metropolitana de São Paulo, a melhoria da  infraestrutura de 
transporte público urbano e a adoção de programas de substituição da frota de 
ônibus	com	tecnologias	mais	eficientes	e	menos	poluentes.	Mais	detalhes	serão	
tratados no item 11.4. 

	 Entretanto,	o	estado	de	São	Paulo	está	diante	do	desafio	de	cumprir	a	
meta de redução de 20% de emissão de CO2 até 2020, com base em 2005, con-
tida na Lei Estadual 13.798, de 09 de novembro de 2009 e Decreto nº 55.947, 
de 24 de junho de 2010, que a regulamentou. Para isto, será necessário, pelo 
lado	da	demanda,	induzir	o	aumento	da	eficiência	dos	veículos;	reduzir	o	con-
sumo relativo de óleo diesel e gasolina nos transportes de passageiros – coleti-
vo e individual - nas áreas metropolitanas; evitar o desperdício de óleo diesel no 
transporte de cargas – regional e urbano; acompanhar e avaliar o cumprimento 
das metas de melhoria da qualidade do óleo diesel e da gasolina; criar mecanis-
mos	e	instrumentos	de	indução	para	instaurar	sistemas	de	gestão	da	eficiên-
cia nos usos de combustíveis na indústria; estimular o uso do etanol e outros 
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energéticos de menor emissão de CO2; criar e manter um controle sistêmico de 
regulagem de motores dos veículos, em especial aqueles movidos a óleo diesel; 
induzir	a	capacitação	de	motoristas	profissionais	–	de	ônibus	e	caminhões	-	e	
de técnicos de segmentos industriais de grande consumo de combustível fóssil; 
e	estimular	a	pesquisa	e	o	desenvolvimento	para	eficiência	energética.

 Partindo da análise das experiências internacionais e de iniciativas do 
governo	federal	e	do	governo	de	São	Paulo,	foram	definidas	e	priorizadas	as	
ações de maior impacto, que exigiriam um esforço relativamente menor, e 
identificados	os	instrumentos	necessários	para	sua	viabilização	e	os	benefícios	
decorrentes, em termos de redução de consumo de combustível (diesel e gaso-
lina) e de emissão de CO2. 

 A questão dos incentivos vis à vis regulação foi largamente discutida e 
analisada. Frequentemente, as propostas tendiam a se basear nos incentivos, 
uma vez que a repercussão seria em geral positiva. Contudo, a realidade fa-
zendária nem sempre permite tais concessões. Assim, decidiu-se que quaisquer 
propostas que necessitassem de algum estímulo tributário teriam de apresentar 
alternativa para compensar a perda de arrecadação dentro dela mesma. 

 Há ainda restrições legais para se operar de maneira efetiva com os tribu-
tos estaduais - caso dos limites do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e da incidência do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). 

	 Além	disso,	muitas	das	ações	de	eficiência	energética	dependem	de	de-
cisões da esfera federal, como é o caso do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados	(IPI)	–	instrumento	importante	para	estímulo	à	eficiência	veicular;	
do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotortes (Pro-
conve), de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Cona-
ma); da qualidade dos combustíveis, controlada pela Agência Nacional do 
Petróleo (ANP); dos subsídios à gasolina e ao óleo diesel; das leis de trânsito e 
decisões do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran); da utilização dos 
recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) etc. 

	 O	estabelecimento	compulsório	de	padrões	de	eficiência,	 em	nível	 es-
tadual,	 via	 proibição	 de	 comercialização	 de	 produtos	 considerados	 inefici-
entes ou excessivamente poluentes, por exemplo, é uma questão jurídica a 
equacionar.
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	 Quanto	ao	aumento	da	eficiência	energética	de	combustíveis	na	indústria,	
além da vertente do incentivo, pode-se estabelecer metas com base em proto-
colos internacionalmente reconhecidos, como as normas ISO 50.001. Pode-se 
ainda atrelar as informações de licenciamento ambiental a metas e objetivos 
específicos,	como	menor	consumo	de	energia	por	unidade	produzida.	Porém,	
de uma forma ou de outra, os sistemas de informação sobre as atividades in-
dustriais precisam ser aprimorados e o compartilhamento de informações deve 
preservar a propriedade intelectual.

	 Por	fim,	implantar	ações	que	venham	melhorar	a	eficiência	energética	em	
combustíveis	precisa	de	fontes	de	financiamento,	tanto	para	pesquisa	e	desen-
volvimento quanto para implementação de programas e ações. 

11.2. Iniciativas Internacionais de Eficiência Energética em Combustíveis

 A Agência Internacional de Energia estima que as potenciais economias 
de	energia	alcançadas	no	mundo,	por	meio	da	melhoria	da	eficiência	no	setor	
dos transportes, a partir de 2009, são da ordem de 30 EJ por ano até 2030, 
equivalente ao consumo anual de petróleo da União Europeia.
 
	 Os	programas	de	identificação	de	produtos	mais	eficientes	e	econômicos,	
através de etiquetagem, estão entre as mais importantes ações de incentivo à 
eficiência	energética	e	vêm	tomando	força	em	vários	países	nas	últimas	décadas.

	 Medidas	 de	 controle	 das	 emissões	 também	 contribuiram	 significativa-
mente	para	a	melhoria	da	eficiência	veicular.

 Diversos países já adotaram padrões mandatórios de emissão veicular de 
CO2, geralmente medidos em gramas por quilômetro.

 Nos três principais mercados de veículos comerciais leves no mundo 
desenvolvido - Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, as políticas volta-
das	para	melhorar	a	eficiência	de	combustível	desses	veículos	evoluíram	em	
direções diferentes, a saber:

 Nos Estados Unidos, a partir da crise do petróleo de 1973, o Congresso 
americano aprovou, em 1975, a Política Energética que tinha como objetivo 
reduzir a dependência da importação de derivados do Petróleo. Assim, den-
tre outros, foi criado o programa Corporate Average Fuel Economy (CAFE), 
que	exigia	dos	fabricantes	de	veículos	o	aumento	da	eficiência	energética	dos
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automóveis e veículos comerciais leves, por meio da redução do peso e au-
mento da economia de combustível. 

	 Gerenciado	pela	NHTSA	(National	Highway	Traffic	Safety	Administra-
tion) com o apoio da EPA (US Environmental Protection Agency), esse pro-
grama	foi	eficaz	durante	os	anos	1970,	período	em	que	os	preços	dos	com-
bustíveis se mantiveram elevados. De acordo com avaliação feita por Comitê 
Científico	coordenado	pela	NAC	(National	Academy	of 	Science)	por	enco-
menda do DOT (Departament of  Transportation), concluída em 2002, se não 
fora o CAFE o consumo de gasolina (e óleo cru importado) teria sido cerca de 
2,8 milhões de barris/dia a mais, ou aproximadamente 14% mais elevado do 
consumo diário. O comitê  avalia ainda que a redução de peso e tamanho dos 
veículos dos anos 1970 e início dos anos 1980 foi estimulada pelo programa. 

 Mais recentemente, o foco das ações governamentais nos Estados Uni-
dos	tem	sido	em	pesquisas	e	desenvolvimento	e	em	incentivos	fiscais	para	de-
terminados	veículos	de	alta	eficiência.

 O novo formato do programa de etiquetagem veicular dos Estados Uni-
dos foi publicado em maio de 2011, com início de aplicação a partir de 2013, 
embora os fabricantes possam aplicá-lo, já em 2012, de forma voluntária. As 
novas	 etiquetas	 passam	 a	 incluir,	 além	da	 eficiência	 energética,	 informações	
dos impactos ambientais, do uso de energia, incluindo os veículos híbridos e 
elétricos, e de redução de custos em comparação a um veículo médio. As novas 
etiquetas dos EUA deverão ser aplicadas a partir de 2013. 

	 O	programa	prevê	também	novas	etiquetas	específicas	para	veículos	elé-
tricos e híbridos plug-in, flex fuel ou movidos a GNV, com informações espe-
cíficas	de	 cada	 categoria,	 como:	 autonomia	 equivalente,	 com	E85	ou	GNV;	
consumo de energia elétrica; e tempo de recarga.

 A Agência de Proteção Ambiental (EPA) e o Departamento Nacional do 
Transporte	Highway	Traffic	Safety	Administration	(NHTSA),	concluiram,	em	
agosto de 2011, o primeiro programa do mundo para reduzir gases de efeito 
estufa	(GEE)	e	melhorar	a	eficiência	de	combustível	de	veículos	médios	e	pesa-
dos. Enquanto o Japão merece todo o crédito pela elaboração do programa de 
economia de combustível para veículos médios e pesados em 2005, que entrará 
em vigor em 2015, a regra americana adiciona vários elementos importantes: 
(1)	impulsiona	a	melhoria	da	eficiência	em	todos	os	aspectos	do	veículo	pesa-
do, para as duas classes de maior consumo de combustível; (2) estabelece pa-
drões	de	eficiência	separados	para	motores	e	veículos;	e	(3)	estabelece	normas	e	
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limites de emissões para quatro principais gases de efeito estufa.

 A EPA dos EUA e o NHTSA trabalharam de forma colaborativa para 
produzir a regulamentação. A EPA desenvolveu padrões de emissões de GEE 
sob	o	Clean	Air	Act;	e	o	NHTSA	desenvolveu	padrões	de	eficiência	sob	a	2007	
Energy Independence and Security Act.

 O programa da US-EPA iniciará em 2014, na forma de projeto piloto, 
enquanto que o programa do NHTSA será iniciado nos anos 2014 e 2015, 
como piloto e, portanto, voluntário, tornando-se mandatório a partir de 2016.  
A razão para essa diferença de tempo, para início dos dois programas, é que a 
EISA (Energy Independence and Security Act), à qual se reporta o NHTSA, 
requer	um	período	de	teste	após	finalizar	a	regulamentação;	enquanto	que	a	
CAA (Clean Air Act) não exige tal período de teste. 

 Em geral, as metas para redução de consumo de combustível vão de 6 a 
23%, para o ano de 2017, tendo como linha de base o ano de 2010.

 Os níveis de exigência variam de acordo com as categorias de veículos, as 
quais são baseadas nas classes de peso e atributos dos respectivos veículos. 

 Os quatro poluentes incluídos no programa da EPA serão o dióxido de 
carbono (CO2), o metano (CH4 ), óxido nitroso (N2O)	e	Hidrofluorocarboneto	
(HFCs),	sendo	o	primeiro	uma	importante	referência	de	eficiência	veicular.

 A Califórnia assumiu a liderança ao estimular o desenvolvimento e a 
obrigatoriedade da introdução comercial de tecnologias avançadas de “emissão 
zero”.	Essas	ações	também	melhoram	a	eficiência	de	combustível	e	contribuem	
para reduzir emissões de CO2. Outra abordagem tem sido a adoção de políticas 
fiscais	que	podem	incentivar	a	compra	de	veículos	eficientes.	

	 Também	na	Califórnia	vem	sendo	implementado	um	programa	de	eficiên-
cia veicular diferenciado dos demais estados americanos, com metas de desem-
penho mais avançadas e em associação à legislação ambiental, promovida pelo 
California Air Resources Board (Carb). As expressivas metas colocadas por 
esse programa valorizaram os veículos elétricos e de baixíssimas emissões. Em 
nível federal nos EUA, a 2007 Energy Bill	determinou	padrões	de	eficiência	(35	
milhas por galão até 2020) e de uso de biocombustíveis, limitando as emissões 
de CO2 nos veículos.
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	 A	Comissão	de	Energia	da	Califórnia	aprovou	a	Regulação	de	Eficiência	
de Equipamentos, que inclui padrões tanto para os equipamentos regulados 
pelo governo federal como os não-regulamentados. Os padrões dentro desses 
regulamentos se aplicam aos aparelhos que são vendidos ou propostos para 
venda na Califórnia.
 
 No Reino Unido, o programa de etiquetagem abrange todos os novos 
veículos	comercializados	e	classifica	os	modelos	a	partir	das	emissões	de	CO2. 
A	classificação	é	apresentada	em	uma	escala	de	cores	e	de	letras	(“A”	a	“M”),	
sendo atribuído o verde “A” para os com emissões de CO2 mais baixas. 

