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RESUMO 

 

Diversos benefícios podem ser constatados através do aproveitamento 

energético da biomassa florestal, principalmente atrelados ao fato de ser uma fonte 

de energia renovável. Porém, essa energia, assim como outras fontes de energia 

renovável, é pouco difundida no país, verificando a falta de políticas públicas de 

incentivo, desencadeando um desencorajamento do uso dessas fontes no país. O 

presente trabalho investiga os possíveis impactos gerados pela utilização de madeira 

de plantios florestais para a geração de energia sobre os demais segmentos do setor 

florestal brasileiro, ou seja, se haverá volume de biomassa florestal suficiente para 

atender às demandas desses diferentes segmentos. Utilizou-se um modelo 

computável de equilíbrio geral, denominado Economic Projection and Policy Analysis 

– EPPA, o qual é capaz de projetar cenários a respeito do desenvolvimento da 

economia mundial, incluindo a brasileira, considerando a produção, comércio e 

consumo dos diferentes setores econômicos, com ênfase para os setores energéticos 

e agropecuários. Para este estudo foram simulados um cenário de referência e mais 

dois grupos de cenário, sendo o primeiro grupo composto por três cenários 

diferenciados por níveis de subsídio (baixo, médio e alto) à geração de eletricidade de 

biomassa florestal e o segundo grupo também composto por quatro cenários com 

redução dos custos e diferentes níveis de incentivo (nulo, baixo, médio e alto). Os 

resultados mostraram que ao longo dos anos pode ocorrer um expressivo crescimento 

do setor florestal devido ao incremento da produção de biomassa florestal, que está 

diretamente relacionado ao aumento dos fomentos governamentais. Mesmo que 

ocorra elevada inserção da bioeletricidade oriunda da biomassa florestal na matriz 

energética, não ocorre quase nenhum impacto nos demais setores econômicos que 

competem com recursos para produção da biomassa, como agropecuário, ou utilizam 

a mesma como matéria-prima, como químico e siderúrgico. Observou-se também que, 

em relação à participação das fontes de recurso na oferta de energia, os segmentos 

de origem fóssil e de biomassa de cana-de-açúcar são os mais afetados nos cenários 

de maior inserção da biomassa florestal na geração elétrica. Através da análise do 

produto interno bruto (PIB) constatou-se que não há mudanças nas taxas anuais de 

crescimento nos diferentes cenários. Também pode-se dizer que o aumento das áreas 

de produção florestal substituem as áreas destinadas às culturas vegetais e pecuária, 



 

 

enquanto o mesmo já não ocorre para as áreas de florestas naturais. Por fim, o 

desenvolvimento e a longevidade dessa fonte de energia no país são bastante 

dependentes de melhorias tecnológicas, redução de custos e incentivos 

proporcionados pelo governo. 

Palavras-chave: silvicultura, biomassa florestal, madeira, energia renovável, equilíbrio 

geral. 



 

 

ABSTRACT 

 

The forest biomass provides multiple uses and renewable energy is notably one of the 

most promising of them. In Brazil, however, despite of the country’s intrinsic vocation 

to develop a forest economy, such source has not yet become mainstream due to the 

lack of appropriate public incentive and policies. This work investigates the impacts of 

allocating Brazilian forest plantations on energy generation and its impacts within the 

energy and the forest sector. In the other words, which would be the volume of forest 

biomass and the amount of incentives sufficient to meet demand and how it would 

influence the economy. Economic Projection and Policy Analysis (EPPA) is developed 

to project scenarios on the world’s economy dynamics, and includes a Brazilian 

module that considers production, commerce and consumption of different economic 

sectors, with emphasis on the energy and agricultural sectors. For this study, we 

simulated a reference scenario and two other scenario groups, the first group being 

composed for three scenarios differentiated by levels of subsidy (low, medium and 

high) to the generation of forest biomass electricity and the second group composed 

of four scenarios with cost reduction and distinct levels of incentives (null, low, medium 

and high). The results showed that over the years there may be an expressive growth 

of the forest sector due to the increase in the production of forest biomass, which is 

directly related to the increase of the governmental foments. Even with an increase in 

the application of forest biomass for energy production, other sectors that may 

compete with, or depend on, forest based inputs were not significantly impacted, such 

as agriculture, chemical and steel. Another variable analyzed was the resources 

distribution among the different energy sources. It was observed that, with the increase 

of forest biomass participation on the energy sector, fossil fuels and sugarcane 

biomass are the most affected. Evaluating the impacts on the gross domestic product 

(GDP) there are no changes in annual growth rates, regardless of the scenarios. Also 

according with the analysis, the increase of areas designated to forest plantations 

substantially replaced areas of crops and livestock, does not compete for land with the 

native vegetation. Finally, the development and longevity of forest biomass 

participation within Brazil’s energy grid is heavily dependent on technological 

improvements, cost reductions, and incentives provided by the government. 

Keywords: silviculture, biomass forest, wood, renewable energy, general equilibrium. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da humanidade, a madeira apresenta-se como uma fonte 

de energia, sendo até hoje importante em diversas sociedades e regiões do planeta. 

Porém, com o descobrimento do petróleo, este transformou-se na principal base 

energética da maioria dos países desenvolvidos.  

Pode-se considerar fundamental o usufruto energético da biomassa para a 

evolução humana, sendo que seu próprio meio de obtenção e utilização 

desenvolveram-se conjuntamente, desde a lenha usada para cocção e aquecimento, 

até as modernas práticas de produção silvo-agropecuárias e industriais, de uso de 

biocombustíveis para geração de força motriz, calor e eletricidade (EMPRESA DE 

PESQUISA ENERGÉTICA - EPE, 2016).  

Atualmente, o fato da matriz energética ser baseada em combustíveis fósseis, 

não renováveis e prejudiciais ao meio ambiente, tem guiado muitos países a avaliar a 

busca e o aproveitamento de fontes energéticas alternativas e renováveis (BRITO, 

2007). 

O Brasil encontra-se em um posição relativamente privilegiada em comparação 

aos demais países, devido à predominância de fontes renováveis na matriz de 

produção de energia elétrica (SERATTO, 2010). Os dados do Balanço Energético 

Nacional (BEN) demonstram que a atual capacidade instalada de produção das fontes 

renováveis de energia elétrica representa a maior parte da capacidade de oferta 

interna de energia, sendo a hidroeletricidade a principal responsável, com 65,8% de 

participação, e as fontes de biomassa representam 8,5% (EPE, 2017). 

Diversos atributos propícios são encontrados no país, como condições 

geográficas e climáticas, agrícolas e econômicas, para desenvolver e se beneficiar 

das tecnologias utilizadas na produção de biomassa para fins energéticos e assim, 

abastecer tanto o mercado interno quanto o externo (NAIME et al., 2003). O país é 

considerado um interessante candidato a liderar a produção de biomassa, incluindo 

biocombustíveis líquidos (biodiesel e etanol) no cenário mundial (RASGA, 2013). 

Até pouco tempo atrás, verificou-se que muitas formas de biomassa não eram 

consideradas como fonte de energia, restando grande parte do produto em campo e 

parte deste sendo considerado como adubo orgânico, tentando justificar o latente 

desperdício energético (RASGA, 2013).  
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O aproveitamento energético da biomassa em suas diversificadas formas 

apresenta benefícios, como garantir um maior desfrute dos recursos disponíveis, 

agregando valor e otimizando o processo produtivo agrícola e minimizar impactos 

resultantes da geração e disposição dos resíduos no meio ambiente (EPE, 2016). 

Uma outra vantagem do uso da biomassa é o fato de ser uma energia renovável 

e colaborar para a mitigação das mudanças climáticas. No caso de biomassas 

plantadas, como a madeira e a cana-de-açúcar, considera-se que o CO2 emitido na 

combustão é igual ao que foi absorvido da atmosfera no processo de fotossíntese 

executado pela planta. Dessa maneira, atribui-se um balanço baixo ou quase nulo de 

emissões de CO2 (EPE, 2016). 

No Brasil, a bioeletricidade é obtida principalmente através de dois segmentos 

industriais, o sucroenergético e o de papel e celulose, este último em menor escala. 

No entanto, nas últimas décadas, esses setores se ampliaram e suas unidades vêm 

se modernizando. Com a modernização dessas unidades, há uma maior eficiência 

nos processos e no uso energético dos processos industriais, gerando maiores 

excedentes de bioeletricidade, e consequentemente, uma complementação e 

importante participação na diversificação da oferta de energia elétrica no Brasil. 

Adicionalmente, o uso da lenha de florestas plantadas para geração elétrica vem 

aumentando e contribuindo para esta diversificação (EPE, 2016). 

Variadas outras biomassas, além do bagaço, da lixívia e da lenha, também 

podem ser encontradas e empregadas para a geração elétrica. A Tabela 1 demonstra 

a classificação de empreendimentos termelétricos à biomassa cadastrados no Banco 

de Informações sobre Geração (BIG) da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). 
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Tabela 1 - Classificação das fontes de biomassa cadastradas no Banco de Informações sobre Geração 
(BIG) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  

 

ORIGEM FONTE NÍVEL 1 FONTE NÍVEL 2 

BIOMASSA Agroindustriais Bagaço de Cana-de-açúcar 

  Biogás-AGR 

  Capim Elefante 

  Casca de Arroz 

 Floresta Lixívia 

  Lenha 

  Gás de Alto Forno - Biomassa 

  Resíduos Florestais 

  Carvão Vegetal 

  Biogás – Floresta 

 Resíduos Sólidos Urbanos Biogás – Ru 

 Resíduos Animais Biogás – RA 

 Biocombustíveis Líquidos Etanol 

  Óleos Vegetais 

Fonte: Adaptado de ANEEL, 2016. 

De acordo com Rasga (2013), há uma escassez no número de políticas 

públicas mais abrangentes de incentivo, principalmente envolvendo as biomassas 

como um todo, desencorajando o uso dessas fontes, como por exemplo, para a troca 

de sistemas de geração de calor pelos consumidores. Os incentivos deveriam ser 

aplicados desde a isenção ou redução de impostos sobre os equipamentos para a 

queima e/ou produção dessas biomassas até sobre o próprio produto. 

 Considerando o potencial e capacidade do Brasil em produzir biomassa 

florestal a baixo custo e elevada eficiência, bem como a crescente necessidade de 

substituir fontes de energia fósseis por renováveis, quais seriam os impactos e as 

possív eis trajetórias da expansão do uso dessa biomassa florestal para a produção 

de energia para o Brasil? A produção de biomassa florestal para geração de 

eletricidade comprometeria o abastecimento desta matéria-prima aos setores 

industriais que a utilizam mais intensivamente? 

 

1.1.   Objetivo 

O objetivo do presente estudo é investigar os possíveis impactos gerados pela 

utilização de madeira de plantios florestais para geração de energia nos demais 

segmentos do setor florestal brasileiro, como o segmento de celulose e papel, painéis 

de madeira, pisos laminados, serrados e compensados e siderurgia a carvão vegetal. 

Mais especificamente, pretende-se verificar se o volume de biomassa florestal será 
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suficiente para atender às demandas desses diferentes segmentos florestais e, 

havendo competição entre eles, analisar qual segmento teria maior utilização do 

insumo e como se desenvolveriam tais processos produtivos no Brasil.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.   Energias Renováveis: Contexto Global e Brasileiro 

 

2.1.1. Evolução das Fontes Energéticas 

O Banco Mundial descreveu energia como “the golden threat” ou “a ameaça 

dourada” (em português), devido à sua capacidade em conectar crescimento 

econômico, equidade social e sustentabilidade ambiental, configurando-a como a 

mais “bela” das soluções ou a mais “perversa” das ameaças. Nesse sentido, diversas 

políticas e acordos globais contemporâneos, como os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas e o Acordo de Paris da Convenção Global para o 

Clima, tem incorporado diretrizes quanto ao uso, acesso e restrições às diversas 

fontes de energia como pilares chaves para o desenvolvimento humano e planetário 

sustentável (WORLD BANK GROUP and THE INTERNATIONAL ENERGY AGENCY 

- IEA, 2017). 

A influência das fontes energéticas na economia, sociedade e meio ambiente 

se consolidou de maneira decisiva durante e após a Revolução Industrial, atuando 

como principal vetor de transformação dos modos de vida e fluxos econômicos 

globais. Os novos ciclos econômicos acompanharam, a partir de então, a evolução 

das fontes energéticas, com a utilização do carvão mineral permitindo o abandono do 

artesanato para uma produção mecanizada, e com a ascensão dos combustíveis 

fósseis permitindo ganho de escala e produtividade sem precedentes (COUTO et al., 

2002; COUTO et al., 2004). 

O último século foi marcado por uma transição entre matrizes, na qual a 

biomassa, principalmente o carvão vegetal e a lenha, teve uma forte queda no seu 

uso, apresentando uma diminuição de participação de 44% do total da energia 

primária em 1900 para 11% em 2014, e o uso de combustíveis fósseis atingiram o 

patamar de 81% do consumo global de fontes energéticas em 2014. O próprio 

consumo mundial de energia cresceu expressivamente, inclusive acima da taxa de 

crescimento da população. Por exemplo, entre os anos de 1991 a 2010, o consumo 

de energia cresceu 42%, enquanto pode-se ver um crescimento da população mundial 

em 28%. 

Atualmente, diante da crise ambiental global, há uma nova tendência de 

disseminação, promoção e incentivos de fontes chamadas pelo Banco Mundial de 
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“Modern Renewable” ou fontes “Renováveis Modernas” (em português), que incluem 

a “biomassa moderna” (exclui carvão vegetal e lenha)1, hidroelétricas, 

biocombustíveis, eólica, solar e outras fontes, com impactos reais econômicos, sociais 

e ambientais ainda por serem descobertos (ANDRADE, 2016; MALUF, 2014; WORLD 

BANK GROUP and THE INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - IEA, 2017). 

Nesse contexto, fica clara a relevância da energia elétrica como um dos 

insumos mais essenciais, não apenas para as atividades industriais e econômicas, 

como para o próprio desenvolvimento humano. Esse tema motivou a adoção, em 

setembro de 2015, pelos Líderes de Governo e Estados Globais na Assembleia Geral 

das Nações Unidas, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), os 

quais devem ser cumpridos até 2030, reservando um dos objetivos para explícita e 

unicamente tratar do tema de energia: “Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, 

sustainable and modern energy for all.” (UNITED NATIONS, 2015a). 

Uma interpretação dos ODSs realizada pelo Banco Mundial, em sua publicação 

“State of the Energy Access 2017”, sugere ainda que o tema energético foi incorporado 

de maneira transversal nas orientações e metas de todos os demais dezesseis 

objetivos, além de estar interconectado e contribuir para alcançá-los, como ilustrado 

na Figura 1 abaixo. 

 

                                                           
1Biomassa moderna compreende os produtos aproveitados de maneira sustentável e com processos 
tecnológicos eficientes e avançados, como exemplo os biocombustíveis líquidos, briquetes e pellets, 
cogeração (bagaço de cana) e os cultivos dedicados de espécies como o da cana-de-açúcar e das 
florestas plantadas (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, 2016). 
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Figura 1 – Diagrama dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).  
Fonte: Adaptado de State of Energy Access 2017, World Bank Group and The International Energy        
Agency – IEA, 2017, p.12. 

Meses depois da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 12 de dezembro 

de 2015, na 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

para o Clima (COP 21) é assinado o Acordo de Paris. Por meio desse acordo as 

nações assumem o compromisso de unir esforços para restringir o aumento da 

temperatura em até 2°C, com base nos níveis pré-industriais, e prosseguir com 

esforços para limitar o aumento da temperatura em até 1,5°C.  O Acordo também 

reconhece em seu preâmbulo a “necessidade de promover acesso universal a energia 

sustentável (...), por meio do aumento da disponibilidade de energias renováveis”. 

(UNITED NATIONS, 2015b). 

De maneira complementar, os países assumem o compromisso de submeter e 

implementar as “Intended Nationally Determined Contributions” (iNDCs) ou 

“Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas” (em português), as quais 

representam as metas estabelecidas por cada país, respeitando seu contexto e 

capacidades. As iNDCs devem incorporar estratégias e metas para substituição de 

energias fósseis por fontes renováveis em suas matrizes energéticas, considerando 

que as emissões do setor energético representam dois terços das emissões globais 

de gases de efeito estufa (GEE). Essa estratégia deve fomentar o desenvolvimento 
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sistemático de políticas públicas e incentivos a uma economia de baixo carbono nos 

países e no mundo, até 2020. (UNITED STATIONS, 2015b).  