 Na Europa, a Associação de Fabricantes de Carro Europeia (Acea) 
propôs, com aceitação da União Europeia, um acordo voluntário, compro-
metendo-se a reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa em 25%. 
Isso implica em uma melhoria de 33% na economia de combustível dos veículos.

 No Japão, o governo criou uma série de padrões para a economia de 
combustível, de acordo com a classe de peso dos veículos. Essas medidas de-
verão gerar uma melhoria de 23% na economia de combustível a gasolina de 
veículos leves.

 Na Austrália, onde também foi adotado programa de etiquetagem, 
não	se	apresenta	uma	classificação	dos	veículos	em	comparação	aos	demais.	
Somente são informados os valores de consumo de combustível, nas condições 
urbana, extra urbana e combinada,  e as emissões de CO2 no teste combinado. 
Esses valores são disponíveis para os consumidores, tanto para os veículos no-
vos de passageiros como para comerciais leves.

 O Conselho Internacional de Transporte Limpo - ICCT fez uma 
revisão	e	análise	da	comparação	das	políticas	fiscais	associadas	à	emissão	de	
CO2 de veículos de passageiros. Governos em todo o mundo estão usando 
cada	vez	mais	políticas	fiscais	para	influenciar	decisões	de	compra	de	veículos.	
Nesse relatório é possível comparar quantitativamente o sinal de preço do CO2 
oferecidos	por	várias	políticas	fiscais	e	as	características	de	formato	que	influ-
enciam o potencial impacto das políticas.
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11.3. Iniciativas Nacionais de Eficiência Energética em Combustíveis

	 Eficiência	 energética	 no	 uso	de	 combustíveis	 é	 um	 tema	 ainda	pouco	
explorado no Brasil. Sabe-se que há um espaço grande para se implantar me-
didas de redução do desperdício e racionalização do seu uso, o que impacta 
diretamente na demanda de energia. Essas medidas também poderão trazer 
benefícios consideráveis ao meio ambiente, contribuir para o alcance da meta 
paulista de redução de 20% de emissão de CO2, até 2020, com base nos níveis 
de	2005,	conforme	definido	na	PEMC	-	Política	Estadual	de	Mudanças	Climáti-
cas4, além de induzir à inovação tecnológica, à melhoria da produtividade e ao 
desenvolvimento sustentável.

 Algumas iniciativas de âmbito nacional já foram adotadas nesse caminho, 
tanto pelo setor público como pela iniciativa privada. A principal é o Programa 
Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE-V). Outras, mais voltadas à redução 
de emissão de poluentes locais ou incentivo ao uso de energia limpa, também 
contribuem para a racionalização do uso dos combustíveis. Citem-se: i) o Pro-
grama Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás 
Natural (Conpet); ii) o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 
Automotores (Proconve), criado em 1986; e iii) o programa Despoluir, criado 
em 2007 pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), em parceria 
com o Sest/Senat.  

11.3.1. Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE-V)

 Lançado em 2009, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE-
V)	foi	concebido	pela	Comissão	Técnica	“Eficiência	Energética	Veicular”	re-
gulamentada pela Portaria nº 055, de 2006 do Inmetro, instituição que coor-
dena o programa, e formada por representantes da indústria automobilística e 
de órgãos governamentais, inclusive a Cetesb. 

	 O	PBE-V	trata	da	classificação	anual,	por	eficiência	energética,	dos	veícu-
los leves e comerciais leves, equipados com motores do ciclo Otto e comercia-
lizados no Brasil. Participam do programa veículos com motores do Ciclo Otto 
ou	híbridos,	classificados	como	veículos	leves	(Resolução	Conama	nº	15/1995).

 A Lei Federal nº 10.295/2001, que dispõe sobre a Política Nacional 
de Conservação e Uso Racional de Energia e o Decreto 4.059/2001, que a 
regulamentou, além da Resolução Conmetro 04/2002 e as Portarias do Inmetro 
(391/2008, 320/2009, 377/2011 e 380/2011) constituem a base legal do PBE-V.
4Base legal da PEMC: Lei Estadual 13.798, de 09 de novembro de 2009 e Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010.
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 A adesão ao PBE-V é voluntária e anual, por meio da assinatura de Ter-
mo de Compromisso entre a empresa que adere e o Inmetro. 

 Para aderir ao PBE-V, o fabricante ou o importador deve declarar o con-
sumo de pelo menos 50% de seus modelos nacionais com vendas superiores 
a 2 mil unidades/ano; e pelo menos 50% de seus modelos importados com 
vendas superiores a 100 unidades/ano. Os modelos de veículos são enquadra-
dos em dez categorias, exclusivamente para permitir que o consumidor possa 
comparar produtos similares. 

	 A	ferramenta	utilizada	pelo	PBE-V	para	a	divulgação	da	eficiência	ener-
gética dos produtos é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), 
que é aplicada nos equipamentos novos e permite aos consumidores optarem 
por aqueles com menores consumos, ainda nos pontos de venda. 

 Dos 69 modelos de veículos de 06 marcas distintas analisados pelo 
PBE-V,	na	edição	de	2011,	sendo	16		a	gasolina	e	53	flex,	os	resultados	do	consu-
mo energético  médio foram os seguintes: i)Veículos só gasolina: 2,18 MJ/km; ii) 
Veículos Flex com Gasolina - 1,95 MJ/km; iii) Veículos Flex a Etanol - 1,98 MJ/km.

11.3.2. Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do 
Petróleo e do Gás Natural (CONPET)

 O Conpet foi criado em 1991, por Decreto Federal. É coordenado pelo 
Ministério das Minas e Energia e composto por representantes do governo 
e da iniciativa privada. Uma das iniciativas desenvolvidas pelo programa é o 
Conpet	no	Transporte,	que	tem	o	objetivo	de	promover	o	aumento	da	eficiên-
cia no uso do óleo diesel. Como resultado, além da economia do combustível, 
ocorre a redução da fumaça preta e de gases associados à poluição atmosférica 
e ao efeito estufa emitidos por ônibus, caminhões e outros veículos a diesel.

 Essa atuação do Conpet se dá principalmente pelo EconomizAR. Esse 
projeto foi criado formalmente, em 1996, com a assinatura de um Acordo de 
Cooperação Técnica entre a Petrobras (Conpet), o Ministério de Minas e Ener-
gia, o Ministério dos Transportes e a Confederação Nacional de Transportes. 
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 Em 2012, o Conpet atuava nas seguintes cidades do estado de São Paulo: 
Arujá, Diadema, Mauá, Mogi das Cruzes, Ribeirão Pires, Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano, Embu, Paulínia e São José 
dos	Campos.	Na	cidade	de	São	Paulo,	há	um	posto	fixo	de	avaliação	de	opaci-
dade de fumaça dos veículos ciclo diesel, junto à Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), destinado aos mais de 6 mil veículos 
de transporte de cargas em circulação na área do entreposto.

 As ações no Rio de Janeiro englobam todos os municípios do estado. No 
Paraná, as cidades de Curitiba e Londrina. No Rio Grande do Sul, o Conpet 
tem ações em Porto Alegre e Canoas e Triunfo. Na Bahia, iniciou-se o trabalho 
em Camaçari e está sendo ampliado para a Região Metropolitana de Salvador. 

 Uma das limitações desse programa é, segundo avaliação do Ban-
co Mundial, a ausência de incentivo para as empresas fazerem a inspeção, 
com regularidade. As empresas não são obrigadas a participar do pro-
grama, e o Conpet não conta com um instrumento que formalize algum 
acordo, para que as empresas ou os autônomos possam seguir as reco-
mendações técnicas e fazer as inspeções regulares sugeridas pelo projeto. 

 O Conpet contempla também o projeto TransportAR, da Petrobrás, 
implantado	em	seis	 refinarias	e	um	terminal	da	Liquigás.	Compõe	esse	pro-
jeto uma ação de controle da opacidade em máquinas estacionárias em
obras de engenharia da empresa, intitulada EngenhAR. Originado de uma par-
ceria entre o Ministério das Minas e Energia e a Petrobras, esse projeto foi 
desenvolvido para inspecionar a qualidade do diesel usado pelos caminhões 
tanques e informar aos motoristas sobre a rotina de procedimentos, para uso 
mais	eficiente	do	combustível.	O	objetivo	é	evitar	a	emissão	de	fumaça	preta	
e a economia de combustível. Ambos trazem impactos positivos no que se 
refere à emissão de GEE. A participação nesse programa também é voluntária.

	 Esse	 projeto	 conta	 com	 postos	 localizados	 nas	 refinarias	 de	 Paulínia	
(Replan) e de Henrique Lage, em São José dos Campos (Revap), em São Paulo. 

 Contudo, esse programa é limitado, avalia o Banco Mundial, pelo 
fato de ser restrito aos caminhões-tanque que trabalham com a Petrobras, 
o que representa uma pequena parcela do total da frota; além de não ofere-
cer incentivo ao motorista para manter a inspeção, com regularidade. Assim 
como o projeto EconomizAR, continua o Bird na sua avaliação, esse pro-
grama	poderia	melhorar,	se	introduzisse	a	figura	de	um	certificado,	que	daria	
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incentivos adicionais aos motoristas para aplicar as recomendações técnicas.

 Como já mencionado, essas atividades do Conpet estão voltadas ao con-
trole da opacidade, com o objetivo de redução do consumo de combustível.  

11.3.3. Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automo-
tores (PROCONVE)

 O Proconve foi criado pela Resolução nº 18 do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama), em 6 de junho de 1986,  com cinco objetivos básicos: 

•	reduzir	a	emissão	de	poluentes	dos	veículos	automotores;
•	 promover	 o	 desenvolvimento	 tecnológico	nacional	 e	 a	melhoria	 dos	
combustíveis; 
•	criar	programas	de	inspeção	dos	veículos	em	uso;	
•	conscientizar	a	população	quanto	à	poluição	veicular;
•	estabelecer	condições	para	avaliação	dos	resultados	alcançados.

 Mais detalhes sobre o Proconve podem ser vistos na parte referente à 
qualidade dos combustíveis.

11.3.4. Programa Despoluir

 Criado em 2007 pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), o 
programa Despoluir é executado em parceria com o Sest/Senat, objetivando 
melhorar o desempenho ambiental do setor de transporte e conscientizar os 
trabalhadores.  
 
 O programa está estruturado em dois grandes grupos. O primeiro, 
chamado de Projeto Transporte, contempla ações que buscam a redução de 
emissão de poluentes, incentivam o uso de energia limpa e a gestão ambien-
tal nas empresas, garagens e terminais de transporte. O segundo é o Projeto 
Cidadania para o Meio Ambiente.

 Além de aferir os veículos, os técnicos do Despoluir: i) informam sobre 
o recebimento do combustível, drenagem dos tanques, rotina padrão de abas-
tecimento e sinalização na área de abastecimento; ii) orientam mecânicos sobre 
uso	racional	de	combustível	e	lubrificante;	iii)	orientam	motoristas	sobre	meio	
ambiente e condução econômica; iv) realizam auditoria voluntária no sistema
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de tancagem, aferição da bomba de abastecimento e avaliação da qualidade do 
combustível; e v) disseminam boas práticas que contribuem para o aumento da 
eficiência	do	uso	do	óleo	diesel.

 Uma coordenação nacional instalada em Brasília, pela CNT e pelo Sest/
Senat, gerencia o projeto, que está sendo executado por 21 federações de trans-
porte de cargas, passageiros e autônomos.

 A CNT e o Sest/Senat equiparam unidades móveis e instalaram postos 
fixos	de	aferição	veicular,	com	opacímetros	e	equipamentos	necessários	para	
analisar	os	pontos	críticos	que	influenciam	na	emissão	de	poluentes	e	no	uso	
racional de combustível nos veículos movidos a diesel. O veículo que estiver 
dentro dos padrões de emissão de poluentes recebe o Selo Despoluir. No esta-
do de São Paulo, foram realizadas 29.954 aferições (5,1% do total), no período 
de agosto de 2007 a dezembro de 2011, evidenciando a reduzida efetividade do 
mesmo.

 Na verdade, este projeto tem objetivos semelhantes ao Programa Econo-
mizAR	do	Conpet.	Portanto,	a	sua	unificação	ou	pelo	menos	a	compatibiliza-
ção de critérios e procedimentos poderiam, além de reduzir custos, potenciali-
zar os benefícios de ambos.