 

2.1.2 Energias Renováveis (ER) no Mundo 

Segundo o Banco Mundial (2017), pode-se notar um aumento absoluto 

significativo no consumo de energia renovável no mundo. Porém, quando comparado 

ao crescimento geral do consumo energético, percebe-se que esse aumento ainda é 

modesto.  Isso se dá porque ainda há uma dialética entre uso de energias renováveis 

“tradicionais”, como lenha e carvão, que possui sua relevância do ponto de vista social 

em regiões em desenvolvimento, mas contrapõe com o aumento da renda e 

modernização da economia, e as energias renováveis modernas, que incluem energia 

processada de biomassa florestal e agrícola, biocombustíveis para transporte e novas 

tecnologias de geração de energia (WORLD BANK GROUP and THE 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - IEA, 2017). 

Enquanto energias renováveis tradicionais figuram como destaques na matriz 

energética da África Central e Sul e do Sudeste Asiático, representando 

respectivamente 70% e 30%, regiões como a América Latina despontam como 

pioneiras na utilização de fontes renováveis modernas, principalmente biomassa 

moderna e recursos hidrelétricos, que representam já há algum tempo, em média, 

23% da matriz. Mesmo regiões desenvolvidas, como a Ásia-Pacífico, Europa e 

América do Norte, conseguiram alcançar os 10% de fontes renováveis em sua matriz 

apenas em 2014. 

Outra variável relevante no consumo de energias renováveis é relativo ao 

destino final. A eletricidade contribuiu com o aumento de 49% do uso de energias 

renováveis entre 2012 e 2014, enquanto a variável transporte contribuiu apenas com 

9% desse aumento. O setor mais crítico é o de calor, o qual vem diminuindo sua 

participação no uso de energias renováveis devido a carências de políticas 

direcionadas e desafios tecnológicos para uso dessa energia em processos industriais 

de alta temperatura (WORLD BANK GROUP and THE INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY - IEA, 2017).  

Ainda segundo a mesma fonte, a biomassa tradicional é a fonte de energia 

renovável mais utilizada no consumo global de energia para o ano de 2014, com uma 

representatividade de 8,4%. Em segundo lugar, encontra-se a biomassa moderna 
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(4,2%), vindo em sequência a energia hidrelétrica (3,2%), os biocombustíveis líquidos 

(0,9%), a energia eólica (0,6%) e a energia solar (0,5%) (Figura 2). 

 

Figura 2 – Participação das energias renováveis no consumo global de energia em 2014.  
Fonte: Adaptado de World Bank Group and The International Energy Agency – IEA, 2017, p.8. 

O Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração 

de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), com base nos dados do 

Balanço Nacional de Emissões de 2015 (ano-base 2014), fez um ranking dos 10 

países com maiores capacidades instaladas para produção de energia elétrica a partir 

de fontes renováveis. Os três primeiros colocados são a China, os Estados Unidos e 

o Japão, contabilizando 48,8% do total, enquanto o Brasil ocupa a oitava posição. 

(Tabela 2).  

Tabela 2 - Ranking dos 10 países com maiores capacidades instaladas para produção de fontes de 
energias renováveis. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

∆% 
(2012/2011) 

Part. % 
(2012) 

Mundo 17.453,4 17.388,1 18.679,9 19.396,6 19.710,4 1,6 100,0 

China 3.054,1 3.270,3 3.781,5 4.264,3 4.467,9 4,8 22,7 

Estados Unidos 3.865,2 3.723,8 3.886,4 3.882,6 3.832,3 -1,3 19,4 

Japão 961,6 935,1 994,8 983,2 921,0 -6,3 4,7 

Rússia 855,6 816,1 858,5 869,3 889,3 2,3 4,5 

Índia 621,3 669,2 725,5 803,0 864,7 7,7 4,4 

Alemanha 545,0 519,4 547,2 543,7 540,1 -0,7 2,7 

Canadá 561,6 523,8 526,3 543,7 524,8 -3,5 2,7 

Brasil 428,3 426,0 464,7 481,0 498,4 3,6 2,5 

Coreia do Sul 403,0 409,2 450,2 472,3 482,4 2,1 2,4 

França 462,5 446,5 474,2 442,7 451,1 1,9 2,3 

Outros 5.703,9 5.656,2 5.979,5 6.113,1 6.253,1 2,3 31,7 

Fonte: Adaptado de EPE, 2015 apud GVCes, 2016, p.23. 
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Entretanto, quando se avalia os 10 países com maior produção de energia 

elétrica a partir de hidroelétricas, o Brasil figura em segundo com 8,6% de 

participação, perdendo apenas para a China, que representa 25% da produção global. 

2.1.3 Energias Renováveis (ER) no Brasil 

O Brasil é um dos países com o mais vasto portfólio de energias limpas, tendo 

as energias renováveis uma representatividade de 81,7% da matriz elétrica brasileira 

em 2016. Esse fato pode ser comparado à média de geração de energia elétrica 

renovável de outros países que apresentam um valor de 21,2% de representatividade 

na matriz em 2014. Embora originalmente muito baseada em energia de grandes 

hidroelétricas, a participação de energia processada de biomassa de cana-de-açúcar, 

pequenas usinas hidroelétricas e energia eólica vem ganhando destaque nos últimos 

anos devido à diminuição dos riscos e custos associados aos investimentos e às 

melhorias nacionais em instalações que conectam essas fontes no grid elétrico (THE 

WORLD BANK, 2014). 

Segundo o estudo do GVces (2016), entre os anos de 1990 e 2014 houve uma 

considerável diversificação na matriz energética brasileira, com queda da participação 

da energia hidráulica e lenha e maior representatividade do gás natural, petróleo e 

outras fontes de energia alternativas. No entanto, mesmo que essa alteração tenha 

representado uma queda de 18,2% do uso de energias renováveis na participação 

global, essas fontes ainda representam 81,7% da energia elétrica total gerada em 

2016 no país, principalmente devido a um crescimento de 563% no uso de energia 

eólica e de 42% de energia de biomassa nos últimos cinco anos (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Evolução anual da geração de energia elétrica por fonte no Brasil, em GWh. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

∆% 
(2016/2015) 

Part. % 
(2016) 

Total 552.498 570.835 590.479 581.228 578.898 -0,4 100,0 

Gás Natural 46.760 69.003 81.075 79.490 56.485 -28,9 9,8 

Hidrelétrica 415.342 390.992 373.439 359.743 380.911 5,9 65,8 

Derivados do Petróleo1 16.214 22.090 31.668 25.657 12.103 -52,8 2,1 

Carvão 8.422 14.801 18.385 18.856 17.001 -9,8 2,9 

Nuclear 16.038 15.450 15.378 14.734 15.864 7,7 2,7 

Biomassa2 34.662 39.679 44.733 47.394 49.236 3,9 8,5 

Eólica 5.050 6.578 12.210 21.626 33.489 54,9 5,8 

Outras3 10.010 12.241 13.590 13.728 13.808 0,4 2,4 

Fonte: Adaptado de EPE, 2017, p.35. 
Notas: 
1Inclui óleo diesel e óleo combustível. 
2Inclui lenha, bagaço de cana e lixívia. 
3Inclui outras fontes primárias, solar, gás de coqueria e outras secundárias. 

Os dados mais recentes do Balanço Energético Nacional (2017), ano-base 

2016 publicados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), apontam para uma 

crescente alta na participação de energias renováveis, com um aumento de 54,9% na 

participação de energia eólica. Em termos de oferta, houve queda de 6% de óleo 

diesel e um aumento de 9,5% na oferta de petróleo em relação ao ano anterior, 

enquanto nota-se um avanço do uso de energias renováveis na eletricidade para 

81,7% de participação no grid elétrico. O consumo, por sua vez, teve um recuo global 

de 0,4%. 

Tratando-se de políticas públicas atuais a respeito do tema de energias 

renováveis e sendo implementadas, as mais relevantes e que promovem incentivos 

positivos são as vinculadas às discussões climáticas, como a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima, publicada em 2008, e atualizada em 2013; a  Contribuição 

Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil no contexto do Acordo de Paris, 

publicada em 2015 e o documento-base sob consulta da Estratégia Nacional para 

Implementação da NDC brasileira (BRASIL, 2008; BRASIL, 2013; BRASIL, 2015). 

Tendo em vista esses compromissos, o Sistema de Estimativas de Emissões 

de Gases de Efeito Estufa – SEEG (2017), uma iniciativa do Observatório do Clima, 

em seu estudo anual de estimativa de emissões e remoções antrópicas de gases de 

efeito estufa – GEE, identificou que o setor de energia representou em 2016 a segunda 

maior fonte de emissões de GEE, se considerado as emissões brutas.  O valor das 

emissões corresponde a 26% das emissões totais, perdendo apenas para as 
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emissões provenientes de mudança do uso do solo. Entretanto, considerando as 

emissões líquidas, ou seja, considerando as remoções de CO2eq pela agricultura e 

floresta no uso do solo, o setor energético passa a representar a principal fonte de 

emissão, com 32% das emissões de GEE nacionais. 

Entre os anos de 1970 e 2015, as emissões do setor energético 

quadruplicaram. Esse fato pode ser explicado devido à falta de cumprimento da 

primeira Política Nacional do Clima, publicada em 2008, a qual permitiu o aumento no 

consumo de gasolina e diesel, assim como o aumento de geração termelétrica no 

Brasil, em detrimento, por exemplo, da participação do etanol. Como consequência, a 

participação de energias renováveis na matriz energética brasileira caiu de 50% em 

1980 para 39,4% em 2014, primeiro dado coletado abaixo dos 40% desde que esse 

levantamento é realizado. Em 2015, observou-se uma leve melhora devido ao ajuste 

nos preços da gasolina e diesel, auxiliando na recuperação do etanol, à recuperação 

dos reservatórios das hidroelétricas. Esses retrocessos levaram o Brasil a formular 

metas mais agressivas de incentivo a energias renováveis em sua NDC, publicada em 

2015 (SEEG, 2017). 

A análise das emissões dos diferentes setores sugere dois comportamentos ao 

longo desses 45 anos. O setor de mudança de uso da terra é responsável pela maior 

parte das emissões e apresenta grandes oscilações ao longo do tempo, enquanto que 

os casos de agropecuária, energia, processos industriais e resíduos têm tido um 

crescimento contínuo desde o ano de 1970 (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Evolução das emissões brutas e líquidas de gases de efeito estufa no Brasil, por setor, 
entre os anos de 1970 a 2015 (Mt CO2eq). 

SETORES 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agropecuária 161 240 287 328 392 406 418 413 418 423 425 

Energia 99 185 190 288 313 368 382 418 452 479 454 

Processos 
Industriais 

14 39 51 76 83 95 101 101 99 101 99 

Resíduos 12 18 27 39 46 60 61 61 62 64 64 

Mudança de Uso 
da Terra 

- - 1.068 1.503 2.319 893 863 791 907 794 884 

Total Emissões 285 483 1.624 2.234 3.154 1.821 1.827 1.784 1.940 1.861 1.928 

Remoção por 
MUT2 

- - -22 -22 -110 -114 -114 -114 -114 -114 -114 

Remoções por 
F.A.P.3 

- - -190 -221 -264 -315 -315 -315 -315 -317 -317 

Total Remoções - - -226 -257 -446 -524 -524 -524 -524 -526 -526 

Emissões 
Líquidas 

285 483 1.398 1.977 2.708 1.297 1.303 1.260 1.416 1.335 1.402 

Fonte: Adaptado de SEEG, 2017. 
Notas:  
1n.d.- não foram estimadas as emissões de Mudança de Uso da Terra para o período de 1970 a 1989. 
2Remoção por Mudança de Uso da Terra. 
3Remoções por Florestas em Áreas Protegidas. 

Nesse contexto, em setembro de 2015 o Brasil apresentou sua proposta de 

NDC à Convenção Quadro das Nações Unidas para o Clima com uma meta global de 

redução das emissões brasileiras em relação aos níveis de 2005 de 37% até 2025, e 

redução de 43% até 2030. Especificamente para o setor energético, o Brasil 

apresentou propostas explicitamente favoráveis ao aumento da relevância de fontes 

de energia renováveis na matriz energética brasileira, conforme segue: 

 

- Aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética 
brasileira para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de 
biocombustíveis, aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do 
aumento da parcela de biocombustíveis avançados (segunda geração), e 
aumentando a parcela de biodiesel na mistura do diesel; (...) 
- No setor da energia, alcançar uma participação estimada de 45% de 
energias renováveis na composição da matriz energética em 2030, incluindo: 
expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total 
de energia para uma participação de 28% a 33% até 2030; expandir o uso 
doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela de energias 
renováveis (além da energia hídrica) no fornecimento de energia elétrica para 
ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da participação de eólica, 
biomassa e solar; alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico até 
2030. (BRASIL, 2015). 
 

  Adicionalmente, em seu mais novo documento de elaboração de estratégias 

de implementação dessas medidas, o governo brasileiro explora de maneira mais 
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expressiva a  relevância da bioenergia para o atingimento dessas metas. O mesmo 

ressalta a relevância da bioenergia nas contribuições sobre o uso da terra, também 

colaborando com o cumprimento do código florestal; o foco no etanol de cana-de-

açúcar (combustível de primeira geração - 1G), etanol lignocelulósico (combustível de 

segunda geração - E2G), geração de excedentes de bioeletricidade industrial; e ainda 

projeta um aumento gradual da proporção de florestas plantadas para as cadeias de 

produtos de madeira, biorredutor e bioenergia (EPE, 2016). 

 

2.2 Energia de Biomassa Florestal  

O uso da madeira com fins energético é, provavelmente, uma das práticas mais 

antigas da humanidade, sendo que ainda hoje, dentre todas as possíveis utilizações 

da biomassa, a geração de energia ainda é uma das mais expressivas. Essa utilização 

é marcada por três grandes momentos: o primeiro remota ao descobrimento do fogo, 

quando teve um papel decisivo para o desenvolvimento da humanidade; o segundo 

marcado pela revolução industrial, por meio da qual alterou os padrões de consumo e 

a dinâmica econômica global da época; e o terceiro, mais recente, marcado pela 

competição com outras fontes energéticas, principalmente combustíveis fósseis, 

extremamente competitivos para acompanhar o surto de desenvolvimento das últimas 

décadas e a intensa demanda por produtos industrializados (BRITO; BARRICHELO, 

1979; COUTO et al., 2004; MIRANDA, 2015). 

Mesmo diante da competição com fontes energéticas não renováveis, a energia 

de biomassa florestal é extremamente relevante em alguns países e setores 

específicos da economia. Isso se dá devido à presença de características que 

permitem usos mais rústicos, como queima direta da madeira na forma de lenha ou 

carvão, utilizações atreladas a outros processos industrias, via utilização de resíduos, 

e ainda processos tecnológicos mais rebuscados, como aproveitamento de óleos 

essenciais, alcatrão e ácido pirolenhoso (COUTO et al., 2002; MIRANDA, 2015; 

SOARES et al., 2006). 

No contexto brasileiro, a madeira ainda representava a principal fonte de 

energia do país até 1972, perdendo a liderança para o uso de energia derivada de 

petróleo no ano seguinte. Essa fonte de energia se manteve poucos anos em 

destaque, pois com a crise do petróleo, que se deu ainda na década de 70, uma série 

de políticas governamentais começaram a incentivar o uso de fontes energéticas 
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renováveis. Como resultado de um grupo de políticas, a energia hidroelétrica assumiu 

o primeiro posto já em 1978 e o uso de energia de biomassa e bagaço também se 

consolidou no país, sendo o programa mais famoso dessa época denominado de Pró-

Álcool (BRITO, 1990). 

Nota-se por meio da literatura que o tema relacionado à produção de energia 

através da biomassa florestal vem sendo discutido há anos. Segundo Brito e 

Barrichelo (1979), o Brasil apresenta diversas vantagens competitivas para a 

utilização de biomassa florestal na produção de energia, entre elas: vocação florestal, 

derivada das condições edafoclimáticas ideais e extensas áreas de implantação 

florestal para fins industriais; domínio de tecnologias que permitem o desenvolvimento 

de florestas de alta produtividade, muito acima inclusive de outros países de tradição 

florestal; experiência em técnicas especiais para manejo de florestas energéticas; e 

demanda a diferentes produtos e sub-produtos florestais, fazendo desse um 

investimento versátil.  

A Indústria Brasileira de Árvores - IBÁ ressalta que as florestas energéticas no 

Brasil têm potencial para suprir usinas termoelétricas de forma competitiva, 

colaborando com a descentralização do sistema de produção energética, além de 

trazer a discussão do papel dessas florestas na diminuição da pressão por 

desmatamento de vegetação nativa (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES - IBÁ, 

2016) 

Atualmente, segundo os dados mais recentes disponíveis no Balanço 

Energético Nacional (BEN), a oferta interna de energia elétrica é proveniente em sua 

maior parte da matriz hidrelétrica, seguido pelo gás natural e em terceiro lugar pela 

biomassa. A energia de biomassa já representa 8,2% da oferta interna disponível, e 

desse total 77,6% é proveniente do bagaço da cana e 22,4% de florestas plantadas 

(Figura 3) (EPE, 2017). 
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Figura 3 - Oferta interna de energia elétrica categorizada por fonte no país. 
Fonte: Adaptado de EPE, 2017, p.16. 
Notas: 
1Inclui gás de coqueria. 
2Inclui importação de eletricidade. 
3Inclui lenha, bagaço de cana, lixívia e outras recuperações. 

Em relação à participação das fontes na expansão da capacidade instalada no 

país, a energia hidráulica apresenta maior capacidade de expansão com uma 

porcentagem de 64,5%, seguida pelas fontes de energia não renovável com 18% e 

em terceiro lugar a energia de biomassa com 9,4% (Figura 4) (EPE, 2017).  

 

Figura 4 - Participação das fontes na expansão da capacidade instalada para o Brasil. 
Fonte: Adaptado de EPE, 2017, p.17. 
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Para melhor entender a importância do uso da energia de biomassa, é 

imprescindível atentar-se à definição do conceito relacionado à biomassa visto 

largamente na literatura. A American Council on Energy - ACORE ou Conselho 

Americano em Energia Renovável (em português), definiu o seguinte conceito: 

 

Biomassa é qualquer material orgânico, incluindo: 
- Matéria-prima do processo de desbaste florestal onde: são subprodutos do 
processo florestal (madeira, celulose), industrial ou agrícola e são colhidos de 
acordo com as leis de manejo florestal; 
- Materiais residuais, incluindo: resíduos de culturas; outros materiais 
vegetativos e óleos minerais (incluindo resíduos de madeira); resíduos 
animais e subprodutos (incluindo as gorduras, óleos, graxas e estrumes de 
animais); e a fração de materiais biogênicos segregados, resíduos 
alimentares, resíduos de jardim e de águas residuais biossólidos estação de 
tratamento; 
- Materiais vegetais incluindo: grãos; outros produtos agrícolas; árvores 
colhidas em conformidade com as leis de manejo florestal, regras e 
regulamentos; outras plantas; e algas, plantas aquáticas e derivadas 
(incluindo óleos)”. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE 
BIOMASSA E ENERGIA RENOVÁVEL – ABIB, 2012, p.10). 

 
Já a Diretiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu, publicada em 27 de 

setembro de 2001, define biomassa como “a fração biodegradável de produtos e 

resíduos provenientes da agricultura (incluindo substâncias vegetais e animais), e da 

silvicultura e das indústrias conexas, bem como a fração biodegradável de resíduos 

industriais e urbanos”. Complementa ainda o conceito de fontes de energia renováveis 

como “fontes de energia não fósseis renováveis (energia eólica, solar, geotérmica, das 

ondas, das marés, hidráulica, de biomassa, de gases dos aterros, de gases das 

instalações de tratamento de lixo e do biogás)” (ABIB, 2012). 

No contexto nacional,  apresenta-se o conceito de biomassa energética florestal 

e industrial como “biocombustíveis provenientes dos recursos florestais e industriais, 

seus produtos e subprodutos, que incluem basicamente biomassa lenhosa, produzida 

de forma sustentável a partir de florestas cultivadas e de florestas nativas, ou ainda 

originada em atividades que processam ou utilizam a madeira para fins não 

energéticos, destacando-se a indústria de papel e celulose, indústria moveleira e 

serrarias” (ABIB, 2015). 

  A biomassa florestal pode ser obtida e utilizada em três estados: (i) biomassa 

sólida, derivada de produtos e resíduos sólidos de indústrias agroflorestais ou 

conexas, como por exemplo lenha, carvão, briquetes e pallets; (ii) biomassa líquida, 

por meio de biocombustíveis, licores e óleos; e (iii) biomassa gasosa, por meio de 

biogás gerado como efluente industrial ou processos de gaseificação. Cada forma é 
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concebida de acordo com processos físico-químicos específicos, como, por exemplo, 

a torrefação no caso do carvão e a briquetagem no caso do briquete, ou ainda a 

liquefação para sintetização do líquido pirolenhoso e a gaseificação para conversão 

de combustíveis sólidos e líquidos em gás energético (ABIB, 2015; COUTO et al., 

2004). 

A Figura 5, extraída de Couto et al. (2004), mostra os diferentes processos 

existentes de conversão físico-química da biomassa e seus produtos. 

 

Figura 5 - Processos físico-químicos aplicados a fontes de biomassa com fins energéticos.  
Fonte: Adaptado de Couto et al., 2004, p.75. 
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ser concebido dos mais diferentes tipos de madeira e resíduos florestas e industriais. 

Diferentemente do carvão vegetal, o qual é submetido a um processo de pirólise para 

aumentar a concentração por volume do combustível sólido (carbono), no caso dos 

briquetes não há qualquer adição de compostos químicos ou aglutinantes, sendo o 

processo baseado unicamente na compactação mecânica (ABIB, 2015). 

Sintetizado por meio da fermentação de biomassa, o bioetanol vem ganhando 

espaço como fonte energética no Brasil nos últimos 40 anos. Esse combustível se 

destacou no país principalmente com a utilização da cana-de-açúcar, já que o elevado 

teor de açúcar na solução inicial favorece o processo de fermentação e de 

fracionamento de moléculas lignocelulósicas. Estudos atuais também mostram 

potencial na utilização de biomassa florestal para obtenção de bioetanol, sendo seu 

mais recente e promissor uso (COUTO et al., 2004). 

A notável versatilidade do uso da biomassa florestal levou a um avanço da 

participação dessa fonte na matriz energética brasileira. A biomassa para produção 

de energia elétrica é mais recente que os demais usos, tendo sua exploração 

fomentada pela crise de abastecimento do ano de 1999, a qual resultou no famoso 

“apagão” de 2001. A partir de então, instrumentos e políticas públicas inovadoras 

foram desenvolvidas e, embora inicialmente o foco prioritário tenha sido na 

agroindústria de cana-de-açúcar, hoje já se projeta a complementação dessa fonte 

para solucionar problemas, como a sazonalidade do cultivo de cana-de-açúcar e no 

aumento do excedente de energia agroindustrial comercializado no grid, melhorando 

por consequência os indicadores econômicos da indústria (COUTO et al., 2004; 

SERATTO, 2010). 

Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica mostram que a produção e 

comercialização de energia proveniente de biomassa florestal ainda não se mostrou 

uma realidade no Brasil, estando a maioria vinculada à utilização de licor negro na 

indústria de papel e celulose, que representa 16,4% da capacidade total de usinas 

movidas à biomassa. No entanto, a tendência é uma demanda crescente para a 

geração de energia térmica e elétrica por meio de florestas, à medida que setores 

energo-intensivos se desenvolvem, novas tecnologias surgem para um 

aproveitamento mais eficiente e incentivos e políticas públicas favoráveis são 

implementadas (ESCOBAR; COELHO, 2015; SERATTO, 2010;). 

A Indústria Brasileira de Árvores apresenta dados recentes a respeito do 

balanço energético no setor florestal. Analisando esse setor separadamente, nota-se 
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que a maior parte da energia consumida foi produzida pela própria indústria (67%), e 

ainda que unidades fabris mais modernas apresentaram tecnologia para serem 

autossuficientes e comercializarem excedente para o grid (cerca de 11% da energia 

produzida foi comercializada no ano de 2016).  

Os subprodutos gerados pelos processos das empresas florestais são usados, 

quase que exclusivamente, na geração de energia térmica e elétrica. Sendo os mais 

representativos o licor negro, oriundo da produção de celulose, a biomassa florestal e 

o gás natural representando 62,5%, 17,3% e 12,7%, respectivamente, de toda energia 

produzida (Figura 6) (IBÁ, 2016). 

 

Figura 6 - Componentes da indústria florestal utilizados para geração de energia no setor florestal. 
Fonte: Adaptado de IBÁ, 2016, p.68. 
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na competição com outros produtos e subprodutos da própria indústria, ou ainda com 

outras fontes de biomassa para produção de energia.  

  

2.3   Viabilidade e Incentivos 

2.3.1 Viabilidade Econômica 

Existem ainda poucos estudos abordando explicitamente a viabilidade 

econômica e indicadores relativos relacionados à produção nacional de energia por 

meio de biomassa florestal. A maioria dos estudos existentes abordam a viabilidade 

da produção de energia por meio de resíduos sólidos (ALMEIDA, 2016; DAL FARRA, 

2004; ESCOBAR; COELHO, 2015; MIRANDA, 2015; SOARES et al, 2006), ou ainda 

tratam de outras fontes de energia de biomassa, pincipalmente o bagaço de cana-de-

açúcar (ANDRADE, 2016; MALUF, 2014).  

Entre os estudos alinhados com as perguntas desse trabalho está o de Seratto 

(2010), que avaliou a viabilidade de um projeto de produção de biomassa florestal 

para energia elétrica a serem ofertados no período de entressafra de cana-de-açúcar, 

quando não há bagaço suficiente para produção de energia. Quando avaliados 

indicadores como taxa de retorno, payback e valor presente líquido (VPL), as análises 

mostraram que naquela situação específica não se obteve uma taxa interna de retorno 

(TIR) atrativa (10,7%). No entanto, constatou-se um efeito considerável do raio médio 

entre as áreas destinadas à produção de energia e o cultivo (inversamente 

proporcional) e alta sensibilidade à variação dos preços da energia elétrica, sendo 

esses últimos os parâmetros mais significativos para determinação da viabilidade. 

Também encontra-se na literatura o trabalho de Miranda (2015), no qual a 

utilização da biomassa florestal foi utilizada na comparação com outros combustíveis: 

gás natural, gás liquefeito de petróleo, óleo combustível, óleo diesel, cavaco de 

madeira e lenha. Encontrou-se que o custo da tonelada de vapor utilizando o cavaco 

foi no mínimo 34% menor que as demais fontes avaliadas. Além do custo competitivo, 

destacou-se como pontos fortes a alta produtividade, a perenidade do fornecimento e 

amplitude regional, e como pontos fracos a comercialização por volume, logística, 

baixa concentração de energia e, principalmente, dificuldades políticas e burocráticas 

por falta de incentivos (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Análise de Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (FOFA) para utilização de 
biomassa na geração de energia. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Combustível Renovável Comercialização por volume 

Alta produtividade Florestal Brasileira Logística 

Custo competitivo Concentração de Energia 

Geração de empregos Qualidade de controle 

Amplitude regional Representatividade organizacional 

Oportunidades Ameaças 

Marketing ambiental Mercado internacional do petróleo 

Disponibilidade de terras Custo da mão de obra 

Demanda por energia renovável Licenciamento ambiental 

Mecanização do processo Custo Brasil 

Melhoria da conversão da energia Deficiência de Políticas 

Fonte: Adaptado de Miranda, 2015, p.42. 

Outro estudo de destaque é o de Rasga (2013), que destaca os principais 

aspectos econômico-financeiros que podem influenciar na substituição do uso de óleo 

BPF-A1 por pellets e também compara com outras fontes de biomassa como briquete, 

cavaco e a lenha. Para a análise da viabilidade financeira utilizou-se métodos 

fundamentais como payback, valor presente líquido e taxa interna de retorno, além de 

uma análise de sensibilidade dos principais fatores estudados. O estudo demonstra 

que os pellets de madeira apresentam-se mais caros que outras formas de biomassa 

(cavaco, briquete, e lenha), porém são mais baratos do que os combustíveis fósseis 

(óleo BPF-A1, gás natural e gás liquefeito de petróleo) e a energia elétrica para os 

dois cenários analisados pelo autor (cenário conservador e cenário intermediário). 

 

2.3.2 Incentivos existentes 

Como citado acima, estudos avaliando a viabilidade do uso de biomassa 

florestal para energia no Brasil são poucos, porém quando fala-se em estudos 

avaliando os incentivos e políticas públicas existentes, eles são ainda mais escassos. 

Em sua grande maioria, abordam a utilização de energias renováveis como um todo, 

alguns explicitando o uso de biomassa, sem diferenciação entre a agro-industrial e a 

florestal. 

Seratto (2010), levantou algumas dessas políticas, destacando o Programa de 

Incentivos a Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), de 2002, linhas de 

crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e as 
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estratégias governamentais de compra de energia dessas fontes pela Companhia 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Destaca-se também avanços legais que passaram 

a permitir o livre acesso às redes de transmissão e distribuição e aperfeiçoamento da 

metodologia de cálculo para remuneração, facilitando a participação nos leilões de 

abastecimento do mercado regulado brasileiro. 

Um estudo complementar na linha de incentivos, realizado pelo Centro de 

Estudos em Sustentabilidade (GVces, 2016), explora mecanismos de financiamentos 

existentes para implementação de projetos de energias renováveis e suas principais 

barreiras. De acordo com o identificado por outras fontes, os principais produtos 

financeiros são aqueles disponibilizados pelo BNDES e outros apoiados por fundos 

internacionais, como por exemplo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

e a Cooperação Andina de Fomento (CAF) (Tabela 6). 

Tabela 6 - Produtos financeiros disponíveis para projetos de energia renovável no Brasil. 

Banco Produto Descrição do Produto 

BNDES 
Eficiência 
Energética 

Qualquer cliente PJ que necessite de financiamento para edificações, com 
foco em condicionamento de ar, iluminação, envoltória e geração distribuída; 
incluindo cogeração, para unidades novas ou já existentes (retrofit), processos 
produtivos, com foco em cogeração, aproveitamento de gases de processo 
como fonte energética e outras intervenções priorizadas pelo BNDES; e redes 
elétricas inteligentes  

BNDES 
Energias 

Renováveis 

Departamento de biocombustíveis: melhores condições de crédito para 
investimento em fontes de energias renováveis, possuindo em seu portfólio 
projetos de energia eólica, biomassa e PCH. 

BNDES Funtec 
Desenvolvimento tecnológico e inovação nas áreas de energias renováveis, 
meio ambiente e saúde. 

BNDES Fundo Clima 

Apoiar a implantação de empreendimento, a aquisição de máquinas e 
equipamentos e o desenvolvimento tecnológico relacionados à redução de 
emissões de gases do efeito estufa e à adaptação às mudanças do clima e 
aos seus efeitos. 

Caixa Producard 
Qualquer cliente PJ que necessite de financiamento de sistemas de micro 
geração de energia - solar e eólica. 

Caixa Construcard 
Qualquer cliente PJ que necessite de financiamento de sistemas de 
aquecimento solar de água e sistema de micro geração de energia - solar e 
eólica. 

Banco do Nordeste FNE Sol 
Qualquer cliente que precise de financiamento para todos os componentes 
dos sistemas de micro e mini geração de energia elétrica fotovoltaica, eólica 
ou de biomassa, bem como sua instalação. 

Sicredi Energia Solar 
Qualquer cliente PJ associado ao Sicredi que precise de financiamento para 
geração de energia elétrica através de energia solar. 

Itaú Unibanco Linha BID 
Linha de crédito destinada ao financiamento de projetos de sustentabilidade. 
O foco são investimentos em energia renovável, eficiência energética e 
métodos de produção "limpa". 