 O segundo projeto da CNT, dentro do programa Despoluir, busca re-
duzir a emissão de poluentes por meio da utilização de biocombustíveis e ener-
gia elétrica, entre outros combustíveis, com o suporte da promoção de estudos 
sobre a produção de energia limpa e respectiva análise de seus riscos, vanta-
gens, formas de utilização e oportunidades para o setor de transporte, além 
do desenvolvimento de campanhas de incentivo ao uso do biodiesel e outros 
combustíveis ambientalmente adequados.

 Um dos estudos promovidos pelo projeto Incentivo ao Uso de Energia Limpa 
foi dedicado à análise do uso do padrão Euro 5 para motores. Além de menos 
poluentes por litro consumido, os veículos Euro 5 reduzem o consumo de 
combustível por quilômetro rodado, conforme informações das montadoras e 
fabricantes de motores, que indicam reduções entre 4,0% e 7,0%, chegando a 
10%.

 Porém, as empresas e os autônomos transportadores de carga relatam 
algumas	 dificuldades	 para	 o	 cumprimento	 dessa	 substituição,	 destacando-se	
dentre outras o aumento dos custos operacionais dos caminhões .
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 O Departamento de Custos Operacionais, Estudos Técnicos  e Econômi-
cos (Decope), da Associação Nacional das Empresas de Transporte e Logística 
(NTC), simulou vários cenários relativos ao uso do Euro 5. No melhor deles, 
o custo praticamente se manteria estável. No intermediário, o aumento seria 
de 2,46%; e no pior cenário, haveria aumento de 3,75%. A NTC estima que 
haverá	adiamento	de	compras	de	veículos;	e	afirma	que	as	montadoras	pre-
vêem redução de 10% nas vendas, em 2012.

 As entidades de classe defendem que a reciclagem da frota sucateada – 
troca por caminhões novos ou, pelo menos, semi-novos – é tão ou mais impor-
tante do que a adoção do Euro 5. Mas que, para fazer isso, seria necessário um 
programa de governo. Elas se baseiam em dados da Volvo, que comprovam 
que, na mesma operação, um caminhão fabricado hoje consome 30% menos 
combustível que um fabricado em 1980.

 É sabido que o  transporte rodoviário de carga é um setor chave para o 
sucesso	de	uma	política	de	eficiência	energética.	O	Banco	Mundial,	em	relatório	
específico	 sobre	 o	 tema5,	 afirmou	 que	 a	 redução	 de	 emissão	 de	 CO2 está 
estreitamente	relacionada	com	a	eficiência	energética	do	combustível	consu-
mido nos distintos modais do transporte. Nele, o Bird sugere que, no caso do 
Brasil, os caminhões constituem fator crítico para a redução da intensidade 
energética, dada a sua pesada participação no transporte de carga.

 Sendo assim, as tendências de adoção de metas setoriais, no âmbito 
governamental, somadas ao aprendizado do setor, constituem um ambiente 
favorável	 à	 adesão	a	um	programa	de	eficiência	energética	em	combustíveis	
que venha a ser adotado pelo governo do estado de São Paulo, como desdo-
bramento do Plano Paulista de Energia.

 O sucesso dessas medidas dependerá do comprometimento das enti-
dades representativas das empresas de transporte e transportadores autôno-
mos de carga.

 Entretanto, ainda que as entidades venham a aderir ao programa, para 
adquirir a escala adequada aos resultados esperados, essas ações terão de ser 
induzidas pelo governo do estado. A experiência de outros países, e até mesmo 
de programas sob a responsabilidade do governo federal brasileiro, mostra que 
se faz necessário, no mínimo, um instrumento de compromisso formal do 
setor, para se atingir as metas desejadas.
 5“Brazil Green Freight Transport Report”, elaborado para o governo brasileiro, no contexto do projeto World Bank NLTA: 
“Mainstreaming Green Trucks in Brazil”, em julho de 2011
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 Por outro lado, ainda que se tenha uma grande adesão dos transportado-
res de carga, há dois fatores que poderão neutralizar os esforços de elevação da 
eficiência	energética	em	combustíveis:	os	congestionamentos	e	a	qualidade	dos	
combustíveis.

11.4. Iniciativas do Goveno do  Estado de São Paulo de Eficiência Ener-
gética em Combustíveis 

11.4.1. Controle de Poluição Veicular

	 No	estado	de	São	Paulo,	a	iniciativa	de	maior	porte	na	área	de	eficiência	
energética em combustíveis foi o lançamento do Plano de Controle de Po-
luição Veicular do Estado de São Paulo (PCPV 2011/13), pela Cetesb. Esse 
plano vem cumprir a determinação da Resolução Conama 418/2009, alterada 
pela Resolução Conama 426/2010, além de atender diretrizes contidas na Lei 
Estadual 13.798/2009, que instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáti-
cas (PEMC), em especial o Artigo 16 da Lei – Do Transporte Sustentável – que 
visa	minimizar	a	emissão	dos	Gases	de	Efeito	Estufa	e	incrementar	a	eficiência	
energética do segmento.

 Baseado em resultados do cálculo da emissão veicular da frota circulante 
no estado e do monitoramento da qualidade do ar, realizado nas regiões mais 
adensadas, o PCPV de São Paulo propõe a adoção de ações que promovam o 
controle das emissões dos veículos em padrões similares aos quais eles foram 
projetados,	por	meio	de	medidas	como	a	 inspeção	ambiental,	 a	fiscalização,	
a	gestão	de	frotas	e	o	incentivo	à	manutenção	preventiva	e	qualificada.	Reco-
menda também ações diversas na área de transporte, que permitirão a redução 
global das emissões de poluentes locais e de GEE, a redução do consumo de 
combustíveis	fósseis	e	a	melhoria	da	eficiência	energética.

 O modelo, a abrangência e a frota-alvo desse programa de inspeção am-
biental a ser implantado no estado serão objetos de estudos mais detalhados e 
dependerão de fatores como a qualidade do ar, o tamanho e a expectativa de 
crescimento da frota circulante, a viabilidade econômica, a conformação das 
aglomerações urbanas e a facilidade de circulação entre elas.
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 Prioritária, mas não exclusivamente, o PCPV deverá ser implantado na 
“Área 1”6.	A	fiscalização	deverá	ser	feita	em	parceria	entre	a	Cetesb,	a	Polícia	
Militar e as prefeituras do estado de São Paulo. O Artigo 32 do Decreto Esta-
dual 8468/76, com redação alterada pelo Decreto Estadual 54487/2009, rege a 
circulação dos veículos com motor do ciclo diesel e prevê a autuação, por parte 
da Cetesb, da Polícia Militar e dos municípios conveniados com a primeira, 
daqueles que estiverem emitindo fumaça em excesso. 

 Em 2011, a frota de veículos a diesel circulante no estado era de 800 mil 
unidades; e a desconformidade7 era de 7,4%, conforme dados da Cetesb, do 
primeiro	trimestre	de	2011.	Isto	significa	que	havia	cerca	de	40	mil	veículos	
emitindo fumaça acima dos padrões.

 Outro instrumento importante de gestão da Cetesb, com vistas à redução 
de emissão de poluentes, é o Programa de Melhoria da Manutenção dos Veícu-
los a Diesel (PMMVD), que visa  disseminar as práticas corretas de regulagem 
e avaliação da emissão do motor a diesel, por meio da capacitação, do apa-
relhamento	e	da	implantação	de	sistemas	de	qualidade	nas	oficinas.	

 O objetivo do programa é garantir que, após a manutenção, os motores 
voltem a emitir dentro dos padrões que foram projetados ao saírem de fábrica.

 Em 2009, o PMMVD foi reformulado, de forma que pudesse incorporar 
outras organizações. Em 2011, no âmbito do PMMVD, estavam conveniados 
com a Cetesb o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios 
do Estado de São Paulo (Sindirepa), a Associação Nacional dos Organismos de 
Inspeção (Angis), o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss), o Sindicato de Remanufaturamento, 
Recondicionamento	e/ou	Retífica	de	Motores	e	seus	Agregados	e	Periféricos	
no Estado de São Paulo (Sindimotor) e o Sindicato das Empresas de Trans-
portes de Passageiros do Estado de São Paulo (Setpesp). Tais organizações 
congregam cerca de 150 estabelecimentos.

6A Área 1 é a região mais urbanizada, mais populosa, predominantemente industrial e com quase a totalidade da frota cir-
culante do Estado. Ela abrange 102 municípios, agrupando suas três regiões metropolitanas: de São Paulo (38  municípios), 
de Campinas (19 municípios) e da Baixada Santista (9 municípios), além dos aglomerados urbanos de Piracicaba-Limeira (12 
municípios), São José dos Campos (10 municípios) e de Sorocaba-Jundiaí (13 municípios). Nela, os maiores responsáveis pelo 
comprometimento da qualidade do ar, por partículas inaláveis, são os veículos automotores, porém a contribuição industrial 
é importante em algumas regiões.

7Existem dois padrões de desconformidade. Pela Escala de Ringelmann, instrumento mais antigo e pouco sensível aos padrões 
de emissão atuais, a desconformidade gira em torno de 7%. Com o uso do opacímetro, instrumento eletrônico mais adequado 
à	verificação	dos	veículos	atuais,	essa	desconformidade	está	em	média	em	40%,	variando	conforme	a	frota	avaliada.
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11.4.2. Otimização da Matriz de Transporte de Passageiros e Carga

	 Outras	medidas	igualmente	importantes	em	busca	da	eficiência	energé-
tica estão sendo adotadas no estado de São Paulo, como a expansão das redes 
de metrô e trem metropolitano e outros projetos de substituição de modali-
dades de transporte, por meio da melhoria da qualidade do transporte público 
metropolitano, esses já incluídos e aprovados no PPA 2012-2015 e nos planos 
de investimentos do Metrô/SP8, da CPTM9, da EMTU/SP10. Esses projetos 
trarão benefícios que poderão contribuir para o cumprimento da meta de me-
lhoria	da	eficiência	energética	no	estado,	estimada	em	algo	da	ordem	de	8%.	

 A execução desses planos de expansão do transporte público metropoli-
tano trará como resultado a atração de passageiros que se utilizam do trans-
porte individual motorizado, reduzindo o consumo de combustíveis fósseis, e 
contribuirá com a meta de redução de CO2.

 A rede do metrô da região metropolitana de São Paulo deve ser revista 
e monitorada, com vistas à consecução e permanência do equilíbrio operacio-
nal do sistema, consideradas a sua funcionalidade e complementariedade dos 
serviços de alta, média e baixa capacidade de transporte. Os investimentos no 
Metrô/SP terão ênfase na conectividade da malha e na compatibilidade entre a 
oferta que propicia e a demanda que se propõe a atender.

 A meta física de expansão da rede do metrô de São Paulo  é a seguinte:
•	137,7	km	de	extensão	de	rede,	em	2015;	
•	244,2	km	de	extensão	de	rede,	em	2020.

 Dentre os benefícios dessas intervenções podem citar-se:

•	 redução	 anual	 estimada	 	 de	 690	milhões	 de	 litros	 de	 gasolina	 e	 440	
milhões de litros de diesel, a partir de 2020;
•	emissões	evitadas	a	partir	de	2020:	1,8	MtCO2/ano.

 O projeto de expansão e modernização da malha da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos (CPTM) tem o objetivo de conduzir a infraestrutura 
instalada	ao	limite	de	seu	desempenho,	a	fim	de	tornar	a	oferta	compatível	com	
o potencial de demanda, e atingir um padrão de excelência em serviço. Além disso,

8Metrô/SP – Companhia do Metropolitano de São Paulo
9CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
10EMTU/SP – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
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com a modernização e ampliação da rede, o intervalo médio entre os trens será 
reduzido.

 A CPTM planeja atingir uma extensão de 298,2 km de rede, em 2014; e 
de 369 km de rede, em 2020.

 Dentre os benefícios dessas intervenções, estima-se: 

•	redução	na	emissão	de	CO2:  440 mil toneladas/ano;
•	redução	no	consumo	de	gasolina:	190	milhões	de	litros/ano;
•	redução	no	consumo	de	diesel:	31milhões	de	litros/ano.

 Pretende-se ainda o aprofundamento dos estudos de três serviços de 
trens regionais – São Paulo/Santos, São Paulo/Sorocaba e São Paulo/Jundiaí 
– induzindo assim ao reordenamento da matriz de transporte entre as regiões 
metropolitanas e aglomerados urbanos do estado. Com a implantação desses 
projetos,	o	tempo	médio	de	viagens	ficará	em	torno	de	40	minutos,	entre	São	
Paulo-Santos e São Paulo-Sorocaba, e 25 minutos, entre São Paulo e Jundiaí.

 A proposta da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 
(EMTU/SP) prevê a construção, complementação e o melhoramento de vários 
corredores metropolitanos de ônibus integrados ao sistema sobre trilhos.

 A EMTU está desenvolvendo um programa de implantação de corre-
dores metropolitanos de transporte por ônibus, sendo um dos objetivos a in-
serção de frotas mais limpas do que as hoje utilizadas, cujos ônibus são movi-
dos a diesel convencional.

 Os valores totais necessários para esses investimentos serão de:

•	Até	2014	= R$ 1,73 bilhão – 164,1 km;
•	De	2015	a	2020	=	R$	615	milhões	–	57,9	km.

 A EMTU/SP estima que haverá um aumento da demanda de cerca de 
50% de passageiros, resultante da atração de parte do transporte individual 
(30% desse total), parte da demanda reprimida hoje existente (50% desse total) 
e parte (20% desse total) oriunda dos trilhos. Estima também que haverá uma 
redução mensal de, aproximadamente, 25% nas emissões de CO2, por pas-
sageiro transportado, em decorrência da otimização oriunda da implantação 
dos corredores de transporte.
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 Ainda referente à otimização da matriz de transporte do estado, a Se-
cretaria de Logística e Transportes (SLT) tem focado o seu trabalho em plane-
jamento logístico e integração modal buscando, dentre outros, a excelência na 
prestação dos serviços e o desenvolvimento de soluções de infraestrutura para 
o escoamento da produção, além da implantação de políticas de multimodali-
dade, visando redução do desbalanceamento da matriz modal. 

 Nesse contexto, o desenvolvimento de projetos estruturantes como os 
dos Centros Logísticos Integrados, a promoção de estudos visando a integra-
ção e adequação operacional das ferrovias e a atração de cargas para a malha 
hidroviária (por meio do aumento da velocidade média de tráfego e da capa-
cidade de transporte por ciclo de viagem) estão sendo considerados fatores 
críticos na revisão do Plano Diretor de Transportes do estado de São Paulo.

 Dentre outros projetos incluídos no PPA 2012-2015 da SLT, que poderão 
contribuir	com	a	eficiência	energética	em	combustíveis,	podem	citar-se:

•	alargamento	de	vãos	de	pontes	e	remoção	de	pilares	(dez/2013);
•	canais,	derrocamentos	e	atracadores	(2014);
•	extensão	da	hidrovia	até	Piracicaba	(2015);
•	extensão	da	hidrovia	até	Salto	(2018).

 Com esses projetos, a SLT espera uma redução de:

•	1	bilhão	de	litros	de	derivados/ano,	a	partir	de	2020;
•	2,6	MtCO2, a partir de  2020.

 A SLT pretende ainda viabilizar quatro Plataformas Logísticas até 2020, 
as quais trarão ganhos como a otimização da matriz de transportes e a raciona-
lidade da cadeia logística, além de economia no consumo de combustíveis.

	 Outra	iniciativa	importante	da	SLT,	em	busca	da	melhoria	da	eficiência	
energética	em	combustíveis,	 será	a	criação	da	figura	do	Operador	de	Trans-
porte Multimodal (OTM), em 2018, cujos ganhos serão:

	 •	redução	das	viagens	vazias,	de	caminhões,	de	46%	para	36%;	
•	redução	de	quilometragem	“morta”,	de	caminhões,	de	37%	para	29%.

 O resultado será uma economia de 850 milhões de litros de diesel, em 2020.
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11.5. Medidas Adotadas pela Prefeitura de São Paulo

 Ainda como iniciativa dentro do estado de São Paulo, em busca da 
eficiência	energética	e	redução	de	emissões	de	CO2, vale destacar as medidas 
adotadas pela Prefeitura de São Paulo. A primeira delas foi a instituição da 
Política de Mudança de Clima no Município de São Paulo (Lei Municipal nº 
14933, de 5/06/2009). Essa lei tem como meta a redução das emissões de CO2 
e de consumo de energia, com fortes ações no setor de transporte, tendo sido 
estabelecidas as seguintes metas, a partir de 2009: i)a redução progressiva do 
uso de combustíveis fósseis em pelo menos 10% a cada ano, para os ônibus do 
sistema de transporte público; e ii) a utilização, em 2018, de recursos energéti-
cos renováveis, em 100% dos ônibus do sistema.

 Com base nesse importante instrumento legal, a Secretaria Municipal de 
Transporte (SMT) vem trabalhando nas seguintes ações:

 Melhoria da infraestrutura de transporte público – estão sendo 
executadas alterações nos corredores de ônibus, com o intuito de diminuir 
o tempo de viagem, o consumo de combustível e as emissões. A meta é de 
aumento de 15% na média de velocidade. No segundo semestre de 2012, já se 
havia alcançado uma média de 7%, de ganho em velocidade.

 Ecofrota – Desde fevereiro de 2011 vem sendo introduzidas na frota de 
ônibus circulante, no município de São Paulo, tecnologias menos poluentes, de 
modo a atingir a meta estabelecida por lei. Já foram introduzidos 1,2 mil ôni-
bus movidos com B20 (diesel comum + 20% biodiesel), 60 ônibus movidos 
a etanol, 160 com diesel de cana, além da renovação da frota de tróleibus e  
modernização de sua rede aérea. 

	 Outras	tecnologias	como	dual	flex	(diesel	+	etanol),	híbridos	e	célula	a	
combustível hidrogênio estão sendo estudadas e deverão ser implementadas 
até 2018. Essa ação resultou em 2011 numa redução mensal nas emissões de 
CO2 da ordem de 6,7%, correspondente a 7.834 ton/mês. A previsão para 
2012 é de 10% correspondente a 10.735 ton/mês; e para 2018, 100%, cor-
respondente a 116.867 ton/mês. Essa redução para 2018 corresponde a uma 
diminuição mensal no consumo de diesel na ordem de 44,7 milhões de litros.

 Aumento da utilização do transporte público – em 2012, a distribuição 
de utilização entre transporte público e individual era de 55%, para o transporte 
público e 45%, para o transporte individual. A meta do município de São Paulo,  
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para 2020, é mudar essa relação para 70%, de transporte público e 30%, de 
transporte individual. Com esta distribuição, estima-se uma diminuição de 
emissões de CO2, da ordem de 19.417 ton/dia; e uma redução no consumo de 
combustível pelos automóveis, da ordem de 7.946.000 litros/dia.

 Além dos programas dirigidos à frota de ônibus urbano circulante no 
município de São Paulo, a prefeitura adotou medidas para redução dos conges-
tionamentos e poluição, gerados por veículos de carga que circulam na cidade, 
incluindo os programas de restrição da circulação e de inspeção e manutenção 
dos veículos. 

 O programa de restrição da circulação de veículos de carga abrange os 
caminhões e veículos comerciais leves, no centro expandido da cidade, na maior 
parte do dia, objetivando reduzir os congestionamentos. Essa restrição foi im-
plantada	em	dois	estágios.	Em	2008,	foi	definida	uma	área	na	qual	se	proibiu	
a circulação de caminhões pesados. Como resultado desse primeiro estágio 
registrou-se a redução de cerca de 20 mil caminhões circulando nessa área. 
Contudo, houve aumento da circulação de caminhões de menor porte. Assim, 
a prefeitura ampliou a área de restrição e acrescentou a proibição de circulação 
aos caminhões de menor porte.

 O programa de inspeção e manutenção de veículos é obrigatório para 
toda frota cadastrada no município de São Paulo (diesel, automóvel e moto-
cicleta). São inspecionados anualmente cerca de 3,5 milhões de veículos e o 
resultado desta inspeção corresponde em termos de emissões de poluentes, o 
equivalente a retirar de circulação uma frota de 1,5 milhões de veículos.

11.6. Análise do IPT para Metas de Eficiência Veicular

 O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) também desenvolveu, em 
parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecno-
logia do Estado de São Paulo, um estudo para fundamentar uma proposta de 
adoção	de	metas	de	eficiência	energética	veicular,	para	veículos	com	motoriza-
ção, ciclo Otto, no estado de São Paulo.

 Tomando-se por base esse estudo do IPT, decidiu-se incorporar a pro-
posta	contida	nele,	que	é	de	promover	o	aumento	de	eficiência	energética	de	
veículos leves, que será aferida pela metodologia do PBE-V. Esssa ação te-
ria	 como	 instrumentos	 tributos	 diferenciados	 segundo	 a	 eficiência	 veicular,	
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medida em MJ/Km, buscando manter o equilíbrio na arrecadação tributária. 
Esse estudo concluiu que poderá haver uma redução média de 20% no consu-
mo dos veículos leves novos comercializados em 2020 no mercado brasileiro.

 Trata-se, basicamente, da adoção de uma política tributária de incentivo e 
penalização dentro de cada categoria de veículos automotores leves do PBE-V, 
onde	se	verifica	uma	amplitude	de	variação	de	consumo	dentro	de	cada	catego-
ria, fato que pode possibilitar ações baseadas somente no IPVA.

 Caso a amplitude de variação do consumo dentro de cada categoria de 
veículos	seja	suficiente	para	motivar	o	consumidor,	dentro	de	cada	categoria	
de veículos automotores leves do PBE-V, seria possível dar andamento ao pro-
jeto no âmbito do próprio governo paulista.  Entretanto, em qualquer caso, 
propõe-se que sejam envidados esforços políticos junto ao governo federal 
para que uma política semelhante seja adotada pelo país. 

11.7. Pesquisa e Desenvolvimento

	 No	que	se	refere	à	Pesquisa	e	Desenvolvimento,	em	eficiência	veicular	e	
em combustíveis, o estado de São Paulo está na liderança, em termos nacionais.

 A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) coor-
dena, tecnicamente, um projeto de desenvolvimento de um ônibus híbrido, 
que tem como objetivo desenvolver e testar a tecnologia de células com-
bustível a hidrogênio aplicadas aos ônibus urbanos. Os recursos são do Global 
Environment Facility (US$ 12,3 milhões) e da Finep (R$ 8,4 milhões). 

 Testes estão sendo feitos com um ônibus-protótipo, em operação nor-
mal no Corredor São Mateus-Jabaquara, na RMSP, desde dezembro de 2010, 
e mais três serão construídos até 2013. São veículos de tração elétrica híbrida, 
com emissão zero de poluentes.

A EMTU também participa:

•	do	Projeto	PNUD	BRA/99/G32	-	Ônibus	a	célula	combustível		a	hi-
drogênio para transporte urbano no Brasil; 
•	do	Projeto	Best	(BioEthanol	for	Sustainable	Transport)	junto	ao	Cen-
tro Nacional de Referência em Biomassa (Cenbio), da USP. Um ônibus 
movido a etanol foi testado, durante este projeto, por quase 2,5 anos, com 
resultados bastante satisfatórios. É um veículo com as seguintes reduções 
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de emissões em comparação com um ônibus equivalente a diesel (conforme 
dados Cenbio): i) CO2: 80%; ii) Material Particulado: 90%; e iii) NOx: 50%.

 O Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT) fez uma avaliação compara-
tiva do consumo de combustível e emissão de poluentes de ônibus urbanos, 
visando avaliar, em condições reais de uso, as principais alternativas tecnológi-
cas que vêm sendo propostas para a redução das emissões poluentes desses 
veículos.

 Além do ônibus híbrido, as alternativas tecnológicas avaliadas pelo IPT 
foram: óleo diesel de baixo teor de enxofre, ônibus a gás natural e sistemas de 
pós-tratamento para motores diesel, sejam estes para veículos novos ou para a 
atualização	de	ônibus	usados	(retrofit).