Santander 
CDC 

Sustentável 

Qualquer cliente PJ que necessite de financiamento para Máquinas e 
Equipamentos que promova a Eficiência Energética, Uso Racional de Água, 
Construção Sustentável e Acessibilidade, Tratamento de Resíduos e 
Governança Corporativa. 

Fonte: Adaptado de GVces, 2016, p.30. 
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O mesmo estudo faz uma análise das principais barreiras encontradas no 

avanço da adoção de energias renováveis no país. As maiores barreiras, de alto 

impacto e influência direta, enfrentadas na expansão das energias renováveis são 

relacionadas às dificuldades regulatórias e administrativas, subsídio e concorrência 

com outras fontes e custos de investimento. Sendo interessante ressaltar que, ainda 

como barreira de alto impacto, mas de influência indireta, foram identificadas as 

próprias estratégias governamentais de desenvolvimento (Figura 7). 

 

Figura 7 - Principais barreiras para o avanço das energias renováveis no Brasil. 
Fonte: Adaptado de GVces, 2016, p.31. 

Em relação às políticas recentemente publicadas pelo Governo Brasileiro, o 

documento-base de elaboração das estratégias de implementação das NDC 

menciona explicitamente os incentivos e barreiras à adoção do uso de biomassa 

florestal para geração de energia. Uma das principais determinações de fomento é o 

estabelecimento de políticas públicas de incentivo por meio do Planejamento 

Energético Nacional elaborado pelo Ministério de Minas e Energia.  A principal barreira 

identificada no documento é o reconhecimento da baixa competitividade da biomassa 

em leilões de energia, devido ao tempo de carência, base florestal consolidada 

necessária e custo de aquisição no mercado. Dessa maneira, o próprio documento 
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propõe uma política de criação de incentivos à biomassa em leilões de energia 

renovável (EPE, 2016). 

No contexto atual, de crise política e econômica, não é possível prever as ações 

do governo brasileiro, sem prazos e afirmativas de implementação dos incentivos 

previstos. No entanto, é possível aferir a indiscutível influência e dependência de 

políticas públicas e governamentais para o aumento da relevância do uso de fontes 

de energia renovável, como exemplo a de biomassa florestal no país. 
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3. METODOLOGIA 

A fim de investigar os possíveis impactos do incremento da utilização da 

madeira de plantios florestais para geração de energia sobre outros setores, como os 

demais segmentos do setor florestal brasileiro que usam tal insumo como principal 

matéria-prima, como o segmento de celulose e papel, painéis de madeira, pisos 

laminados, serrados e compensado e siderurgia a carvão vegetal, foi utilizado o 

modelo dinâmico-recursivo de equilíbrio geral computável denominado Economic 

Projection and Policy Analysis – EPPA (CHEN et al., 2017). Esse modelo foi 

desenvolvido especificamente para o estudo de políticas energéticas e climáticas.  

As próximas seções descrevem os conceitos referentes aos Modelos de 

Equilíbrio Geral Computável - EGC e ao modelo EPPA, baseados nos trabalhos de 

Chen et al. (2017), Lima (2011) e Gurgel (2011).  

 

3.1.   Modelos de Equilíbrio Geral Computável (EGC)  

Buscando retratar a economia (lado real) de uma ou várias regiões e países, 

os modelos de equilíbrio geral computável (EGC) contribuem na caracterização de 

efeitos de equilíbrio geral causados por mudanças exógenas, os quais não são 

identificados incialmente por sua complexidade ou pelas relações inesperadas e 

pouco óbvias (PIERMARTINI; TEH, 2005). A avaliação dos resultados dessa classe 

de modelos possibilita identificar relações entre setores e agentes econômicos que 

dificilmente seriam encontradas em modelos teóricos ou analíticos, os quais 

necessitam de simplificação no número de agentes e de relações econômicas.  

Essa classe de modelos apresenta algumas vantagens como a visualização 

das direções e magnitudes referentes aos choques exógenos e a comparação de 

cenários alternativos através da análise dos resultados das simulações.  

Shoven e Whalley (1998) destacaram os modelos de equilíbrio geral como uma 

caracterização das relações entre os diversos agentes que buscam cada qual sua 

otimização e se relacionam por meio dos mercados de bens e fatores de produção. O 

equilíbrio nestes modelos ocorre quando as diversas variáveis endógenas (preços e 

quantidades) se ajustam de tal forma que os agentes não podem melhorar sua 

situação alterando seu comportamento. Dessa maneira, a oferta e demanda se tornam 

equivalentes em todos os mercados, as empresas sob retornos constantes de escala 

auferem lucros normais e as despesas dos agentes ajustam-se às suas receitas.  
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Através do fluxo circular de bens e serviços da economia, é possível retratar os 

modelos de equilíbrio geral (Figura 8), no qual consumidores ofertam capital e trabalho 

(fatores primários de produção) aos setores produtivos, que por sua vez ofertam bens 

e serviços aos consumidores. Devido ao capital disponibilizado e ao trabalho fornecido 

pelos consumidores advindos dos setores produtivos, é observado o recebimento de 

pagamentos (renda) e, com estes recursos recebidos, os bens e serviços são 

consumidos através das despesas dos consumidores (PALTSEV et al., 2005).  

 

Figura 8 - Fluxo circular de bens e serviços. 
Fonte: Adaptado de Chen et al., 2017, p.5. 

Alguns modelos também representam explicitamente o governo, porém seu 

papel no fluxo circular é frequentemente considerado passivo, uma vez que os 

recursos recebidos via impostos são reintroduzidos na economia através de gastos 

públicos (consumo) e transferências às famílias. Os modelos também podem ser 

caracterizados como de única região ou multirregionais, variando de acordo com as 

relações comerciais existentes entre as diferentes regiões e/ou países, as quais 

podem ser endógenas ou exógenas.  

Já em relação ao equilíbrio no fluxo circular de bens e serviços na economia, 

este é representado pela conservação de produto e de valor. A conservação do 

produto acontece quando a economia não está em equilíbrio e a conservação de valor 
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reflete o princípio contábil do equilíbrio orçamentário em que, para cada atividade na 

economia, o valor das despesas deve ser equilibrado pelo valor dos rendimentos 

(WING, 2004).  

De acordo com Sadoulet e Janvry (1995), o modelo de equilíbrio geral 

computável reproduz as condições de equilíbrio de mercado através de um sistema 

de equações simultâneas. Esse método faz uso da teoria econômica de equilíbrio 

geral como um instrumento operacional nas análises de orientação empírica sobre 

questões referentes a fluxos comerciais, economias de mercado, mudança 

tecnológica, alocação de recursos, efeitos de choques, entre outras.  

Quando o resultado esperado refere-se à geração de efeitos de equilíbrio geral 

na economia a partir de medidas políticas ou choques exógenos, o uso de modelos 

de equilíbrio geral computáveis é justificado (MALUF, 2014). Um exemplo é o caso do 

choque proveniente do incremento da utilização da madeira de plantios florestais para 

geração de energia nos demais segmentos do setor florestal brasileiro que usam a 

biomassa florestal como principal matéria-prima. 

As críticas atribuídas aos modelos EGC estão normalmente vinculadas ao grau 

de sensibilidade dos resultados em relação às hipóteses propostas, à agregação 

(muitas vezes pouco detalhada em relação à questões importantes para o estudo), 

aos dados de calibração do modelo e aos valores de elasticidades empregados 

(THURLOW, 2004; PIERMARTINI; TEH, 2005).  

Dessa forma, a utilização de análises de sensibilidade contribuem para tornar 

mais vigorosos os estudos realizados a partir de modelos EGC, auxiliando no 

entendimento dos impactos das hipóteses mais significativas e com capacidade de 

afetar os resultados dos modelos. Almeja-se que novos estudos a respeito desse tema 

sejam desenvolvidos, com novos modelos, dados e hipóteses sob diferentes olhares, 

a fim de corroborar ou rejeitar o estudo em questão.  

 

3.2.   Modelo EPPA (Economic Projection and Policy Analysis) 

O modelo EPPA  foi desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology 

(MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change) e vem sendo 

aprimorado ao longo de duas décadas,. É largamente utilizado no estudo de aspectos 

referentes à energia, agricultura, uso da terra e políticas climáticas (CHEN et al., 

2017).   
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É um modelo multirregional e multissetorial e pode ser descrito como um 

modelo de equilíbrio geral computável (EGC) dinâmico recursivo. Ele encontra o 

equilíbrio econômico para um determinado período de tempo e faz uso dos resultados 

deste equilíbrio como condição inicial para o período subsequente, repetindo esta 

ordem de operações até atingir a data final de projeção. O modelo é apresentado em 

intervalos de cinco anos e o horizonte temporal pode se estender a simulações até o 

ano 2100 (CHEN et al., 2017; PALTSEV et al., 2005). 

A construção do modelo baseia-se em uma classe de problemas matemáticos 

que abrange a otimização (linear e não linear) e emprega a sintaxe do algoritmo 

Modeling Programing System for General Equilibrium - MPSGE, desenvolvida por 

Rutherford (1999), assumindo a identidade do modelo como um problema de 

complementariedade mista - MCP. O MPSGE representa um conjunto de equações 

algébricas que caracterizam as condições de lucro econômico zero para a produção, 

equilíbrio entre oferta e demanda nos mercados de bens e fatores de produção e 

equilíbrio entre renda e despesas dos consumidores e é implementado na linguagem 

de programação General Algebraic Modeling System - GAMS (BROOKE et al., 1998).  

Dados econômicos alimentam o modelo, principalmente as matrizes de 

contabilidade social e de insumo-produto, as quais traduzem as estruturas 

econômicas das regiões provenientes do Global Trade Analysis Project - GTAP, um 

banco de dados consistente sobre consumo, produção e fluxos de comércio bilateral, 

tanto do ponto de vista macroeconômico quanto microeconômico para um grande 

conjunto de regiões e países do mundo (DIMARANAN; MCDOUGALL, 2002; 

HERTEL, 1997). 

Os balanços fornecidos pela Agência Internacional de Energia servem de base 

para dados sobre produção e uso de energia em unidades físicas. Já a Agência de 

Proteção Ambiental do Estados Unidos fornece, através de inventários, as estatísticas 

relativas aos gases de efeito estufa (dióxido de carbono -CO2; hexafluoreto de enxofre 

-SF6; hidrofluorcarbonos –HFCs; metano -CH4; óxido nitroso -N20 e perfluorcarbonos 

-PFCs). As informações a respeito de outros poluentes urbanos (amônia -NH3; 

carbono orgânico –OC; carbono negro –BC; compostos orgânicos voláteis não 

metano –VOC; dióxido sulfúrico -SO2; óxidos de nitrogênio –NOx e monóxido de 

carbono -CO) foram obtidas do banco de dados Emission Database for Global 

Atmospheric Research (EDGAR), desenvolvido por Olivier e Berdowski (2001).  
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Para o presente estudo, utilizou-se a versão mais atual do modelo, EPPA5, 

calibrado para o ano base de 2004. Realizou-se simulações de forma endógena de 

cinco em cinco anos a partir do ano de 2005. Os dados do GTAP para a economia 

mundial foram organizados em países e regiões, setores e fatores de produção 

(Tabela 7) e a agregação do EPPA e sua relação com a base do GTAP pode ser vista 

no Anexo A. 

Tabela 7 - Agregação de regiões, setores e fatores utilizados no modelo EPPA.  

Regiões Setores Fatores 

Estados Unidos (EUA) Não Energia Capital 

Canadá (CAN) Agricultura - Culturas (CROP) Trabalho 

México (MEX) Agricultura - Pecuária (LIVE) Petróleo Bruto 

Japão (JPN) Agricultura - Florestal (FORS) Petróleo de Xisto 

União Europeia (EUR) Alimentos (FOOD) Carvão 

Austrália e Nova Zelândia (ANZ) Serviços (SERV) Gás Natural 

Federação Russa (RUS) Intensivos em Energia (EINT) Hidráulica 

Leste Europeu (ROE) Outras Indústrias (OTHR) Nuclear 

China (CHN) Serviços de Transporte (TRAN) Eólica e Solar 

Índia (IND) Energia Terra - Culturas 

Brasil (BRA) Carvão (COAL) Terra - Pastagens 

Leste Asiático (ASI) Petróleo Bruto (OIL) Terra - Florestal 

Oriente Médio (MÊS) Petróleo Refinado (ROIL) Florestas Naturais 

África (AFR) Gás Natural (GAS) Pastagens Naturais 

América Latina (LAM) Eletricidade: Fóssil  

Restante da Ásia (REA) Eletricidade: Hidráulica  

 Eletricidade: Nuclear  

 Eletricidade: Eólica  

 Eletricidade: Solar  

 Eletricidade: Biomassa  

 Eletricidade: NGCC1  

 Eletricidade: NGCC - CCS2  

 Eletricidade: IGCC3 - CCS  

 Gás Sintético  

 Biocombustível - 1a. E 2a. Geração  

 Petróleo de Xisto  

Fonte: Adaptado de Núcleo de estudos de economias de baixo carbono - EBC, 2012, p. 25-26. 
Notas: 
1NGCC: conversão de gás natural em eletricidade a partir de ciclo combinado de geração. 
2CCS: captura e sequestro de carbono. 
3IGCC: tecnologia de geração de gás natural a partir do carvão pelo ciclo combinado de geração. 

As combinações de insumos intermediários e fatores primários são descritas 

pelas funções de produção para cada setor da economia para gerar bens e serviços, 



44 
 

 

havendo em cada região, um consumidor que visa a maximização do bem-estar pelo 

consumo de bens e serviços. A perspectiva de substituição dos diferentes insumos e 

bens, tanto na produção quanto no consumo, é essencial no EPPA e é dada pelas 

elasticidades de substituição nas funções de produção e de utilidade, refletindo na 

tecnologia utilizada na produção, ou seja, as possíveis combinações e flexibilidades 

no uso dos fatores produtivos e insumos intermediários no processo produtivo. A 

preferências dos consumidores pode ser visualizada na substituição entre bens e 

serviços.   

Como já dito anteriormente, o comportamento do governo é de recolhimento de 

impostos, pagamento de subsídios, e distribuição dos seus gastos entre consumo 

público, produção de serviços públicos e transferências às famílias.  

O modelo fornece estimativas e projeções sobre o crescimento do produto 

interno bruto (PIB) nas regiões e países, bem-estar do consumidor representativo, 

consumo agregado, nível de investimentos, produção setorial, consumo e produção 

de energia em unidades físicas, preços de bens e serviços, fluxos comerciais, 

emissões de gases de efeito estufa e de outros poluentes, entre outros fatores.  

 

3.3.   Estrutura de equilíbrio do modelo  

O modelo EPPA, como já visto anteriormente, é elaborado como um problema 

de complementaridade mista - MCP, portanto os conjuntos de variáveis não negativas, 

preços, quantidades e níveis de renda, devem satisfazer três desigualdades: lucro 

zero, equilíbrio dos mercados e equilíbrio da renda.  

A condição de lucro zero refere-se ao equilíbrio microeconômico ao nível da 

firma em mercados em competição perfeita, em que espera-se que preço se iguale ao 

custo marginal. Ou seja, se houver produção o setor onde está contemplada esta 

produção terá lucro econômico zero.  

Em relação à condição de equilíbrio dos mercados, deverá haver equilíbrio 

entre oferta e demanda para qualquer bem com preço positivo, e os bens com excesso 

de oferta terão seu preço igual a zero.  

O fator relacionado à condição de equilíbrio de renda requisita que, para cada 

agente (incluindo o governo), o valor das despesas se iguala ao valor da renda, que 

por sua vez deve ser igual ao valor das dotações de fatores primários (trabalho, capital 

e recursos naturais) e das receitas de impostos. 
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3.4.   Comportamento dos agentes  

Em cada região e em cada setor, escolhe-se o nível de produtos e as 

quantidades de fatores primários e de insumos intermediários de outros setores a 

serem utilizados como insumos, cujo papel é realizado pela firma representativa, que 

tem como papel maximizar os lucros sujeitos à restrição tecnológica. 