 Para assegurar que as amostras ensaiadas fossem representativas das 
classes de produtos a serem avaliados, o IPT convidou as seguintes empresas 
fornecedoras desses produtos, para participar do trabalho:

•	 Fabricantes	 de	 ônibus	 e	 motores:	 DaimlerChrysler,	 Eletra,	 Iveco2,	
MWM-International, Scania e Volkswagen;
•	Fabricantes	de	sistemas	de	pós-tratamento:	Basf 	(Engelhard),	Johnson	
Matthey e Umicore.
•	Produtor	de	combustíveis:	Petrobras.

 Além dessas empresas, o trabalho foi acompanhado pela Associação 
dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissões Veiculares da 
América do Sul (Afeevas); Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(Cetesb); Cummins; Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU); 
International Caminhões; Secretaria de Estado do Meio Ambiente; Secretaria 
Municipal de Verde e Meio Ambiente; e duas empresas de consultoria atuantes 
no setor. 

11.8. Qualidade dos Combustíveis

11.8.1. Impurezas dos Combustíveis e Medidas Adotadas

 Uma das principais impurezas dos combustíveis é o enxofre (S). O enxo-
fre é um elemento químico extremamente indesejável para o meio ambiente e 
também para os motores diesel, pois durante a combustão o trióxido de enxo-
fre, ao se juntar com água, forma o ácido sulfúrico, que corrói partes metálicas
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do motor, como mancais, guias de válvulas, etc. Se a concentração desse ele-
mento for elevada, as emissões de material particulado serão altas, assim como 
as emissões de poluentes primários como o dióxido de enxofre (SO2) e trióxido 
de enxofre (SO3), acarretando grandes prejuízos também à saúde humana.

 Além de ser um dos principais componentes da poluição atmosférica, 
o enxofre contido nos combustíveis (carvão, gás natural e os derivados de 
petróleo) é também um gargalo para novas tecnologias. Mesmo em pequenas 
concentrações, SO2 e H2S (ácido sulfídrico) corroem os metais nobres (platina, 
paládio e rênio), utilizados em sistemas de exaustão em veículos e em reforma-
dores	catalíticos	de	refinarias.	

 Como a remoção do enxofre representa custos, a qualidade dos com-
bustíveis nos países em desenvolvimento é inferior, o que por sua vez limita a 
introdução	de	novas	tecnologias	veiculares,	mais	eficientes	e	menos	poluentes.

 Nos países desenvolvidos, os teores de enxofre encontrados no diesel 
possuem níveis muito baixos. No Japão, o teor máximo de enxofre no diesel 
é de 10 ppm (também chamado de S10)11. Em países europeus, desde 1996 já 
havia diesel comercializado possuindo aproximadamente 50 ppm, ou S50. 

 Em 2005, todo o diesel comercializado na União Europeia passou a ter 
concentração máxima de enxofre de 50 ppm. Nos EUA, tais valores de con-
centração já haviam sito atingidos em 1993. Atualmente, os padrões america-
nos são da ordem de 15 ppm de S.

 Abaixo uma comparação entre os teores máximos de enxofre no diesel, 
adotados no Brasil e outros países, com dados de 2008:

•	Japão		 10	ppm
•	EUA	 15	ppm
•	Europa		 50	ppm
•	Brasil		 2.000	ppm

              Fonte: International Fuel Quality Center (IFQC), 2008

 No Brasil, no ano de 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) publicou a Resolução 315/2002, que dispõe sobre as etapas do Pro-
grama de de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve)
11O	“S”	é	o	símbolo	que	representa	o	elemento	químico	enxofre	e	a	identificação	da	quantidade	deste	elemento	no	diesel	é	
representada	pela	unidade	ppm	que	significa	partes	por	milhão.	Por	exemplo,	o	diesel	de	2.000	ppm	de	S,	o	mais	comum	no	
Brasil, apresenta uma concentração de 0,2% de S.
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a serem cumpridas, em caráter nacional, para serem atendidas nas homologa-
ções dos veículos automotores novos, nacionais e importados, leves (Fase L-4 e 
L-5) e pesados (Fase P-5 e P-6), destinados exclusivamente ao mercado interno 
brasileiro, com vistas à redução das emissões de CO2.

 Ocorre que, devido a diversas omissões e inações dos órgãos e empresas 
do governo federal, a Resolução 315/2002 do CONAMA não alcançou os re-
sultados esperados.

 Assim, em 2008, o Ministério Público Federal promoveu a assinatura de 
um acordo judicial entre o estado de São Paulo, o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Petrobras, a Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), vários fabricantes 
de veículos e motores e a Cetesb. O acordo foi assinado no dia 29 de outubro 
e homologado no dia 5 de novembro de 2008.

	 Um	dos	principais	 pontos	do	 acordo	 foi	 a	 definição	de	novas	 fases	 e	
cronogramas do Proconve para veículos pesados, atreladas ao suprimento de 
diesel de baixo teor de enxofre (S50 e S10). 

 Entre as iniciativas previstas pelo acordo estão a antecipação das fases 
P7 e L5 para os veículos a diesel (2012 e 2014, respectivamente), a construção 
de um novo laboratório de emissões para a Cetesb, a ser entregue em janeiro 
de 2013, e a introdução do diesel com 50 ppm de enxofre até 2012 e 10 ppm 
a partir de 2013. Parte dessas iniciativas está contida na Resolução Conama 
403/2008, de dia 30 de outubro e publicada no dia 12 de novembro de 2008.

	 Os	 desafios	 da	 operação	 do	 diesel	 S10	 são	 enormes,	 não	 só	 no	
aspecto da produção, mas também para o sistema logístico, distribuição e 
revenda, levando em consideração a conjuntura econômica. A produção do 
S10	tem	por	desafios	a	adequação	ao	número	de	cetano,	a	baixa	densidade,	a	
lubricidade e a condutividade.

	 Segundo	especialistas	da	Petrobras,	em	reuniões	do	grupo	técnico	Eficiên-
cia Energética em Combustíveis, durante o processo de elaboração do Plano 
Paulista	de	Energia,	para	atender	às	novas	especificações	definidas	para	o	diesel	
e	gasolina,	as	refinarias	brasileiras	(Petrobras)	estão	implementando	novas	uni-
dades de processo adequadas, para poder tratar os produtos e atender a essas 
exigências. As Unidades de hidrotratamento (HDT, HDS) usam hidrogênio
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para tratar as correntes de diesel e gasolina, reduzindo o teor de enxofre e 
adequando outras propriedades. 

 Contudo, o esforço de melhoria da qualidade do combustível traz algu-
mas externalidades negativas que precisam ser consideradas.

 A primeira dessas externalidades está no fato de que o aumento da con-
versão	 e	 do	 tratamento	nas	 refinarias	 não	 implica	 em	 aumento	de	 carga	 de	
processamento de petróleo, mas em um incremento de consumo de energia. 
Como as emissões de GEE estão diretamente relacionadas ao consumo de 
energia, a instalação destas unidades implica em aumento da relação GEE por 
carga processada.

	 Consequentemente,	a	Petrobras	estima	que	haverá	aumento	significativo	
das	emissões	de	GEE	nas	quatro	refinarias	paulistas,	sem	o	proporcional	au-
mento na capacidade de processamento de petróleo.

 A Petrobras estima que haverá um aumento de 47% das emissões de 
CO2 em 2020, comparadas com 2005, apesar do aumento de processamento de 
petróleo previsto ser de apenas 10% . Isto porque, para atender à qualidade de 
produtos,	todas	as	refinarias	implantarão	unidades	de	tratamento	e	conversão,	
que não promovem aumento de processamento de petróleo. Esse acréscimo de 
emissões de CO2 deve-se ao:

•	aumento	de	64%	da	emissão	de	CO2 pelo consumo de gás (natural e de 
refinaria),	para	atender	a	energia	demandada	pelas	novas	unidades;
•	 aumento	de	470%	da	 emissão	de	CO2 gerados nas UGHs, devido à 
pouca geração por estas, em 2005, e a necessidade das mesmas para a 
carteira	de	hidrotratamentos	previstas	nas	refinarias.

 Cabe ressaltar que as novas unidades estão otimizadas energeticamente 
e	que	existe	uma	carteira	de	projetos	em	andamento	para	aumentar	a	eficiên-
cia energética das unidades existentes. Da mesma forma, como medida para 
redução	da	intensidade	de	carbono	no	combustível,	usado	nas	refinarias,	haverá	
uma redução de 62% de GEE, pela substituição do consumo de óleo com-
bustível pelo gás natural.

11.8.2. O Caso do Biodiesel

 O biodiesel substitui total ou parcialmente o óleo diesel de petróleo em 
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motores do ciclo diesel. Pode ser usado puro ou misturado ao diesel em diver-
sas proporções. O nome biodiesel muitas vezes é confundido com a mistura 
biodiesel ao diesel. A designação correta para a mistura deve ser precedida pela 
letra B (do inglês Blend). 

 No caso, a mistura de 2% de biodiesel ao diesel de petróleo é chamada de 
B2 e assim sucessivamente, até o biodiesel puro, denominado B100.

 A Lei Federal nº 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel na 
matriz	energética	brasileira,	fixando	o	percentual	mínimo	obrigatório	de	5%	
em volume de biodiesel adicionado ao diesel convencional (de origem fóssil) 
até 2013. Pelo mesmo instrumento legal, em 1º de janeiro de 2008, a adição de 
2% em volume de biodiesel em todo o diesel comercializado no país passou a 
ser obrigatória.

 Por decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o 
limite subiu para 3% em volume de biodiesel misturado ao diesel tradicional, a 
partir de 1º de julho de 2008.

	 A	legislação	nacional	permite	que	frotas	veiculares,	cativas	ou	específicas,	
possam fazer uso de diesel com percentuais até 5% em volume de biodiesel. 
Como tal utilização não implica em mudanças ou adequações nos motores, nem 
mesmo perda da garantia dada pelos fabricantes, as vantagens de se aumen-
tar a porcentagem de biodiesel misturado ao diesel convencional são muitas.

 Para se ter como exemplo, dados dos fabricantes de auto-peças atestam 
que 2% de biodiesel adicionados ao diesel aumentam em cerca de 50% a lubri-
cidade	do	combustível	(capacidade	de	lubrificação	de	peças	móveis	do	motor).

 Em setembro de 2009, o Conselho Nacional de Política Energética an-
tecipou a meta mínima de 5% em volume de biodiesel ao diesel convencional 
para 1º de janeiro de 2010 (Resolução nº 6/CNPE, de 16/09/2009, publicada 
no DOU em 26 de setembro de 2009, Seção 1, página 99).

11.8.3. O Problema das Adulterações dos Combustíveis

 Os combustíveis podem ser adulterados, com a adição de álcool, solven-
tes, óleos vegetais, querosene e até mesmo pela adição de água. Uma fraude 
comum é a comercialização do diesel interior12, em municípios onde deveria
12 Diesel interior – diesel com maior teor de enxofre cuja comercialização é autorizada para o interior do estado.
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ser comercializado o diesel metropolitano, que tem menos enxofre. Para inibir 
esse tipo de prática, a ANP determinou a adição de corante vermelho ao diesel 
interior. Assim, o diesel metropolitano deve apresentar uma coloração amare-
lada	semelhante	à	da	gasolina,	dificultando	assim	a	adulteração.

	 O	uso	de	combustível	adulterado	traz	inúmeros	prejuízos	financeiros	e	
ambientais, uma vez que corrói peças essenciais ao bom funcionamento do 
motor do veículo, podendo ocasionar problemas, como aumento no consumo, 
perda no rendimento, entupimentos e falhas na bomba de combustível. Com 
o uso de combustível adulterado, os veículos podem apresentar, ainda, apare-
cimento	de	borra	no	tanque,	entupimento	de	filtro	de	combustível,	corrosão	e	
aumento das emissões de poluentes.

 Na tentativa de solucionar o problema, as distribuidoras de petróleo con-
tam com programas de acompanhamento e controle dos produtos oferecidos 
nas redes credenciadas. Esses programas buscam garantir que o consumidor 
final	pague	um	preço	justo	por	um	produto	de	qualidade,	minimizando	os	ris-
cos de se adquirir combustíveis adulterados.