No modelo EPPA, a produção é caracterizada por tecnologias com elasticidade 

de substituição constante (Constant Elasticity of Substitution – CES). Esse fato 

possibilita reescrever a equação de maximização de lucro, quando se tratando de 

funções de custo unitário e lucro unitário. Além disso, associados a um lucro 

econômico zero, estão os retornos constantes de escalas para a firma no equilíbrio.  

Os níveis de consumo e poupança são selecionados de acordo com o período 

e região pelo consumidor representativo, os quais potencializam sua função de bem-

estar sujeito à restrição orçamentária para o nível de renda. As dotações de fatores 

de produção e serviços são de propriedade deste consumidor representativo e podem 

ser arrendadas ou vendidas às empresas em determinado período e região.  

 

3.5.   Funções de produção  

No modelo EPPA (Economic Projection and Policy Analysis), as tecnologias de 

produção são retratadas por funções aninhadas CES (Constant Elasticity of 

Substitution), isto é, funções com diferentes graus de desagregação, as quais 

propiciam possibilidades maiores de substituição de insumos, principalmente 

energéticos, assim como permitem uma maior flexibilidade na escolha das 

elasticidades de substituição mais adequadas para cada conjunto de insumos.  

A estrutura do setor de produção de eletricidade pode ser visualizada na figura 

abaixo (Figura 9), observando que estão disponíveis, nos dados do ano base, as 

tecnologias de geração de energia dos tipos fóssil convencional, nuclear e 

hidroelétrica, assim como acrescenta a possibilidade do uso de novas tecnologias, 

como exemplo a queima da biomassa florestal.  Estruturas de outros setores, como 

agricultura, petróleo refinado, serviços, transporte e outras indústrias, podem ser 

encontradas em Paltsev et al. (2005). 
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Figura 9 - Estrutura aninhada do setor de produção de eletricidade. 
Fonte: Adaptado de Chen et al., 2017, p.30. 

No modelo são utilizadas elasticidades de substituição e podem ser observadas 

na tabela abaixo (Tabela 8).  

Tabela 8 - Valores de referência de elasticidades de substituição dos setores produtivos utilizadas no 
modelo EPPA. 

Símbolo Descrição Valor Comentários 

σEVA Energia - valor adicionado 0,4-0,5 
Aplicado na maior parte dos setores: 0,5 para 
os setores Intensivos de Energia e Outras 
Indústrias 

σENOE Eletricidade - combustíveis agregados 0,5 Todos os setores 

σEN Entre combustíveis 1,0 Todos os setores, exceto Eletricidade 

σEVRA Energia/materiais/terra - valor adicionado 0,7 Setor de Agricultura 

σER Energia/materiais - terra 0,6 Setor de Agricultura 

σAE Energia - materiais 0,3 Setor de Agricultura 

σCO Carvão - petróleo 0,3 Setor de Eletricidade 

σCOG Carvão/petróleo - gás 1,0 Setor de Eletricidade 

σVA Trabalho - capital 1,0 Todos os setores 

σGR Recursos - todos os outros insumos 0,6 Setores de Petróleo Bruto, Gás e Carvão 

σNGR Recursos Nucleares - valor adicionado 0,04-0,4 De acordo com a região 

σDM 
Doméstico - importado  2,0-3,0 De acordo com o bem 

(Armington) 0,3 Setor de Eletricidade 

σMM 
Entre importações de diferentes regiões 
(Armington) 

5,0 Bens não energéticos 

4,0 Setores de Gás e Carvão 

6,0 Setor de Petróleo Refinado 

0,5 Setor de Eletricidade 

Fonte: Adaptado de Chen et al., 2017, p.10. 
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3.6.   Comércio internacional  

O carvão, o gás, o petróleo bruto e o petróleo refinado se comportam de 

maneira diferente no comércio internacional. O petróleo bruto possui um valor único 

no mercado mundial devido à ser considerado um produto homogêneo e estar sujeito 

a tarifas, impostos às exportações e margens de transporte. Os outros bens, como o 

carvão, o petróleo refinado e o gás, são conceituados como bens Armington, devido 

à diferenciação de produtos e qualidade, sendo menos adequado para o caso do gás. 

Entretanto, historicamente, os mercados de gás natural são regionais ou nacionais, 

uma vez que existem limites ao transporte por gasodutos e os preços em diferentes 

mercados tendem a divergir, tornando conveniente a sua representação como um 

bem diferenciado pela sua origem. 

O modelo EPPA admite que todos os bens produzidos podem ser 

comercializados nos mercados mundiais. Com o intuito de demonstrar regiões com 

características exportadores e importadores ao mesmo tempo de um bem em 

particular, esse modelo conta com uma representação explícita dos fluxos de 

comércio bilaterais. Os fluxos bilaterais englobam impostos de exportações, tarifas de 

importações e margens de transportes internacionais. Apesar de representado, o 

comércio de eletricidade ainda é pouco observado na base de dados e ocorre apenas 

entre regiões fronteiriças.  

  

3.7.   Uso da terra  

O uso da terra é dividido em seis categorias no modelo EPPA: pastagens, 

culturas, produção florestal e matas secundárias (áreas de silvicultura, extração 

vegetal e florestas plantadas), florestas naturais, campos e pastagens naturais, e 

outros usos. Cada categoria tem sua área determinada pelo modelo de ecossistemas 

terrestres denominado de Terrestrial Ecosystem Model (TEM) (MELILLO et al., 2009), 

com base no trabalho de Hurtt et al. (2006).  

O modelo TEM usa uma escala de resolução de 0,5° de latitude e 0,5° de 

longitude e sua função é classificar, mapear e categorizar os diferentes tipos de 

vegetação e uso da terra. As áreas de vegetação típicas de florestas naturais são 

classificados pelo modelo categoria Florestas Naturais (NFORS), enquanto que as 

áreas com características de cerrado e campos são classificadas, na sua grande 

maioria, na categoria de Campos Naturais (NGRASS) do EPPA. Na categoria de 
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Florestas Plantadas e Secundárias (FORS) estão inclusas as áreas de vegetação 

secundária em recuperação (que não atingiram ainda estágios de equilíbrio 

vegetativo) e de florestas manejadas e plantadas. A categoria de outros usos (OTHR) 

considera as áreas urbanas e construídas, bem como outras áreas que não podem 

ser convertidas, como rios e lagos, áreas pedregosas sem vegetação, entre outras. 

Com base no ano de 2010, a Tabela 9 mostra o uso da terra por região ou país do 

modelo EPPA. 

Tabela 9 - Total de áreas por categoria de uso da terra do modelo EPPA calibrados para o ano de 
2010 - em mil hectares. 

Regiões 
Culturas 
(CROP) 

Pastagens 
(LIVE) 

Floresta 
Plantadas e 
Secundárias 

(FORS) 

Campos e 
Savanas 
naturais 

(NGRASS) 

Florestas 
Naturais 
(NFORS) 

Outras 
(OTHER) 

Estados Unidos 200.555 116.966 56.210 89.748 323.590 112.908 

Canadá 52.488 23.238 17.083 - 352.197 456.539 

México 38.641 75.376 12.528 3.811 63.974 1.513 

Japão 4.697 613 4.566 - 32.001 206 

Austrália e N. Zelândia 38.451 402.628 37.708 60.889 295.852 25.416 

União Europeia 147.939 55.754 54.414 23.993 127.437 59.920 

Leste Europeu 153.017 252.324 16.743 12.115 131.324 33.342 

Rússia 172.479 70.560 38.611 37.153 796.679 509.364 

Leste Asiático 78.324 13.807 5.840 - 211.169 23.018 

China 237.900 197.765 23.537 17.487 206.245 244.079 

Índia 197.155 24.170 9.440 - 71.538 14.924 

Brasil 81.067 152.087 23.484 87.383 454.527 23.941 

África 247.719 844.171 175.546 120.462 593.649 850.130 

Oriente Médio 21.730 184.665 5.209 88.600 72.885 140.829 

América Latina 113.442 283.746 49.750 29.949 365.696 151.548 

Restante da Ásia 108.010 138.125 19.866 69.780 127.697 33.175 

Fonte: Adaptado de Melillo et al., 2009, p.1398. 

Podem ocorrer modificações em todas as categorias, exceto na categoria 

Outras, havendo a conversão em outra categoria ou abandono em categoria não 

utilizada (vegetação secundária). De acordo com Reilly e Fuglie (1998), melhorias 

exógenas de produtividade podem ocorrer na terra, estabelecidas em 1% ao ano para 

cada categoria, refletindo a tendência histórica de avanço na produtividade do fator 

terra utilizado na agropecuária, bem como o rendimento histórico das safras, o qual 

tem apresentado um crescimento de 1% a 3% ao ano. Por exemplo, pode haver a 

criação de estradas e acessos para áreas de florestas, fazendo com que uma terra 

desmatada possa ser transformada em áreas destinadas à silvicultura, pastagens ou 
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culturas. Também pode ser notado o sentido oposto, onde áreas destinadas às 

culturas podem ser abandonadas voltando a crescer florestas ou campos secundários.  

Por meio de equações de conversão de uma categoria de uso da terra em outra 

categoria e também de expansão da fronteira agrícola pela diminuição de outras áreas 

de vegetação consegue-se calcular a transformação do uso da terra.  Duas condições 

devem ser satisfeitas para que esta transformação seja possível: a primeira refere-se 

a manter a consistência entre a contabilidade física do solo e a contabilidade 

econômica no cenário de equilíbrio geral, e a segunda requer que o desenvolvimento 

dos dados seja consistente com as observações empíricas. 

Conceitua-se que a produtividade média da terra convertida resultará do tipo 

de terra que foi transformada nas conversões de uso da terra. Considerando um 

equilíbrio, o custo da conversão marginal de um tipo de terra em outro deve ser igual 

à diferença entre o valor econômico dos dois tipos de terra. Nos modelos de equilíbrio 

geral, esse mecanismo possibilita manter a condição de lucro econômico igual a zero, 

e na conversão, emprega-se insumos reais através de uma função de transformação 

da terra. 

O valor de uso da terra retratado pelas transações monetárias reais é 

determinado pelas agências de estatísticas econômicas de cada país, portanto, esse 

valor deve ser compatível com os dados sobre receita, custos dos insumos e retornos 

de outros fatores. A base de dados do GTAP permite obter valores referentes à renda 

da terra (DIMARANAN; MCDOUGALL, 2002; HERTEL, 1997; NARAYANAN; 

WALMSLEY, 2008). Por não serem geralmente usadas periodicamente como fator 

produtivo, as categorias “florestas naturais” e “campos e savanas naturais” não são 

empregadas diretamente para produção econômica, por conseguinte, um esforço é 

necessário para inferir um valor econômico para essas categorias (GURGEL et al., 

2007). Na obtenção do custo de conversão de áreas de vegetação natural foram 

utilizados dados de Sohngen e Tennity (2004). Adota-se a hipótese de que o custo de 

acesso a novas áreas, na margem e em condições de equilíbrio, necessita equiparar-

se ao valor do estoque de produto vegetal (madeira) existente naquela área 

adicionado ao valor presente dos estoques futuros após a regeneração da vegetação.  

Esses autores empregam um modelo dinâmico de otimização da exploração 

florestal capaz de representar diferentes regiões do mundo e seus tipos de vegetação 

natural. Posto isso, os parâmetros do modelo, conjuntamente com as taxas médias 

de regeneração da vegetação natural, propiciam a obtenção do valor de renda da terra 
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coberta por áreas de vegetação natural como o valor presente líquido da madeira de 

futuros cortes da vegetação natural, que é atingido após haver o desconto do custo 

de conversão (equivalente ao valor presente da floresta virgem, no equilíbrio), o valor 

de venda do estoque de madeira existente, além de se considerar o tempo necessário 

para futuros cortes de acordo com a taxa de regeneração do tipo de vegetação em 

questão. 

As rendas da terra por hectare nas diferentes regiões do modelo e para as 

diferentes categorias de uso da terra, no ano base do modelo, podem ser visualizadas 

na Tabela 9. Os dados base para essa tabela foram retirados dos dados de renda das 

categorias de uso da terra em produção agropecuária do GTAP, através do processo 

descrito no parágrafo anterior para obter a renda da terra das áreas de vegetação 

natural, e as áreas das diferentes categorias de uso da terra no modelo EPPA. 

 Analisando a tabela, observa-se que a renda mais alta é proveniente de áreas 

de culturas (a não ser para países em que áreas de pastagens são muito limitadas), 

seguida da renda das áreas de pastagens. Comumente, o valor das áreas de florestas 

plantadas e secundárias é menor que as de outros usos produtivos, uma vez que esta 

categoria agrega não apenas áreas de silvicultura mas também áreas de vegetação 

secundária em regeneração. As áreas de menor renda da terra são as de vegetação 

natural (florestas e campos), devido a não serem exploradas comercialmente no ano 

base do modelo (Tabela 10), ou, quando exploradas, gerarem baixo retorno ou valor 

de produção. 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Tabela 10 - Renda da terra nas regiões do modelo EPPA, no ano base de 2004 - em US$/ha. 

Regiões 
Culturas 
(CROP) 

Pastagens 
(LIVE) 

Floresta 
Plantadas e 
Secundárias 

(FORS) 

Campos e 
Savanas 
naturais 

(NGRASS) 

Florestas 
Naturais 
(NFORS) 

Estados Unidos 140,7 73,2 19,5 11,7 3,1 

Canadá 31,9 46,7 50,4 - 8,1 

México 244,6 46,2 4,6 0,8 0,8 

Japão 1.936,8 7.039,9 99,2 - 35,7 

Austrália e N. Zelândia 64,5 6,5 7,3 2,9 3,3 

União Europeia 146,3 280,0 45,1 5,6 0,9 

Leste Europeu 49,0 13,8 13,1 0,3 0,3 

Rússia 30,6 32,9 9,9 6,6 2,0 

Leste Asiático 398,8 752,3 54,6 - 19,1 

China 163,7 121,5 76,3 7,3 4,6 

Índia 249,6 393,9 17,0 - 3,7 

Brasil 60,9 12,5 1,8 1,1 0,2 

África 57,4 5,0 4,1 0,4 0,3 

Oriente Médio 162,6 9,0 14,5 7,8 12,5 

América Latina 139,8 22,6 6,3 2,8 2,9 

Restante da Ásia 147,9 50,4 16,0 10,8 11,4 

Fonte: Resultados do modelo EPPA, com base nos dados de Dimaranan e McDougall, 2002; Hurtt et 
al., 2006, e Sohngen e Tennity, 2004. 

3.8.   Consumo 

A fim de retratar as preferências do consumidor representativo pertencente a 

cada região, o modelo EPPA dispõe de uma estrutura CES aninhada, onde a decisão 

consumo-investimento é endógena, devido à poupança entrar de modo direto na 

função utilidade, estabelecendo uma demanda pela poupança.  

A figura abaixo (Figura 10) expressa a estrutura aninhada relativa à preferência 

do consumidor, onde é considerado um ramo para a energia e outro para o transporte 

das famílias. As compras de combustíveis são incluídas exclusivamente no ramo de 

transporte, não entrando no ramo de energia. O ramo relacionado ao transporte das 

famílias, considera a combinação de veículos leves, combustíveis e serviços como 

seguro e manutenção, para o provimento do próprio transporte.  
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Figura 10 - Estrutura aninhada do consumo das famílias. 
Fonte: Adaptado de Chen et al., 2017, p.31. 

As elasticidades finais da demanda do setor doméstico podem ser visualizadas 

na Tabela 11.  

Tabela 11 - Valores de referência de elasticidades de substituição no consumo final no modelo EPPA. 

Símbolo Descrição Valor Comentários 

Elasticidade demanda final pela energia 

σEC Energia - outro consumo 0,3 - 

σEF Entre combustíveis e eletricidade 0,4 - 

σFSO Petróleo refinado - Serviços/Outros 0,3 Aumenta ao longo do tempo 

Outras elasticidades de substituição de demanda final 

σCS Consumo - Poupança 0,0 - 

σC Entre bens não energéticos 0,25-0,65 
Valores entre países do ano 
base e aumento de acordo 
com a renda per capita 

σCT Transporte - outro consumo 1,0 - 

σPO Transporte próprio - comprado 0,2 - 

σSO Serviços – Outro 0,5 Inclui automóveis privados 

Fonte: Adaptado de Paltsev et al., 2005, p.24. 