11.9. Propostas

 As propostas, que contemplam tanto o ambiente da administração públi-
ca estadual como o ambiente da iniciativa privada e sociedade, foram orga-
nizadas em sete grupos de temas: i) de caráter estrutural; ii) desenvolvimento 
tecnológico	e	etiquetagem	veicular	visando	a	eficiência	energética;	iii)	melhoria	
da qualidade dos combustíveis na produção e distribuição; iv) otimização da 
matriz de transporte no estado de São Paulo; v) logística e operação dos trans-
portes;	e	vi)	eficiência	energética	e	redução	de	emissões	de	CO2 na indústria.
 
 As estimativas dos benefícios foram feitas considerando a linha de base 
do crescimento econômico do estado, até 2020, e outras hipóteses adotadas 
para	o	Plano	Paulista	de	Energia	como	um	todo.	As	metas	definidas	tomaram	
por	base	a	meta	geral	de	eficiência	energética	em	combustíveis	de	10%,	defini-
da para o PEE; porém, algumas delas consideraram os planos de investimentos 
em transporte-regional e metropolitano - e o estágio de maturação da proposta, 
ou	seja,	definiram-se	prazos	para	a	conclusão	de	detalhamento,	quando	assim	
se fez necessário.
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 As propostas, contemplam:

a.	a	definição	de	metas	setoriais	de	eficiência	energética	em	combustíveis								
no estado de São Paulo;
b.	política	pública	para	o	aumento	desejável	de	eficiência	energética	de	
veículos leves, aferida pela metodologia do Programa Brasileiro de Eti-
quetagem Veicular (PBE-V) e com o auxílio de tributos diferenciados 
segundo	a	eficiência	veicular;
c. o estabelecimento de metas médias de consumo energético para os 
fabricantes, ponderadas pelo volume de produção do modelo;
d. a criação de um programa de inspeção veicular da frota diesel, inclusive 
para veículos comerciais, nas regiões metropolitanas de São Paulo;
e.	o	apoio		a	projetos	de	ônibus	mais	eficientes	energeticamente	e	menos	
emissores de CO2;
f. a expansão da rede metro-ferroviária e rodoviária de transporte de pas-
sageiros na região metropolitana de São Paulo, conforme seus planos de in-
vestimentos incluídos no Plano Plurianual do governo de São Paulo - PPA;
g. a adoção de medidas de caráter logístico para reduzir o consumo de 
combustível;
h. a criação de condições favoráveis ao transporte e distribuição do eta-
nol produzido no estado e adjacências, pela hidrovia Tietê-Paraná; e
i. a criação de Comissões Internas de Conservação de Energia (Cices).

 Parte das propostas acima mencionadas, que estão detalhadas nas tabe-
las a seguir, necessitará ser mais explorada pelos grupos técnicos, tendo em 
vista a sua complexidade, tanto em termos de obtenção de informações, para 
definição	de	parâmetros	iniciais,	como	no	que	tange	à	negociação	com	os	seg-
mentos que eventualmente serão objeto ou responsáveis pelas medidas. Além 
disso,	esses	grupos	deverão	definir	as	metas	específicas	que	poderão	contribuir	
para a meta geral de 10%.

	 As	 propostas	 também	 estão	 classificadas	 segundo	 o	 nível	 de	 respon-
sabilidade	 governamental,	 identificando-se	 aquelas	 que	 podem	 ser	 adotadas	
pelo governo de São Paulo, daquelas que exigirão negociação com o governo 
federal ou com as prefeituras.
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Eficiência Energética em Combustíveis - Ações no âmbito do Governo 
Estadual

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Proposta de Caráter 
Estrutural

Definir	metas	setoriais	de	
eficiência	energética	em	
combustíveis. 

Grupo de Trabalho multisetorial. Redução de consumo de combustível 
e redução de emissão de CO2.

2013

Desenvolvimento 
tecnológico e 
etiquetagem veicular

Adotar os critérios do PBE-V 
para	fins	de	compras	públicas. Emenda ao Decreto Estadual n.º 50.170/2005. Poder multiplicador da ação. 2013

Otimização da Matriz 
de Transporte do 
Estado de São Paulo 

Assegurar a implantação 
do plano de ampliação e 
modernização da rede 
de metrô na RMSP.

Plano de transportes em andamento, contem-
plado no PPA e no Plano de Investimentos do 
Metrô. 

Redução anual estimada de 690 
milhões de litros de gasolina e 440 
milhões de litros de diesel, a partir 
de 2020. 

Consumo anual estimado de energia 
elétrica para tração de 1.700 GWh 
em 2020. 

Estimativa de emissões evitadas a 
partir de 2020: 1,8 MtCO2/ano. 

137,7km de extensão de 
rede de metrô, em 2015. 
 
244,2 km de extensão de 
rede de metrô, em 2020.

Otimização da Matriz 
de Transporte do 
Estado de São Paulo 

Assegurar a implantação do 
plano de ampliação e moder-
nização da rede de trens metro-
politanos da CPTM.

Plano de transportes em andamento,
contemplado no PPA. 

Redução na emissão de CO2: 440 mil 
toneladas/ano. 

Redução no consumo de gasolina: 
190 milhões de litros/ano. 

Redução no consumo de diesel: 31 
milhões de litros/ano.

298,2 km de rede, em 2014. 
 
369,0 km de rede, em 2020.

Otimização da Matriz 
de Transporte do 
Estado de São Paulo 

Elaborar e Implantar os pro-
jetos de uma rede de trens 
regionais de passageiros, inter-
ligando as regiões metropolita-
nas e aglomerações urbanas do 
Estado de São Paulo.

Projetos concluídos e inclusão no orçamento. Redução de Consumo de  Combustí-
vel Fóssil e de Emissões. 2020

Otimização da Matriz 
de Transporte do 
Estado de São Paulo 

Viabilizar a ampliação e 
melhoria dos corredores 
de ônibus intermunicipais 
gerenciados pela EMTU/SP.

Recursos orçamentários em conformidade com 
o PPA. 

25% mais passageiros transportados 
por litro de diesel gasto. 

Redução mensal de 25% de emissões 
de CO2 por passageiro transportado.

164,1 km de rede até  2014. 

57,9 km de rede de 2015 a 
2020.

Otimização da Matriz 
de Transporte do 
Estado de São Paulo 

Assegurar a ampliação do uso 
do modal hidroviário, com 
eliminação de gargalos na Hi-
drovia Tietê-Paraná e melhorias 
das conexões intermodais.

Disponibilidade orçamentária em conformidade 
com o previsto no PPA.

Redução de 1 bilhão de litros de 
derivados/ano, a partir de 2020. 

Redução de emissões de 2,6 MtCO2, a 
partir de 2020.

Alargamento de vãos e pon-
tes, e remoção de pilares 
(dez/2013). 

Canais, derrocamentos e 
atracadores (2014). 

Extensão da hidrovia até 
Piracicaba (2015). 

Extensão da hidrovia até 
Salto (2018).

Logística e Operação 
dos Transportes

Assegurar a implantação da 
Rede de Plataformas Logísticas 
no Estado de São Paulo.

Implantação do Ferroanel. 

Mecanismos de viabilização econômica no 
modelo.    

Otimização da matriz de transportes. 

Racionalidade da cadeia logística. 

Economia no consumo de com-
bustíveis.

4 Plataformas Logísticas 
até 2020.

Logística e Operação 
dos Transportes

Criar	a	figura	do	Operador	
de Transporte Multimodal 
(OTM). 

Cooperação técnica entre Secretarias de Gestão, 
Logísticas e Transportes, Trabalho, entidades 
correlatas, transportadores autônomos de carga e 
Municípios envolvidos.

Redução das viagens vazias de 46% 
para 36%, e de quilometragem "mor-
ta" de 37% para 29%, resultando em 
economia de 850 milhões de litros de 
diesel, em 2020. 

Redução de 2,2 MtCO2. 

2018

Logística e Operação 
dos Transportes

Viabilizar a implementação 
de programa de renovação de 
frota de caminhões, com priori-
dade para os autônomos.

Grupo intersecretarias já está produzindo texto 
base. 

Entidades participantes: SEFAZ, CETESB, SLT, 
SDECT e SGP. 

Substituição de caminhões com mais 
de 30 anos (estimado em 35.000) por 
caminhões novos. 

Redução de consumo de cerca de 150 
milhões de litros de diesel a partir 
de 2020. 

Redução de 400 mil toneladas de 
emissões de CO2.

Projeto piloto dezembro de 
2012.

Logística e Operação 
dos Transportes

Criar programa estadual de 
controle de emissão de fumaça 
da frota diesel circulante.

Fiscalização de opacidade da fumaça pela 
CETESB, municípios e Polícia Militar. 

Termo de Compromisso entre CETESB, 
prefeituras e entidades empresariais e autônomos 
com as metas estabelecidas.
 
Instrumento	legal	definindo	critérios	de	
opacidade	da	fumaça	na	frota	oficial	do	Estado. 

Instrumento	legal	definindo	critérios	ambientais	
nos contratos de concessão do transporte 
urbano e metropolitano do Estado.

Redução de desconformidade na 
emissão de fumaça de 40% para 5% 
até 2020. 

1,3 % de economia de diesel.

Projeto piloto dezembro 
de 2012. 

Meta de conformidade de 
emissão de fumaça para São 
Paulo: 95%, em 2020.

Logística e Operação 
dos Transportes

Implementar programa de 
inspeção veicular da frota 
diesel e veículo comercial para 
o Estado de São Paulo.

Projeto de lei em análise na ALESP. Redução de consumo de combustível 
e de emissão de CO2.

Dependendo da aprovação 
do Projeto de Lei.

Eficiência Energética 
e redução de Emissões 
de CO2 na indústria 

Induzir a criação de Comissões 
Internas de Conservação 
de Energia (CICEs) para 
determinados segmentos de 
consumidores industriais de 
combustíveis.

Acordo de cooperação entre o governo do 
Estado, entidades de classe e universidades.

Redução de consumo de combustíveis 
e de emissão de CO2.

2014
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Eficiência Energética em Combustíveis - Ações que requerem articula-
ção com o Governo Federal

Eficiência Energética em Combustíveis - Ações que requerem articula-
ção com os Municípios

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Desenvolvimento 
tecnológico e 
etiquetagem veicular 

Promover o aumento de 
eficiência	energética	de	veículos	
leves, aferida pela Metodologia 
da PBE-V.

Tributos	diferenciados	segundo	a	eficiência	
veicular, medida em Mj/km, com participação 
federal, buscando manter o equilíbrio na 
arrecadação tributária. 

Como alternativa: Instrumento juridíco que es-
tabeleça, em caráter mandatório, metas minímas 
de consumo energético para os fabricantes, pon-
deradas pelo volume de produção do modelo.

Redução média de 20% no consumo 
dos veículos leves novos comercia-
lizados no mercado brasileiro, em 
2020.

Redução de 2 MtCO2 e outros GEE 
até 2020.

2014

Melhoria da qualidade 
dos combustíveis na 
produção e distribuição

Viabilizar ações de melhoria da 
qualidade de combustíveis que 
permitam	 aumento	 de	 eficiên-
cia energética.

Termo de Compromisso entre o governo do 
Estado,  o MME, a ANP e a Petrobras. 

Melhoria do rendimento e autonomia 
dos motores veiculares. 

Redução de CO2 e outros GEE.

2014

Melhoria da qualidade 
dos combustíveis na 
produção e distribuição

Assegurar	a	ampliação	da	fisca-
lização das distribuidoras e pos-
tos de combustíveis, por parte 
da ANP.

Termo de Compromisso da ANP com o governo 
do Estado. 

Melhoria do rendimento e autonomia 
dos motores veiculares. 

Redução de CO2 e outros GEE.

2014

Otimização da Matriz 
de Transporte do 
Estado de São Paulo

Assegurar a construção de 
dutovia visando, fundamental-
mente, o transporte de etanol.

Apoio institucional para a otimização e a obten-
ção de licenças necessárias ao empreendimento.

Otimização das matrizes de trans-
portes e energia. 
 
Redução do custo logístico.
 
Ganho de competitividade do etanol.
 
Ganho	 de	 eficiência	 energética	 e	
redução na emissão de CO2.