 

3.9.   Emissões de gases de efeito estufa 

Uma das aplicabilidades do modelo EPPA é projetar as emissões dos gases de 

efeito estufa (hexafluoreto de enxofre -SF6; hidrofluorcarbonos –HFCs; dióxido de 
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carbono -CO2; metano -CH4; óxido nitroso -N20 e perfluorcarbonos -PFCs) com 

suporte nos dados da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, além de 

projetar também a emissão de poluentes urbanos (amônia -NH3; carbono negro BC; 

carbono orgânico –OC; compostos orgânicos voláteis não metano –VOC; dióxido 

sulfúrico -SO2; óxidos de nitrogênio -NOx e monóxido de carbono -CO) fundado nos 

estudos de Olivier e Berdowski (2001). A relação entre os setores do modelo e as 

fonte das emissões pode ser encontrada em Paltsev et al. (2005). 

A introdução das emissões de cada gás de efeito estufa correspondente à 

estrutura aninhada dos setores da economia é abordado pelo modelo EPPA para essa 

modelagem. O gás modelado e combinado com o consumo combustível fóssil que o 

gera é o CO2. Quando da simulação de cenários de precificação das emissões, o 

consumo de combustível e as emissões de CO2 apresentam uma elasticidade zero de 

substituição, a fim de refletir que a redução das emissões só é possível com a 

diminuição do uso de combustível fóssil. Nos outros casos, em sua grande maioria, a 

geração de emissões de outros gases está correlacionada a processos produtivos 

específicos (como por exemplo, emissões de metano na agricultura), as elasticidades 

de substituição calibradas dos gases de efeito estufa são introduzidas para a 

realização das estimativas de possibilidades de redução de emissões (HYMAN et al., 

2003), podendo as elasticidades serem observadas em Paltsev et al. (2005). 

 

3.10.   Fechamento do modelo 

O fechamento do modelo é realizado de forma a se encontrar um equilíbrio 

macroeconômico consistente a cada período de simulação, e considera que a oferta 

total de cada fator de produção é constante naquele período, além de garantir que os 

fatores, com exceção da parcela não maleável do capital, são móveis entre setores 

de uma mesma região, mas não entre regiões.  

Não há desemprego de fatores nesse modelo e assume-se que os fluxos 

internacionais de capitais, os quais compensam os desequilíbrios no comércio de 

bens e serviços no ano base do modelo, são exógenos e declinantes com o tempo, 

reduzindo os déficits ou superávits nas transações correntes ao longo do horizonte do 

modelo. Não admite-se desequilíbrios perenes na balança comercial nessa hipótese, 

portanto, é necessário haver mudanças na taxa real de câmbio a cada período a fim 

de acomodar as alterações nos fluxos de exportações e importações. 
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As mudanças ocorridas no nível de atividade e consumo geram um impacto 

direto na receita dos impostos, enquanto que mudanças nos preços dos bens também 

afetam o consumo do governo. 

 

3.11.   Dinâmica do modelo 

As decisões econômicas de otimização ocorrem a cada período determinado 

no modelo EPPA, pelo fato de ser um modelo dinâmico-recursivo, e leva em 

consideração apenas os valores de preços e quantidades vigentes naquele espaço 

de tempo. Os produtos de equilíbrio realizados em um período são então empregados 

como valores de referência para o processo de otimização do próximo período. Esse 

modelo dispõe de um processo estático de solução para cada período, visto que não 

se representa a otimização intertemporal. Como o modelo é resolvido em intervalos 

de 5 anos, assume-se que os agentes tomam decisões com base apenas em valores 

ou tendências nesse intervalo, ignorando horizontes mais longos de mudanças nas 

demais variáveis. 

A evolução das economias representadas no modelo com o tempo baseia-se 

em cenários de crescimento econômico resultantes do comportamento de consumo, 

poupança e investimentos e pressuposições exógenas sobre o aumento da 

produtividade do trabalho, da energia e da terra. Ao passo que o produto e a renda 

aumentam, observa-se um crescimento na demanda por bens e serviços produzidos 

pelos diferentes setores. 

À medida em que são usufruídos, percebe-se uma diminuição nos estoques de 

recursos limitados, como combustíveis fósseis, levando consequentemente a um 

aumento no seu custo de extração e beneficiamento. Os segmentos que utilizam os 

recursos renováveis, como a terra, concorrem pela disponibilidade de fluxos de 

serviços fornecidos.  

A evolução das economias é definida baseada nas hipóteses de 

comportamento dos agentes e das demais variáveis, associadas às políticas ou 

choques simulados, e transformam a competitividade e participação das diferentes 

tecnologias ao longo do tempo e entre cenários alternativos. O avanço ou declínio de 

uma tecnologia em particular é determinado de forma endógena, de acordo com sua 

competitividade relativa. 
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No modelo, por intermédio de um setor produtivo específico de formação bruta 

de capital, os investimentos são representados, sendo que esse setor gera um nível 

agregado de investimentos idêntico ao nível de poupança definido pela função de 

utilidade do agente representativo. Os setores da economia fazem uso desse 

investimento agregado como demanda setorial por investimentos (formação bruta de 

capital fixo mais variação de estoques), segundo dados disponíveis nas matrizes de 

insumo-produto da base de dados do GTAP. A partir da adição dos investimentos ao 

estoque de capital já presente, a acumulação de capital é aferida, descontando a 

parcela referente à depreciação. Ao longo do tempo, a propensão marginal a poupar 

é mantida constante, evitando choques relacionados aos ciclos econômicos. 

Com o propósito de explicitar a dificuldade de se transformar o capital de uma 

atividade em fator produtivo de uso alternativo em outro setor da economia em curto 

prazo, o modelo considera a diferenciação entre capital maleável e não maleável. 

Nesse tipo de modelo, torna-se necessário a simbolização da rigidez de curto prazo 

do capital, dado que não há um flexibilidade na evolução da economia ano a ano na 

conversão de máquinas, equipamentos e edifícios de uma atividade em outra em 

espaços de tempo curtos. No caso dos setores de energia, a falta de maleabilidade 

do capital permite representar o longo tempo de maturação de investimentos nesse 

setor e a dificuldade de converter plantas e tecnologias uma vez colocadas em 

funcionamento. 

Opções tecnológicas não comumente utilizadas na atualidade (ou usadas em 

pequena escala) são consideradas na evolução do modelo. Estas, porém, podem 

tornar-se disponíveis no horizonte de simulação, como é o caso da cogeração de 

energia através da utilização da biomassa florestal. O período de entrada, momento 

no tempo em que essas tecnologias tornar-se-ão disponíveis, depende dos custos 

relativos dessas em relação aos custos das fontes convencionais de energia. As 

tecnologias disponíveis no modelo EPPA podem ser encontradas na Tabela 12. 

Para os combustíveis fósseis convencionais (gás de carvão, petróleo de xisto 

e combustível refinado da biomassa) encontra-se, nos dias atuais, três tecnologias 

capazes de substituí-los. Ademais, existem outras cinco opções tecnológicas eficazes 

na geração de energia elétrica que são: eólica e solar, a partir da biomassa, e de ciclo 

combinado de gás natural com e sem captura e sequestro de carbono e o carvão com 

sequestro de carbono.  
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Os parâmetros das funções aninhadas CES definem os atributos específicos 

dessas tecnologias, sendo que a abordagem básica é semelhante à especificação dos 

outros setores da economia. Como nos outros setores apresentados anteriormente, 

os insumos intermediários são uma combinação de domésticos e importados.  

Tabela 12 - Tecnologias alternativas disponíveis no modelo EPPA. 

Tecnologia Descrição 

Gaseificação de carvão Converte carvão em um substituto perfeito para o gás natural. 

Petróleo de xisto 
Extrai e beneficia o betume de xisto, transformando-o em um 

substituto perfeito para o petróleo bruto. 

Biocombustível de 
biomassa 

Converte a biomassa em um substituto perfeito para petróleo 
refinado (segunda geração de combustíveis). 

Eletricidade de biomassa 
Converte a biomassa em um substituto perfeito para a 

eletricidade. 

Eólica e solar 
Converte a energia eólica e solar intermitente em um substituto 

imperfeito para eletricidade. 

Gás avançado 
Tecnologia de geração de eletricidade baseada no ciclo 

combinado de gás natural (CCGN) que converte gás natural em 
eletricidade. 

Gás avançado com 
sequestro e captura de 
carbono 

Tecnologia de ciclo combinado de gás natural que captura 90% 
ou mais do CO2 produzido na geração de energia. 

Carvão avançado com 
sequestro e captura de 
carbono 

Ciclo combinado integrado de gaseificação do carvão (CCIG) 
que captura 90% ou mais do CO2 produzido na geração de 

energia. 

Fonte: Adaptado de Paltsev et al., 2005, p.36. 

A terra é considerada um recurso renovável, além de ter sua produtividade 

ampliada ao longo do tempo, sendo utilizada para a tecnologia de biocombustível a 

partir da biomassa. O petróleo de xisto possui a mesma estrutura da tecnologia de 

produção de biocombustível, porém o recurso natural utilizado no seu processo é 

considerado um recurso esgotável.  

O fator terra também é utilizado na produção de eletricidade a partir da 

biomassa, no entanto, sua árvore tecnológica difere da de biocombustível por incluir 

um fator fixo específico que controla o ritmo de entrada ou penetração desta 

tecnologia. Além disso, há um limite de expansão a taxas maiores do que seria 

possível antes da maturação dessa tecnologia e de geração de capital físico e humano 

capazes de atender ao seu ritmo de crescimento. Os insumos intermediários e a 

matéria-prima carvão, considerados complementares à cesta de valor adicionado, 

constituem a tecnologia de gaseificação de carvão. 
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No presente estudo, a possibilidade de geração de energia elétrica a partir da 

queima da madeira foi adicionada à modelagem para a região Brasil. Apesar do 

modelo já representar um setor de bioeletricidade de forma genérica, que usa o fator 

terra como insumo para produção da biomassa, as possíveis tecnologias usuárias da 

biomassa florestal não eram representadas explicitamente nas versões anteriores. 

Dessa maneira, esse avanço do modelo permite verificar a competição pela madeira 

como insumo produtivo entre os setores usuários da madeira e também representar a 

possível competição pela madeira gerada na produção florestal entre todos os 

segmentos de geração de energia. 

Outras tecnologias avançadas de geração de eletricidade a partir de 

combustível fóssil são contempladas por esse modelo, como a tecnologia de ciclo 

combinado de gás natural sem sequestro de carbono; a mesma tecnologia com 

sequestro e captura de carbono; e uma tecnologia integrada de gaseificação de 

carvão com sequestro e captura de carbono. O capital, trabalho e a cesta de outros 

insumos englobam os custos de transmissão e distribuição dessas tecnologias. 

As tecnologias descritas previamente incluem tanto as parcelas de participação 

de diferentes insumos e fatores no custo de produção quanto o fator de mark-up, ou 

custo relativo estimado em relação à tecnologia tradicional com a qual a tecnologia 

alternativa deve competir (Tabela 13).  

Assim como na demonstração das tecnologias convencionais, a capacidade de 

substituição entre os insumos em resposta a mudanças nos preços relativos é 

administrada pelas elasticidades de substituição (Tabela 14). 
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Tabela 13 - Mark-ups e parcelas de custos com insumos para as tecnologias alternativas.  

Tecnologia 
Mark-
up 

Parcela de Insumos e Fatores 

Recursos Outros Capital Trabalho 
Fator 
Fixo EINT GAS ELEC 

Gás de 
carvão 

3,5-4,0 0,4 0,1 0,3 0,3 - - - - 

Petróleo de 
xisto 

2,5-2,8 0,1 0,27 0,36 0,36 - - - - 

Biocombus-
tível 

2,1 0,1 0,18 0,58 0,58 - - - - 

Bioeletricida-
de 

1,4-2,0 0,19 0,18 0,44 0,44 0,05 - - - 

Eólica e Solar 1,0-4,0 0,05 0,25 0,4 0,4 0,05 - - - 

Cogeração1 1,4-1,1 0,29 0,08 0,44 0,14 0,05 - - - 

Etanol do 
bagaço1 

1,2 0,4 - 0,5 0,1 - 0,2 0,1 0,1 

 Mark-
up 

Fator Fixo 
Capital 

(Geração) 
Trabalho 
(Geração) 

Capital 
(T&D2) 

Trabalho 
(T&D) 

Capital 
(seq.) 

Trabalho 
(seq.) 

Combustível 

Gás 
avançado 

0,94 0,01 0,24 0,05 0,31 0,31 0 0 0,23 

Gás 
avançado 
com SCC 

1,16 0,01 0,29 0,07 0,26 0,26 0,05 0 0,16 

Carvão 
avançado 
com SCC 

1,19 0,01 0,39 0,12 0,21 0,21 0,08 0,01 0,07 

Fonte: Adaptado de Paltsev et al., 2005, p.39. 
Notas: 
1”Recursos” no caso da cogeração e do etanol de segunda geração de cana-de-açúcar representam a 
parcela do bagaço no custo de produção no ano base do modelo. 
2T&D: transmissão e distribuição. 

Tabela 14 - Valores de referência de elasticidades de substituição de insumos nas tecnologias 
alternativas.  

Símbolo Tecnologia Valor Insumos 

σRVA Petróleo de xisto 0,5 Recurso-valor adicionado/ outros 

σRVA Bio-elétrica 0,3 Recurso-valor adicionado/ outros 

σRVA Biocombustível 0,1 Recurso-valor adicionado/ outros 

σRVA Eólica e Solar 0,02-0,06 Recurso-valor adicionado/ outros 

σFVA Biocombustível 0,4 Fator fixo-valor adicionado/ outros 

σFVA Eólica e Solar 0,6 Fator fixo-valor adicionado/ outros 

σFVA NGCC, NGCC&IGCC com sequestro 0,1 Fator fixo-valor adicionado/ outros 

σVAO Petróleo de xisto 0,2 Trabalho-capital-outros 

σVAO 
Biocombustível e eletricidade, eólica e 

solar 1,0 
Trabalho-capital-outros 

σVA Aplicada à gaseificação do carvão 0,5 Capital-trabalho 

σGVA, SVA, 

TD Geração, transmissão e sequestro 0,8 Capital-trabalho 

σPT NGCC & IGCC com sequestro 1,0 Créditos de emissões 

Fonte: Adaptado de Paltsev et al., 2005, p.40. 
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A árvore tecnológica do setor de geração de energia elétrica a partir da queima 

da madeira, acrescentado no presente estudo no caso do Brasil para atender aos 

objetivos da pesquisa, é apresentada na Figura 11. Essa representação assume que 

o produto (madeira e seus sub-produtos) oriundo do setor florestal é combinado com 

capital e trabalho para a geração de eletricidade, segundo uma função de elasticidade 

de substituição constante igual a um (Coob-Douglas). Dessa forma, considera-se que 

há possibilidade de substituição limitada entre o insumo florestal e os fatores primários 

de produção, o que é uma representação comum em modelagem aplicada quando há 

ausência de parâmetros mais precisos e especificações mais detalhadas a respeito 

do funcionamento de determinada tecnologia. Dessa forma, há possibilidade de 

substituição de um insumo ou fator que se torne relativamente mais escasso pelos 

demais ao longo do tempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 - Estrutura aninhada da produção de energia a partir da biomassa florestal.  
Fonte: Elaboração própria. 

Segundo Jacoby et al. (2004), geralmente, os percentuais de penetração 

observadas para uma tecnologia nova são graduais e o modelo EPPA possibilita 

reproduzir tal comportamento atribuindo ao agente representativo uma quantidade 

limitada de recurso fixo inicial, sendo que essa dotação aumenta como uma função 

do produto do período anterior.  

Em qualquer período analisado, a capacidade de expansão é limitada pela 

quantidade do recurso e pela capacidade de substituir outros insumos por este. A 

dotação desenvolve-se devido ao aumento do produto ao longo do tempo, diminuindo 

a limitação na capacidade de expansão. A intenção por trás dessa especificação é de 

caracterizar que a nova indústria possui recursos escassos de engenharia para 

construir plantas produtoras da tecnologia nova e consequentemente as firmas com 

capacidade requerida gerarão retorno, havendo demanda para tal expansão. Desse 

modo, essas firmas ganham experiência e expandem a dotação do fator fixo para 

trabalho           capital            FORS 

Eletricidade 

σ = 1 
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períodos futuros. No caso da tecnologia de geração de eletricidade a partir de 

biomassa florestal, não foi considerado o fator fixo na função de produção. 

 

3.12.   Outros fatores que determinam a dinâmica do modelo 

Outros fatores são considerados importantes por influenciarem ao longo do 

tempo na evolução do modelo e estão relacionados com a representação do aumento 

na força de trabalho, mudanças na produtividade de fatores e insumos, mudança nos 

padrões de consumo a partir da evolução da renda e esgotamento dos recursos 

naturais. 

Fatores exógenos são responsáveis pela evolução da força de trabalho, 

constituindo-se pelos efeitos separados da produtividade do trabalho e do crescimento 

populacional. A partir das estimativas das Nações Unidas têm-se dados bases do 

crescimento populacional (UNITED NATIONS, 2000; UNITED NATIONS, 2001). A fim 

de proporcionar a reprodução de níveis de produto interno bruto nas regiões do 

modelo em consentimento com valores observados e previsões do Banco Mundial e 

do Fundo Monetário Internacional - FMI, a produtividade do trabalho é especificada. 

Existem dois tipos de mudança tecnológica exógena ocorrentes no modelo, 

sendo descritas da seguinte forma: na primeira mudança atribui-se um incremento 

exógeno na produtividade do trabalho, tendo em consideração previsões sobre o 

crescimento da população e da produtividade do trabalho, assim como a oferta de 

recursos naturais, por meio de aumentos na produtividade da terra e de descobertas 

de novas fontes de recursos naturais; e a segunda mudança refere-se à necessidade 

de insumos por unidade de produto ao longo do tempo. Essa última mudança 

tecnológica referida é observada no caso de insumos energéticos em modelos 

preocupados com o aumento da eficiência de energia (Energy Efficiency Improvement 

Index – AEEI).  

A transformação do uso de energia ao longo dos anos é representada pelo 

AEEI, sendo que tal mudança não está relacionada com as variações de preços. Uma 

relação encontrada e que serve de base é que à medida que aumenta o PIB per capita 

do país, há uma redução na quantidade de energia por unidade de PIB. O responsável 

pelo aumento na eficiência do uso de energia são mudanças tecnológicas na 

demanda por energia e não a indução dos preços. A evolução do AEEI fundamenta-
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se nas avaliações de Paltsev et al. (2005), as quais demonstram as diferentes 

trajetórias de cada região atribuídas no modelo EPPA. 

De acordo com o indício empírico relacionado à mudança no padrão de 

consumo, nota-se que à medida que há um aumento na renda per capita, ocorre uma 

redução da participação de alimentos e produtos básicos e um aumento da 

participação de serviços nos gastos dos consumidores. Por meio de mudanças nas 

elasticidades e nas parcelas de participação de bens e serviços no consumo em 

função de mudança na renda entre períodos do modelo, esse processo é realizado no 

EPPA, segundo aferições de Lahiri et al. (2000). 

Também merece destaque outro fenômeno importante, e que provoca 

interferência na trajetória da economia ao longo dos anos, descrito como o processo 

de esgotamento dos recursos naturais petróleo, carvão e gás natural. Essa trajetória 

de esgotamento pode ser modelada pelo EPPA, tendo em conta que cada um dos 

recursos possuem diferentes graus de qualidade, acarretando em aumento no custo 

de extração de acordo com a redução da sua quantidade. Ao longo do tempo, reduz-

se o estoque destes recursos energéticos regionais pela quantidade equivalente à 

extraída para a produção física do combustível no período anterior, e deve-se 

considerar que o valor obtido para o esgotamento do recurso é aproximado no anos 

intermediários devido ao modelo ser analisado a cada cinco anos. 

A evolução das economias no tempo é estabelecida conjuntamente com os 

processos descritos acima e as políticas e choques simulados, modificando o 

crescimento econômico das regiões e o uso da terra e a competitividade e participação 

das diversas tecnologias. 

 

3.13.   Custo Nivelado 

Com o intuito de comparar as diferentes tecnologias de geração de energia, e 

principalmente, avaliar os custos relativos à produção de energia a partir de 

biomassa florestal em relação à outras fontes e aplicá-los ao modelo, utilizou-se o 

custo nivelado de eletricidade.  

 O custo nivelado apresenta parâmetros fundamentais como custos de 

investimento, combustível, financiamento, operação e manutenção (O&M), além de 

vida útil, fator de capacidade médio e taxa de desconto, e reduz todo o sistema a um 

denominador comum, custo por energia gerada ($/MWh) (BRANKER et al., 2011). 



62 
 

 

Seu cálculo é estabelecido pela seguinte equação (IEA/NEA, 2015): 

𝐶 =  
𝛴((𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠 + 𝑂&𝑀 + 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 + 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) ∗ (1 + 𝑡𝑥)𝑡)

𝛴𝑀𝑊ℎ ∗ (1 + 𝑡𝑥)−𝑡
 

Onde C é o custo nivelado (dado em $/MWh), tx é a taxa de desconto e MWh 

a produção média anual, definida como base num valor esperado de fator de 

capacidade. A soma se estende desde o início da construção até o fim da vida útil 

da tecnologia. 

A partir de dados coletados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

referentes ao final do ano de 2015 e publicados em 2016 como custos de 

investimento, de operação e manutenção, de combustível, vida útil e taxa de 

desconto, como já citados acima, calculou-se os custos nivelados para as diferentes 

fontes de energia encontradas no Brasil. A Tabela 15 demonstra uma faixa de 

valores de custo nivelado (margem inferior e margem superior) das fontes de energia 

e sua participação na geração de energia no país para o ano de 2015.  
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Tabela 15 – Faixa de valores de custo nivelado (R$/MWh) para as diversas fontes participativas 

na geração de energia no Brasil. 

Fonte Energia 
Custo Nivelado (R$/MWh)* Participação geração de energia 

(2015) 

LI** LS*** 

Hidrelétrica R$ 83,50 R$ 130,30 62,0% 

Gás Natural¹ R$ 280,60 R$ 300,60 14,0% 

Biomassa² R$ 36,70 R$ 210,40 8,5% 

 - Bagaço R$ 36,70 R$ 210,40 8,5% 

 - Ponta e Palha R$ 110,22 R$ 283,90 ~ 0% 

 - Biogás de Vinhaça R$ 76,82 R$ 250,50 ~ 0% 

 - Flor. Energéticas R$ 163,66 R$ 297,26 ~ 0% 

 - Res. Agrícolas R$ 293,92 R$ 313,96 ~ 0% 

 - Res. Pecuária Bovina R$ 83,50 R$ 167,00 ~ 0% 

 - Res. Suinocultura R$ 167,00 R$ 210,42 ~ 0% 

 - Res. Avicultura R$ 203,74 R$ 227,12 ~ 0% 

 - RSU (Biodigestor) R$ 136,94 R$ 250,50 ~ 0% 

Derivados do Petróleo³ R$ 900,00 R$ 1.600,00 4,5% 

Eólica R$ 93,00 R$ 174,00 4,0% 

Carvão R$ 276,60 R$ 371,70 3,5% 

Nuclear R$ 232,50 R$ 370,10 2,5% 

Solar R$ 237,10 R$ 344,00 1,0% 

Custo Nivelado Ponderado R$ 156,26 R$ 245,42   

Fonte: Elaboração própria. 
Notas: 
*Valor em dólar convertido com a taxa média de câmbio do dólar americano (venda) 2015, sendo 1 
US$= R$ 3,34. 
**Limite inferior. 
***Limite superior. 
1Inclui gás natural de turbina a gás de ciclo combinado. 
2Inclui bagaço de cana. Participação das demais fontes de biomassa na geração de energia foram 
consideradas insignificantes para o cálculo do custo nivelado ponderado. 
3Incui óleo diesel. 
 

Em relação ao objeto desse estudo, geração de energia a partir de biomassa 

florestal, têm-se que a faixa de custo nivelado varia de R$ 163,66 a R$ 297,26. A 

partir de uma média ponderada entre cada margem (inferior e superior) do custo 

nivelado com a participação da fonte de energia e posteriormente, a relação do custo 

nivelado da biomassa florestal com cada média ponderada, obteve-se um valor de 
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mark-up2 (em porcentagem), ou seja, quanto a geração de energia a partir da 

biomassa florestal é mais cara em relação às outras tecnologias.   

Portanto, a geração de energia a partir da biomassa florestal com base na 

margem inferior apresenta um valor mais elevado de 5% e com base na margem 

superior, um mark-up de 21%. 

 

3.14.  Cenários simulados 

A fim de responder os objetivos do presente estudo, o qual propõe investigar a 

possível competição da geração de energia através da madeira no país, simulou-se 

oito cenários divididos em cenário de referência e mais dois grupos, abrangendo a 

geração de energia elétrica a partir de insumos oriundos da biomassa florestal e a 

produção regular do setor florestal brasileiro. 

a. Cenário de referência (denominado BAU – business as usual): os indicadores 

econômicos são avaliados considerando a produção regular do setor florestal, 

porém como se a geração de energia elétrica através da queima da madeira 

não fosse viabilizada ao longo do tempo, ou seja, BAU representa a trajetória 

da economia projetada pelo modelo EPPA se ela continuasse sob a mesma 

dinâmica que a determina hoje, excluída a possibilidade de implantação da 

tecnologia de geração de energia elétrica através da biomassa florestal; 

b. 1° grupo – Cenários de incentivo (baixo, médio e alto): este grupo é 

contemplado por três cenários e considera-se a viabilidade da geração de 

energia a partir da queima da madeira estimulada por incentivos públicos em 

três escalas (baixo incentivo, médio incentivo e alto incentivo) no período entre 

2015 a 2050. Os cenários foram denominados da seguinte maneira: 

- G1_baixo: cenário com nível baixo de subsídio com valor médio de 18%; 

- G1_médio: cenário com nível intermediário de subsídio com valor médio de 

36%; 

- G1_alto: cenário com nível alto de subsídio com valor médio de 54%; 

                                                           
2 Em economia, mark-up se refere ao preço mais elevado praticado em relação ao custo econômico de 
produção de um produto ou serviço. Para fins desse estudo, entretanto, utiliza-se o termo mark-up como 
sendo a diferença entre o custo unitário de produção de uma tecnologia alternativa em relação ao custo 
unitário de produção de uma tecnologia tradicional, como exemplo, o custo da geração de energia a partir da 
biomassa florestal em relação às outras tecnologias convencionais. 
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c. 2° grupo – Cenários de incentivo (nulo, baixo, médio e alto) com curva de 

aprendizagem de redução moderado dos custos: este grupo é contemplado por 

quatro cenários e considera-se a viabilidade da geração de energia a partir da 

queima da madeira com redução dos custos ao longo do tempo (dado pela 

introdução de uma curva de aprendizagem com valor de redução de 78% em 

2050) e estimulada por incentivos públicos em diferentes níveis (incentivo nulo, 

baixo incentivo, médio incentivo e alto incentivo) no período entre 2015 a 2050. 

Os cenários foram denominados da seguinte maneira: 

- G2_nulo: cenário com curva de aprendizagem e sem subsídio; 

- G2_baixo: cenário com curva de aprendizagem e nível baixo de subsídio com 

valor médio de 18%; 

- G2_médio: cenário com curva de aprendizagem e nível intermediário de 

subsídio com valor médio de 36%; 

- G2_alto: cenário com curva de aprendizagem e nível alto de subsídio com 

valor médio de 54%. 

O cenário de referência estabelece-se sem o desenvolvimento da tecnologia 

da geração de energia elétrica a partir da biomassa florestal, servindo de base e 

comparação para os demais cenários estudados. 

 Dessa forma, o presente estudo pretende contribuir com uma visão sobre as 

trajetórias futuras possíveis do desenvolvimento da produção de energia renovável no 

Brasil, considerando o país no contexto global. Para tal, utiliza-se um modelo dinâmico 

recursivo de equilíbrio geral computacional capaz de considerar as relações entre 

agentes econômicos domésticos e internacionais, e ao mesmo tempo representar o 

setor de energia e de uso da terra e projetar trajetórias possíveis do comportamento 

nos próximos anos, respondendo assim às questões formuladas para o horizonte 

temporal dos próximos 35 anos. 
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4. RESULTADOS 

As simulações de todos os cenários já pormenorizados acima resultaram em 

diversos resultados para o período de 2015 a 2050, os quais foram analisados e 

comparados, sendo apresentados nesta seção. Os resultados foram agrupados em 

quatro variáveis: índice de atividade setorial, participação da fonte de energia na oferta 

de eletricidade, produto interno bruto (PIB) e uso da terra.  

4.1 Índice de atividade setorial 

O primeiro resultado de interesse desse estudo está relacionado ao índice de 

atividade para os diversos setores da economia. O modelo gera dados para diferentes 

setores, porém uma maior ênfase foi dada aos setores mais relevantes em relação à 

produção e ao uso da madeira, como florestal, agropecuário, químico (que inclui a 

indústria de papel e celulose) e siderúrgico. 

4.1.1 Setor florestal 

O modelo projeta a necessidade de crescimento do setor florestal a fim de 

atender essa nova demanda de produção de biomassa florestal para geração de 

energia, variando com o grau de investimento público.  

No cenário de referência, o índice de atividade setorial cresce de 1,00 para 3,50 

em 2050, o que significa que este setor expandiria, em relação ao seu tamanho atual, 

em cerca de 250% até aquele ano, por conta do crescimento acumulado da economia 

ao longo desse tempo e as demandas de produtos florestais oriundas de tal 

crescimento. Nos cenários do grupo 1, nota-se que o cenário com baixo nível de 

subsídio comporta-se semelhante ao cenário de referência, havendo um crescimento 

de 264% ao longo dos 35 anos. Isso demonstra que o baixo subsídio governamental 

à eletricidade de base florestal não é suficiente para incentivar o crescimento dessa 

nova demanda tecnológica. Já nos outros dois cenários, com médio e alto subsídio, a 

linha de crescimento atinge valores de 207,7% e 320,5% a mais em relação ao cenário 

de referência para o ano de 2050, respectivamente (Figura 12). 

Os cenários do grupo 2 comportaram-se de maneira semelhante aos do 

primeiro grupo, porém com valores de índice de atividade ainda maiores devido à 

introdução da curva de aprendizagem, responsável pela redução dos custos ao longo 

do tempo. A simulação sem nenhum tipo de incentivo reage muito próximo ao cenário 

de referência até 2035, havendo um crescimento de 111,5% em relação ao cenário 
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de referência no ano de 2050. Portanto, a redução dos custos na produção de 

bioeletricidade florestal começa a fazer efeito e incrementar a produção do setor 

florestal como matéria prima a partir de 2035. As três seguintes simulações (baixo 

incentivo, médio incentivo e alto incentivo) reagem de maneira equivalente em 

diferentes níveis, sendo a tendência para o índice de atividade desse setor de alto 

crescimento no decorrer dos anos analisados.  

O cenário com baixo subsídio deste segundo grupo apresentou um crescimento 

superior ao mesmo cenário do primeiro grupo, possuindo um valor de crescimento de 

229% em relação ao cenário de referência. Essa diferença é determinada 

principalmente pelo incremento da curva de aprendizagem, ou seja, a redução dos 

custos na produção e venda de biomassa para produção de energia auxilia no 

desenvolvimento e crescimento da atividade florestal. Isso pode ainda ser corroborado 

pelos altos valores de crescimento dos outros dois cenários desse segundo grupo 

(médio e alto investimento) em relação ao cenário de referência no ano de 2050, 

sendo 329,9% e 441%, respectivamente (Figura 12). 

 

Figura 12 – Índice de atividade para o setor florestal no período de 2015 a 2050 para todos os cenários 
simulados nesse estudo (cenário de referência, cenários do grupo 1 e cenários do grupo 2). 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

BAU: cenário de referência; G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; 

G1_alto: alto investimento; G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de 

aprendizagem e baixo investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; 

G2_alto: curva de aprendizagem e alto investimento. 