Conclusão do 1º ramal de 
1.300 km, em 2013.

Otimização da Matriz 
de Transporte do 
Estado de São Paulo

Estimular os investimentos de 
concessionárias de  ferrovias 
que operam em território es-
tadual por meio da indução da 
competitividade intramodal.  

Revisão da Regulação do setor. Redução de consumo de combustíveis 
e de emissão de CO2.

2015

TEMA PROPOSTA INSTRUMENTOS
NECESSÁRIOS BENEFÍCIOS METAS

Adequação da frota de 
ônibus no Transporte 
Público

Promover a inserção de 
frota  movida a combustíveis 
renováveis (etanol, eletrici-
dade, biodiesel, etc.) na frota 
das RMs.

Financiamento e Incentivos Fiscais.
Redução de consumo de com-
bustíveis e emissão de CO2. 

2014 para ônibus das RMs. 

2020 para ônibus dos 
municípios.

Otimização da Matriz 
de Transporte do Es-
tado de São Paulo

Estimular o cumprimento das 
intervenções na infraestrutura 
de corredores de ônibus urba-
nos da cidade de São Paulo.

Recursos orçamentários da Prefeitura de São 
Paulo, conforme cronograma de projetos 
em andamento na Secretaria de Transportes 
do Município de São Paulo.

Aumento de 15% na média da 
velocidade do ônibus. 2015
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12.  Considerações Finais 

 As propostas contidas no Plano Paulista de Energia apontam que o aten-
dimento às futuras demandas energéticas e a melhoria das condições ambien-
tais não constituem temas de natureza necessariamente antagônica, particular-
mente em um estado como São Paulo, destacado pela abundância e pluralidade 
de fontes renováveis reais e potenciais.

 Essa observação pôde ser feita durante todas as discussões e análises 
realizadas nos grupos temáticos, que, contando com especialistas do poder 
executivo, do meio acadêmico e dos setores produtivos, caracterizaram-se mui-
to mais pelos consensos do que pelas dissidências.

 De forma análoga, os posicionamentos dos governos federal e munici-
pais sobre questões apresentadas neste Plano, que vêm sendo amplamente di-
vulgados pela imprensa, sugerem alinhamento de ideias e propósitos, essencial 
para o objetivo pretendido.

	 Isso	não	significa	que	a	concretização	das	propostas	aqui	apresentadas	
torne-se tarefa de fácil execução, com resultados a curtíssimo prazo. Ao con-
trário,	 os	 desafios	 são	 expressivos	 e	 exigirão	 foco,	 estratégia,	 organização	 e	
firmeza	de	propósitos.

	 Para	os	biocombustíveis,	é	necessário	reverter	perdas	verificadas	nas	últi-
mas safras, retomando a curva ascendente de produção e de produtividade. 

 Para a geração de energia a partir de novas fontes renováveis, a viabili-
zação exige crescimento da competitividade e a adequação da regulação. Para 
o suprimento de energia elétrica, o monitoramento permanente das obras es-
tratégicas	deve	ser	intensificado,	tanto	para	geração	quanto	transmissão	e	dis-
tribuição, como forma de evitar que os atrasos em cronogramas resultem em 
comprometimento da segurança de fornecimento. Para o gás, a expansão do 
mercado	passa	pela	confiabilidade	do	fornecimento	e	pela	definição	de	políti-
cas	de	preços	estáveis.	Para	a	eficiência	energética,	tanto	em	eletricidade	quanto	
em combustíveis, tornam-se indispensáveis as abordagens estruturadas e per-
manentes nos campos educacional, tecnológico e regulatório.

	 Por	todos	esses	desafios,	o	Plano	Paulista	de	Energia	não	constitui	um	fim	
em si, mas uma primeira etapa de trabalho. Cada uma das propostas requer desdo-
bramentos	em	planos	específicos	de	implantação,	definindo	etapas,	estratégias,
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responsabilidades e cronogramas, cujo desenvolvimento e resultados de-
verão ser monitorados pelo Conselho Estadual de Política Energética.
 
	 A	 concretização	 do	 Plano	 Paulista	 de	 Energia	 exigirá	 a	 definição	 de	
estruturas funcionais dedicadas à coordenação das ações, que poderão 
estar vinculadas à Secretaria de Energia. O desenvolvimento dos trabalhos de 
implantação deverá ser feito através de grupos temáticos multi-setoriais, 
mantendo a organização bem sucedida utilizada na fase de elaboração das 
propostas de ação.

	 Finalmente,	 a	 definição	 do	 Plano	 Paulista	 de	 Energia	 passa	 a	
constituir	o	fundamento	para	a	definição	de	políticas	públicas	que	sedimente	a	
correlação energia/desenvolvimento/meio ambiente, fundamental para a 
sustentabilidade. 
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13. Glossário 

Agências Reguladoras 
São instituições criadas por lei, normalmente sob a forma de autarquia em regime especial, que têm 
por	objetivo	regular	e	fiscalizar	serviços	concedidos	pelo	poder	público,	visando	sempre	à	defesa	dos	
interesses	do	consumidor	para	que	receba	serviços	adequados,	eficazes	e	com	preços	justos.	

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp)
É uma entidade autárquica, criada pela Lei Complementar Estadual nº 1.025/07, vinculada à Secretaria 
de	Energia	do	Estado	de	São	Paulo,	para	regular,	controlar	e	fiscalizar,	no	âmbito	do	estado,	os	serviços	
de gás canalizado e, preservadas as competências e prerrogativas municipais, de saneamento básico de 
titularidade estadual.

Agência Nacional de Águas (ANA) 
A	ANA	é	uma	autarquia	sob	regime	especial,	com	autonomia	administrativa	e	financeira,	vinculada	ao	
Ministério do Meio Ambiente. A agência foi criada a partir da Lei Federal nº 9.984, 17 de julho de 2000. 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
A ANEEL é uma autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada pela 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e que tem como missão proporcionar condições favoráveis 
para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da 
sociedade.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
É uma autarquia integrante da administração pública federal, vinculada ao Ministério de Minas e Ener-
gia.	Tem	por	finalidade	promover	a	regulação,	a	contratação	e	a	fiscalização	das	atividades	econômicas	
integrantes da indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº 9.478, de 06/08/97, 
regulamentada pelo Decreto nº 2.455, de 14/01/98, nas diretrizes emanadas do Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) e em conformidade com os interesses do país. 

Área de Reservatório
Área da planta à montante do barramento, delimitada pelo nível d’água máximo normal de montante. 
Resolução	Aneel	nº	652,	de	9	de	dezembro	de	2003	(Diário	Oficial,	de	10	dez.	2003,	seção	1,	p.	90).	

Autoprodutor de Energia Elétrica
É a pessoa física ou jurídica ou empresas reunidas em consórcio, que recebem concessão ou autorização 
para produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo. Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 
1996	(Diário	Oficial,	de	11	set.	1996,	seção	117917).	

Bacia Hidrográfica 
Superfície de terreno, medida em projeção horizontal, da qual provém, efetivamente, a água de um curso 
d’água até um ponto considerado. 

Balanço Energético Nacional (BEN) 
Informe	estatístico	produzido	anualmente	pela	EPE	com	o	objetivo	de	apresentar	os	fluxos	energéticos	
das	fontes	primárias	e	secundárias	de	energia,	desde	sua	produção	até	o	consumo	final,	nos	principais	
setores da economia.

Balanço Energético do Estado de São Paulo (BEESP)
Informe estatístico produzido anualmente pela Secretaria de Energia do Estado de São Paulo com o obje-
tivo	de	apresentar	os	fluxos	energéticos	das	fontes	primárias	e	secundárias	de	energia,	desde	sua	produção	
até	o	consumo	final,	nos	principais	setores	da	economia	paulista.

Biomassa
Matéria orgânica de origem vegetal ou animal que pode ser aproveitada para geração de calor ou eletrici-
dade. Pode ser produzida pelo aproveitamento do lixo residencial, comercial ou industrial, como serra-
gem, arroz, cascas de árvores e do bagaço da cana-de-açúcar, recurso abundante no país. 
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Capacidade Instalada
Carga máxima para a qual uma máquina, aparelho, usina ou sistema são projetados ou construídos, não 
limitada pelas condições existentes de serviço. 

Central Termelétrica Cogeradora (Cogeração) 
Processo	operado	numa	 instalação	específica	para	fins	da	produção	combinada	das	utilidades	calor	 e	
energia mecânica, esta geralmente convertida total ou parcialmente em energia elétrica, a partir da energia 
disponibilizada por uma fonte primária. 

Conselho Estadual de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo (CEPG)
Criado pelo Decreto Estadual 56.074/2010, o CEPG é compostos por diversas secretarias de estado 
e tem como atribuições: acompanhar, de maneira consultiva, a implementação das ações do Programa 
Paulista de Petróleo e Gás Natural e os cumprimentos de suas metas e prazos; fomentar e articular ações 
nos diversos níveis de governo, sociedade civil e iniciativa privada; receber contribuições, orientações e 
sugestões ao aperfeiçoamento contínuo do Programa de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo.

Companhia Energética de São Paulo (Cesp)
É uma sociedade por ações e parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, regendo-
se pelo presente estatuto, pela Lei federal nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis. É a maior 
companhia de geração de energia do estado de São Paulo, a quarta maior companhia de geração de ener-
gia do Brasil em potência instalada, de acordo com dados publicados pela Aneel.

Concessionária de Energia
Agente titular de concessão federal para prestar o serviço público de distribuição ou transmissão ou ge-
ração de energia elétrica. 

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) 
Intervalo de tempo que, em média, no período de observação, em cada unidade consumidora do con-
junto considerado, ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica. Resolução Aneel nº 024, 
de	27	de	janeiro	de	2000	(Diário	Oficial,	de	28	jan.	2000,	seção	1,	p.	23)	–	Republicada	(Diário	Oficial,	
de 13 mar. 2003, seção 1, p. 54). 

Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (DIC) 
Intervalo de tempo que, no período de observação, em cada unidade consumidora ocorreu descontinui-
dade	da	distribuição	de	energia	elétrica.	Resolução	Aneel	nº	024,	de	27	de	janeiro	de	2000	(Diário	Oficial,	
de	28	jan.	2000,	seção	1,	p.	23)	–	Republicada	(Diário	Oficial,	de	13	mar.	2003,	seção	1,	p.	54).

Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora (DMIC) 
Tempo máximo de interrupção contínua, da distribuição de Energia Elétrica, para uma unidade consumi-
dora	qualquer.	Resolução	Aneel	nº	024,	de	27	de	janeiro	de	2000	(Diário	Oficial,	de	28	jan.	2000,	seção	1,	
p.	23)	–	Republicada	(Diário	Oficial,	de	13	mar.	2003,	seção	1,	p.	54).

Edital (Leilão)
Documento prioritariamente emitido pela Aneel que estabelece as regras do leilão. Portaria MME n. 59, 
de	10	de	abril	de	2007	(Diário	Oficial,	de	11	abr.	2007,	seção	1,	p.	50).	

Eletrobras
Criada pela Lei Federal mº 3.890-A, de 25 abril de 1961 a Centrais Elétricas Brasileiras S/A é uma em-
presa pública, vinculada ao MME. Holding das concessionárias federais de Geração e transmissão de 
energia elétrica, a eletrobrás tem como subsidiárias a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), 
Eletronorte, Eletrosul, Furnas e Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE). Possui 
metade do capital de Itaipu Binacional. Congrega, ainda, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Ce-
pel) e opera os programas do governo na área de energia como o Procel, Luz no Campo e Reluz. 

Eletrointensivo
Consumidores	industriais	para	os	quais	os	gastos	com	energia	elétrica	representam	parcela	significativa	
dos custos de produção. São exemplos as indústrias de papel, ferro-ligas, soda-cloro e gases industriais. 
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Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
Empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada pelo Decreto no 5.184, de 16 
de agosto de 2004, com base no disposto na Lei no 10.847, de 15 de março de 2004. e Resolução Norma-
tiva	Aneel	nº	109,	de	26	de	outubro	de	2004	(Diário	Oficial,	de	29	out.	2004,	seção	1,	p.	196).	

Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE)
A Lei Estadual nº 9.361/1996, que criou o Programa Estadual de Desestatização – PED, levou à cisão da 
ELETROPAULO  em quatro empresas independentes dentre elas a EMAE – Empresa Metropolitana 
de Águas e Energia S.A. Assim, coube a EMAE exercer as operações de geração de energia elétrica antes 
conduzidas pela Eletropaulo, operando o complexo hidroenergético localizado no Alto Tietê, centrado 
na Usina Hidrelétrica de Henry Borden e nos reservatórios que a abastecem, Billings e Rio das Pedras. e 
as barragens de Pirapora e Edgard Souza, no Rio Tietê, entre outras instalações. 

Energia Eólica
Energia gerada a partir da força dos ventos. A energia cinética do vento é transformada, pelas turbinas, 
em energia mecânica que, por sua vez, transforma-se em energia elétrica. 

Energia Gerada 
Soma da produção de energia elétrica referente a cada uma das unidades geradoras da central geradora de 
energia	elétrica.	Resolução	Aneel	nº	062,	de	5	de	maio	de	2004	(Diário	Oficial,	de	6	maio	2004,	seção	1,	p.	69).	

Energia Hidrelétrica
Energia elétrica produzida pelo aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. A água gira a turbina, 
transformando energia hidráulica em energia mecânica que, por sua vez, transforma- se em energia elétrica. 

Energia Limpa
Formas de energia que não produzem resíduos poluentes, como a solar e a eólica, ou que permite sua 
compensação direta como a utilização de biomassa. 

Energia Solar
Energia proveniente da luz do sol. Existem dois aproveitamentos principais: o térmico e o fotovoltaico. 
No aproveitamento térmico, a energia do sol é usada apenas como fonte de calor para sistemas de aqueci-
mento	de	fluídos.	No	fotovoltaico,	a	energia	proveniente	do	sol	se	transforma	em	energia	elétrica.	

Energia Térmica
A	energia	térmica	ou	calorífica	é	resultado	da	combustão	de	diversos	materiais,	como	carvão,	petróleo	e	
gás natural. Ela pode ser convertida em energia mecânica por meio de equipamentos como a máquina a 
vapor, motores de combustão ou turbinas a gás. 

Estudos Ambientais
Todos os estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e am-
pliação de uma atividade ou empreendimento, apresentados para análise do processo de licenciamento 
ambiental, tais como: Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto ao Meio Ambiente 
(Rima), Plano ou Projeto de Controle Ambiental, Relatório Ambiental Preliminar, Diagnóstico Ambien-
tal, Plano de Manejo, Plano de Recuperação de Área Degradada e Análise Preliminar de Risco. 

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) 
Número de interrupções ocorridas, em média, no período de observação, em cada unidade consumidora 
do	conjunto	considerado.	Resolução	Aneel	nº	024,	de	27	de	janeiro	de	2000	(Diário	Oficial,	de	28	jan.	
2000,	seção	1,	p.	23)	–	Republicada	(Diário	Oficial,	de	13	mar.	2003,	seção	1,	p.	54).	

Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora (FIC) 
Número de interrupções ocorridas no período de observação, em cada unidade consumidora. Resolução 
Aneel	nº	024,	de	27	de	janeiro	de	2000	(Diário	Oficial,	de	28	jan.	2000,	seção	1,	p.	23)	–	Republicada	
(Diário	Oficial,	de	13	mar.	2003,	seção	1,	p.	54).	

Fontes de Energia Secundária
Pelo Balanço Energético Nacional: o óleo diesel, óleo combustível, gasolina, GLP, nafta, querosene, 
gás, coque de carvão mineral, urânio contido no UO2 dos elementos combustíveis, eletricidade, carvão
vegetal,	álcool	etílico	e	outras	secundárias	de	petróleo	(gás	de	refinaria,	coque	e	outros).	
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Fontes Renováveis de Energia (fontes alternativas) 
Recursos naturais e renováveis que podem ser aproveitados para geração de energia elétrica como os 
ventos, a força das marés, a biomassa e a luz solar. Por serem naturais, o processo de geração de energia 
é menos poluente que o das fontes tradicionais. 

Gás Natural
Mistura de hidrocarbonetos, com destaque para o metano, inodoro e sem cor. É o mais limpo dos com-
bustíveis fósseis e permite ampla utilização para aquecimento, esfriamento, produção de energia elétrica 
e outros usos industriais. 

Gasbol
Gasoduto Brasil-Bolívia, com 3.150 quilômetros de extensão, possibilita a importação de gás natural da 
Bolívia pelo Brasil. É o maior projeto da Gaspetro, subsidiária da Petrobrás, construído em parceria com 
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

Joule (J)
Trabalho realizado por uma força constante de 1 Newton que desloca seu ponto de aplicação de 1 metro 
na sua direção.     1 joule = 1 N × m.

Kilowatt (kW) 
Unidade de potência. Um kW representa 1.000 watts. O consumo de energia elétrica é representado pelo 
número de kW gastos em um período de 1 hora (kWh). O MegaWatt (MW) possui 1 milhão de Watts. O 
GigaWatt (GW) representa um bilhão de Watts. O TeraWatt (TW) possui um trilhão de Watts. 

Licenciamento Ambiental
Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos naturais, consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
Agente responsável pela coordenação e controle da operação de Geração e da Transmissão de Energia 
Elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN). Foi instituído pela Lei nº 9.648, de 1998, com redação 
dada pela Lei nº 10.848, de 2004 e Resolução Normativa Aneel nº 109, de 26 de outubro de 2004 (Diário 
Oficial,	de	29	out.	2004,	seção	1,	p.	196). 

Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE)
Documento que traça o planejamento indicativo da expansão do setor elétrico, com objetivo de fornecer 
uma referência ao mercado para que os agentes possam elaborar com menos incertezas o seu planeja-
mento estratégico, buscando vantagens competitivas.

Plano Diretor de Desenvolvimento dos Transportes (PDDT)
É	um	instrumento	de	planejamento	contínuo	que,	a	partir	de	um	diagnóstico	do	sistema	atual,	da	identifi-
cação dos seus gargalos e pontos críticos estabelece as estratégias institucionais, de investimento e gestão, 
indicando as ações prioritárias das políticas públicas para o setor.

Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC)
Instituída pela Lei Estadual nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, São Paulo, e regulamentada pelo decre-
to n º 55.947 de 24 de junho de 2010, tem por objetivo geral estabelecer o compromisso do Estado frente 
ao	desafio	das	mudanças	climáticas	globais,	dispor	sobre	as	condições	para	as	adaptações	necessárias	aos	
impactos derivados das mudanças climáticas, bem como contribuir para reduzir ou estabilizar a concen-
tração dos gases de efeito estufa na atmosfera.

Petrobras
A Petrobras é uma sociedade anônima de capital aberto, criada pela Lei Federal nº 2.004 de 03 outubro 
de 1953, substituída pela Lei nº 9.478 de 6 de agosto de 1997,  cujo acionista majoritário é o Go-verno 
do	Brasil,	e	atua	como	uma	empresa	de	energia	nos	seguintes	setores:	exploração	e	produção,	refino,	co-
mercialização e transporte de óleo e gás natural, petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica, 
biocombustíveis e outras fontes renováveis de energia.
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Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 
Empreendimento hidrelétrico com potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW, com 
área total de reservatório igual ou inferior a 3,0 km².

Plano de Antecipação da Produção de Gás (Plangás) 
O Plangás é um programa de Governo implementado pela Petrobras, com o aval do Conselho Nacional 
de Política Energética (CNPE). Tem como objetivo aumentar a oferta de gás nas regiões Sul e Sudeste 
do Brasil, reduzindo a dependência do país das importações desse produto e garantindo o crescimento 
econômico dessas regiões.

Plano Integrado de Transportes Urbanos (Pitu)
Pitu é um processo permanente de planejamento, cujas propostas devem ser revisadas periodicamente, 
para ajustá-lo a mudanças de conjuntura, mantidos seus objetivos básicos

Plano Nacional de Energia (PNE)
É estudo de planejamento integrado dos recursos energéticos de longo prazo, realizado no âmbito do 
Governo brasileiro e conduzido pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT)
É um plano indicativo, em processo de reavaliação periódica, que permitirá visualizar o necessário de-
senvolvimento do setor dos transportes em face das demandas futuras, associadas com a evolução da 
economia nacional e sua inserção no mundo globalizado.

Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC)
Instituída pela Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, para evitar ou minimizar os impactos 
negativos das interferências antrópicas no sistema climático, estimulando em seu território a redução 
progressiva das emissões de gases de efeito estufa e a captura e estocagem desses gases.

Potência Instalada
Soma das potências nominais de equipamentos elétricos de mesma espécie, instalados na unidade con-
sumidora e em condições de entrar em funcionamento. Resolução Aneel nº 456, de 29 de novembro de 
2000	(Diário	Oficial,	de	30	nov.	2000,	seção	1,	p.	35).	

Pré-sal
É a porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal situada alguns quilômetros abaixo do 
fundo do mar, formada por rochas com deposição anterior ao da camada do sal. Na costa brasileira, 
que vai do Espírito Santo até Santa Catarina, a camada do pré-sal guarda um gigantesco reservatório  de 
petróleo e gás natural, principalmente nas bacias de Santos, Campos e do Espírito Santo.

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) 
Foi instituído em 1985 pelos ministérios de Minas e Energia e da Indústria e Comércio, e em 1991 foi 
transformado em programa de governo. O Procel utiliza recursos da Eletrobrás, da Reserva Global de 
Reversão (RGR) e de entidades internacionais. O objetivo deste programa é promover a racionalização 
da produção e do consumo de energia elétrica no país para eliminar os desperdícios e, consequentemente, 
reduzir custos e a necessidade de investimentos setoriais.

Rede de Transmissão
Conjunto de equipamentos necessários para a transmissão de energia da geração ou do ponto de conexão 
até a carga. 

Redes Particulares
Instalações	elétricas,	em	qualquer	tensão,	incluindo	subestações,	utilizadas	com	o	fim	exclusivo	de	prover	
energia elétrica para unidades de consumo de seus proprietários e conectadas em sistema de distribuição de 
energia	elétrica.	Resolução	Aneel	nº	229,	de	8	de	agosto	de	2006	(Diário	Oficial,	de	23	ago.	2006,	seção	1,	p.	48).	

Sistema Interligado Nacional (SIN) 
Instalações responsáveis pelo suprimento de energia elétrica a todas as regiões do país eletricamente 
interligadas.	 Resolução	Normativa	Aneel	 nº	 205,	 de	 26	 de	 dezembro	 de	 2005	 (Diário	Oficial,	 de	 26
dez. 2005, seção 1, p. 96). 
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Tarifa
Preço público da unidade de energia elétrica e/ou da demanda de potência ativa. Resolução Aneel nº 456, 
de	29	de	novembro	de	2000	(Diário	Oficial,	de	30	nov.	2000,	seção	1,	p.	35).	

Tensão (elétrica)
Grandeza escalar igual à integral de linha do vetor campo elétrico, de um ponto a outro ao longo de um 
percurso dado. A unidade de medida da tensão elétrica é o Volt (V).

Transmissão (Energia elétrica)
Transporte de energia elétrica caracterizado pelo valor nominal de tensão. 

Unica
União da Indústria de Cana-de-açúcar 

Usina (elétrica) 
Instalação destinada a gerar energia elétrica, em escala industrial, por conversão de outra forma de
 energia. Uma usina compreende o conjunto das unidades geradoras e equipamentos associados, as obras 
civis	correlatas,	as	obras	eletromecânicas,	as	instalações	auxiliares	(oficinas,	etc.)	e	as	instalações	de	apoio	
(administrativas e para pessoal). 

Usina de Biomassa
Usina que produz energia elétrica a partir da queima de biomassa (resíduos vegetais e animais). 

Usina Eólica
Usina que produz energia elétrica a partir da força do vento. 

Usina Hidrelétrica (UHE) 
Usina que produz Energia Elétrica a partir da utilização de rios e da potência hídrica de cada região. 

Usina Solar
Usina que produz eletricidade a partir da energia proveniente do sol. 

Usina Termelétrica
Usina elétrica na qual a energia elétrica é obtida por conversão de energia térmica. Nota: a energia térmica 
pode ser obtida de fontes diversas. 
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