A nova demanda e o incremento na produção de biomassa florestal como fonte 

geradora de energia sugere considerável impacto no índice de atividade do setor 
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florestal. No modelo, à medida em que há um aumento no grau de subsídio 

governamental e/ou redução nos custos para comercialização dessa nova tecnologia, 

nota-se uma expansão na atividade desse setor.  

Evidentemente, o Brasil possui grande aptidão para ocasionar o emprego da 

biomassa florestal como fonte de energia, entretanto, essa potencial fonte de recursos 

não recebe atenção suficiente dos governos na concepção da matriz energética 

brasileira (SOARES et al., 2006). Contando também com as informações deste 

estudo, o Brasil agrega todas as condições para que possa modificar o seu perfil 

energético por meio de políticas que valorizem esse recurso renovável (COUTO et al., 

2004). 

 

4.1.2 Setor agropecuário 

O modelo utilizado nesse estudo apresenta o setor agropecuário dividido em 

dois grupos: o setor de agricultura para produção de culturas vegetais e o setor 

pecuário. Portanto, o índice de atividade setorial foi analisado para cada grupo 

individualmente.  

O índice de atividade para o setor agropecuário voltado para cultura vegetais 

apresentou uma evolução similar em todos os cenários analisados. Notou-se um 

crescimento desse setor durante os 35 anos avaliados, havendo um crescimento de 

147,8% do setor no cenário de referência. Para as simulações do grupo 1, o 

desenvolvimento do setor segue o mesmo padrão, havendo apenas uma pequena 

variação negativa, ou seja, decréscimo do índice de atividade em relação ao cenário 

de referência para o ano 2050 conforme os diferentes níveis de subsídio, sendo os 

valores de queda 0,6%, 2% e 2,1% para os cenários com baixo, médio e alto 

investimento, respectivamente. O mesmo ocorre nas simulações do segundo grupo, 

também apresentando desvio negativo de 0,8%, 1,9%, 2% e 2,5% para os cenários 

sem investimento e cenários com baixo, médio e alto investimento, respectivamente 

em relação ao cenário de referência (Figura 13). 
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Figura 13 – Variação percentual (%) do índice de atividade para o setor agrícola no período de 2015 a 
2050 em relação ao cenário de referência para os cenários do grupo 1 e cenários do grupo 2. 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; G1_alto: alto investimento; 

G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de aprendizagem e baixo 

investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; G2_alto: curva de 

aprendizagem e alto investimento. 

Um contexto semelhante foi visto para o setor agropecuário voltado para a 

pecuária. O cenário de referência mostrou uma evolução de 106,8% no índice de 

atividade deste setor. Para as simulações do grupo 1, o desenvolvimento do setor 

segue o mesmo padrão, havendo apenas uma pequena variação de decréscimo para 

o ano 2050 conforme os diferentes níveis de subsídio em relação ao cenário de 

referência, sendo as taxas de queda 0,5%, 1,5% e 1,5% para os cenários G1_baixo, 

G1_médio e G1_alto, respectivamente. O mesmo ocorre nas simulações do segundo 

grupo, apresentando desvios negativos de 0,6%, 1,4%, 1,3% e 1,7% para os cenários 

sem investimento e cenários com baixo, médio e alto investimento, respectivamente, 

em relação ao BAU (Figura 14).  
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Figura 14 - Variação percentual (%) do índice de atividade para o setor pecuário no período de 2015 a 
2050 em relação ao cenário de referência para os cenários do grupo 1 e cenários do grupo 2. 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; G1_alto: alto investimento; 

G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de aprendizagem e baixo 

investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; G2_alto: curva de 

aprendizagem e alto investimento. 

Apesar de serem números pequenos, percebe-se que conforme há um 

aumento no grau de subsídio para geração de energia a partir de biomassa, ocorre 

uma leve queda no índice do setor agropecuário como um todo. Comparando-se com 

os dados obtidos para o setor florestal, onde os valores chegam a atingir até 441% de 

crescimento, pode-se dizer que esse setor não sofre quase nenhum impacto com a 

introdução da bioeletricidade a partir de florestas no grid, e que, portanto, a 

competição pelo uso da terra entre esses setores é mínima ou mesmo irrelevante.  

4.1.3 Setor químico 

Para o setor químico, o modelo também sugere impactos modestos em todos 

os cenários analisados. O cenário de referência possui um crescimento do índice de 

atividade de 250,6%, valor muito semelhante para todas as simulações. O primeiro 

cenário do grupo 1 (baixo grau de investimento) não apresenta nenhuma diferença de 

índice de produção em relação ao cenário BAU, enquanto que os cenários com médio 

e alto investimento apresentaram uma leve queda de 0,1% e 0,4%, respectivamente. 

As simulações pertencentes ao grupo com a curva de aprendizagem (grupo 2) 

reagiram da seguinte maneira: nos cenário G2_nulo e G2_baixo ocorre um aumento 

em relação ao cenário de referência de 0,1% em cada um; no cenário G2_médio há 
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uma queda no índice de atividade de 0,2% em relação ao cenário de referência e por 

fim, no cenário G2_alto também há uma queda no índice de 0,6% (Figura 15). 

 

Figura 15 - Variação percentual (%) do índice de atividade para o setor químico no período de 2015 a 
2050 em relação ao cenário de referência para os cenários do grupo 1 e cenários do grupo 2. 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; G1_alto: alto investimento; 

G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de aprendizagem e baixo 

investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; G2_alto: curva de 

aprendizagem e alto investimento. 

A partir dos dados analisados para esse setor, nota-se variações muito baixas 

na evolução do índice de atividade para o setor químico em relação ao cenário de 

referência, o qual não há a participação da biomassa. Portanto, nesse caso, o 

incremento da bioeletricidade ao longo dos anos não representa competição pela 

matéria-prima florestal destinada à papel e celulose, e, portanto, pouco afeta esse 

setor da economia.  

4.1.4 Setor siderúrgico 

O setor siderúrgico se comportou de forma análoga ao setor químico, de acordo 

com o modelo apresentado no estudo. Todos os cenários reproduziram um avanço no 

decorrer desses 35 anos no índice de atividade. O cenário de referência demonstrou 

um crescimento de 185%, sendo esse valor similar em todas as outras simulações 

realizadas. Para o grupo 1, o cenário com baixo investimento exibiu uma variação 

positiva de 0,1% em relação ao cenário de referência, e os outros dois cenários 

(G1_médio e G1_alto) apontaram uma queda nesse índice nos valores de 0,1% e 
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0,6%, respectivamente. Os cenários do grupo 2 reagiram de forma similar ao setor 

químico, havendo um aumento do índice de atividade em relação ao cenário de 

referência, sendo a variação positiva de 0,1% para as duas primeiras simulações 

(G2_nulo e G2_baixo); e apresentando uma queda no índice de 0,4% e 1% para os 

cenários G2_médio e G2_alto, respectivamente (Figura 16). 

 

Figura 16 - Variação percentual (%) do índice de atividade para o setor siderúrgico no período de 2015 
a 2050 em relação ao cenário de referência para os cenários do grupo 1 e cenários do grupo 2. 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; G1_alto: alto investimento; 

G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de aprendizagem e baixo 

investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; G2_alto: curva de 

aprendizagem e alto investimento. 

O mesmo resultado do setor químico pode ser aplicado no setor siderúrgico, 

onde os dados apresentados sofreram variações muito pequenas no desenvolvimento 

do índice de atividade para esse setor em relação ao cenário de referência. Dessa 

maneira, o incremento da bioeletricidade ao longo dos anos também não afeta esse 

setor da economia, não representando ameaça por conta da demanda pela mesma 

matéria-prima. Considerando os demais resultados apresentados até aqui, pode-se 

concluir que há espaço suficiente para o crescimento da bioeletricidade de base 

florestal no país via expansão das florestas plantadas, que é capaz de expandir e 

continuar suprindo as atividades tradicionais de base florestal. Ao mesmo tempo, essa 

expansão na produção das florestas plantadas não compromete a produção 

agropecuária, ou seja, possui efeito irrisório na competição pelo uso da terra. 
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4.2 Participação da fonte na oferta de energia 

A parcela de participação das fontes na oferta de energia ao longo dos anos foi 

a segunda variável de interesse desse estudo. Essa variável apresentou valores para 

quatro tipos de fontes diferentes, sendo eletricidade de biomassa florestal, eletricidade 

de origem fóssil, eletricidade de origem de cana-de-açúcar e eletricidade de origem 

hídrica. 

A primeira análise se deu a respeito da porcentagem de participação da 

biomassa florestal na oferta de energia elétrica nacional. Este ambiente não conta 

com o cenário de referência devido ao fato de que BAU exclui a possibilidade de 

implantação da tecnologia de geração de energia elétrica através da biomassa 

florestal.  

Observou-se que em todos as simulações analisadas houve um aumento na 

porcentagem de participação da biomassa florestal na matriz elétrica. No primeiro 

grupo, essas porcentagens atingiram, em 2050, valores de participação no grid de 

energia de 1,9% no cenário G1_baixo, 20,9% no G1_médio e 31,1% no G1_alto. 

Considerando-se o segundo grupo, essas porcentagens alcançaram patamares ainda 

maiores, sendo 11,3% para o cenário G2_nulo, 28,7% no cenário G2_baixo, 39,1% 

no G2_médio e 49,2% no G2_alto (Figura 17). 
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Figura 17 – Participação (%) da eletricidade de biomassa florestal na oferta de geração de energia no 
período de 2020 a 2050 para os cenários simulados nesse estudo (cenários do grupo 1 e cenários do 
grupo 2). 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; G1_alto: alto investimento; 

G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de aprendizagem e baixo 

investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; G2_alto: curva de 

aprendizagem e alto investimento. 

Notou-se que conforme há um aumento no grau de subsídios governamentais, 

também há um aumento na porcentagem de participação da tecnologia de geração 

de energia elétrica a partir da biomassa florestal.  

O segundo ponto explorado referiu-se à porcentagem de participação de 

origem fóssil na oferta de energia. Observou-se que essa fonte de energia sofre 

diferentes variações ao longo dos 35 anos estudados no modelo em cada cenário, 

havendo em sua grande maioria primeiramente um declínio, seguindo de aumento da 

participação do grid elétrico de 2015 até 2050. Um ponto significante observado foi 

que à medida em que se incentiva a participação da biomassa florestal na oferta de 

energia (diferentes cenários), menor apresentou-se o crescimento da energia de 

origem fóssil ao longo dos anos e nos últimos casos, observou-se uma queda nessa 

participação. Por exemplo, em cenários onde os subsídios são nulos ou baixos 

(G1_baixo, G2_nulo e G2_baixo), houve crescimento da participação dessa fonte 

durante o período estudado (35 anos), respectivamente, 70%, 61,8% e 7,5%. Já nas 

simulações com os maiores níveis de subsídios (G1_alto e G2_alto), as porcentagens 

de participação sofreram um declínio para a fonte analisada, respectivamente, 6,9% 

e 90% ao longo dos 35 anos analisados 
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Porém, o fator de maior relevância para o estudo são as comparações 

realizadas com o cenário de referência, os quais corroboram as informações acima. A 

participação da eletricidade de origem fóssil no cenário de referência foi projetada em 

24,9% em 2050. Nos demais cenários, as parcelas diminuem ao passo que são 

acrescidos os graus de incentivo e redução dos custos para a biomassa florestal. Para 

os cenários do grupo 1 (G1_baixo, G1_médio e G1_alto) foram projetadas 

participações 0,7%, 22,8% e 45,7%, respectivamente, menores em relação ao cenário 

de referência. As simulações do segundo grupo (G2_nulo, G2_baixo, G2_médio e 

G2_alto) também apresentaram valores de queda em relação ao cenário de 

referência, sendo 4,1%, 37,2%, 67% e 94,2%, respectivamente (Figura 18). É 

interessante notar que no cenário de maior subsídio com curva de aprendizagem 

(G2_alto), o desenvolvimento da bioeletricidade de base florestal é capaz de substituir 

por completo a eletricidade de fonte fóssil no ano de 2045, sugerindo que esta 

tecnologia tem potencial para “limpar” a matriz elétrica brasileira das fontes fósseis em 

um cenário de combate às mudanças climáticas. 

 

Figura 18 - Participação (%) da eletricidade de origem fóssil na oferta de geração de energia no período 
de 2015 a 2050 para os cenários simulados nesse estudo (cenário de referência, cenários do grupo 1 
e cenários do grupo 2). 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

BAU: cenário de referência; G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; 

G1_alto: alto investimento; G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de 

aprendizagem e baixo investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; 

G2_alto: curva de aprendizagem e alto investimento. 
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A terceira fonte avaliada referiu-se à eletricidade da biomassa da cana-de-

açúcar. Observando-se os resultados para essa fonte, pôde-se aferir o mesmo 

referente à fonte de origem fóssil, isto é, à medida em que se incentiva a participação 

da biomassa florestal na oferta de energia (diferentes cenários), menor apresentou-se 

o crescimento dessa fonte e, nos últimos casos, houve queda ou até mesmo a não 

participação no grid de eletricidade. A participação da biomassa de cana-de-açúcar 

no cenário BAU é de 6,5% em 2050, havendo um acréscimo de 46,7% no decorrer 

dos 35 anos. Os cenários com os menores investimentos (G1_baixo e G2_nulo) ainda 

apresentaram um aumento na participação, sendo, respectivamente, 46,9% e 33,6%. 

As demais simulações retrataram declínio na participação dessa fonte na oferta de 

energia, chegando a zerar sua participação em anos anteriores a 2050, com exceção 

do cenário G1_médio em que há um declínio de 38,5% e participação de 2,7% em 

2050. 

Em relação ao cenário de referência, todas as simulações apresentaram 

declínio de participação na oferta de energia para 2050. Os únicos cenários que não 

apresentaram queda de 100%, ou seja, não indicaram participação no grid elétrico, 

foram os cenários com menores incentivos (G1_baixo, G1_médio e G2_nulo) obtendo 

valores de queda 1,4%, 58,7% e 9%, respectivamente (Figura 19). As outras 

simulações não projetaram participação para a fonte de biomassa de cana-de-açúcar 

para o ano em questão. Esse resultado evidencia a necessidade de se coordenar 

potenciais políticas de incentivo à energia elétrica renovável, já que as duas 

tecnologias mais promissoras de bioeletricidade devem se tornar competidoras na 

ausência de tal coordenação. 
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Figura 19 - Participação (%) da eletricidade de biomassa de cana-de-açúcar na oferta de geração de 
energia no período de 2015 a 2050 para os cenários simulados nesse estudo (cenário de referência, 
cenários do grupo 1 e cenários do grupo 2). 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

BAU: cenário de referência; G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; 

G1_alto: alto investimento; G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de 

aprendizagem e baixo investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; 

G2_alto: curva de aprendizagem e alto investimento. 

A quarta fonte estudada relaciona-se à eletricidade de origem hídrica. A curva 

de evolução para essa fonte seguiu uma mesma tendência ao longo dos anos 

analisados, havendo queda na participação da eletricidade hidráulica no grid 

energético brasileiro. O cenário de referência apresentou um declínio de 18,2%, 

enquanto que os cenários do primeiro grupo (G1_baixo, G1_médio e G1_alto) tiveram 

taxas variadas de 18,1%, 19,9% e 22,4%, respectivamente. Os cenários do segundo 

grupo (G2_nulo, G2_baixo, G2_médio e G2_alto) atingiram taxas de queda de 18,5%, 

22%, 26,1% e 30,7%.  

Comparando-se com o cenário de referência, percebeu-se que as variações 

das participações dessa fonte de recurso foram bem pequenas, principalmente 

quando relacionadas às outras fontes já descritas nesta pesquisa. Os cenários com 

menores níveis de subsídio (G1_baixo, G2_nulo e G2_baixo) apresentaram queda 

nula ou baixa, sendo 0%, 0,4% e 4,7%. Já as demais simulações (G1_médio, G1_alto, 

G2_médio e G2_alto) demonstraram um declínio de produção a partir da fonte 

hidráulica de, respectivamente, 2,2%, 5,2%, 9,7% e 15,4% (Figura 20). Esse resultado 

também sugere a necessidade de coordenação no estímulo às diferentes fontes de 

energias renováveis.  
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Figura 20 - Participação (%) da eletricidade de origem hídrica na oferta de geração de energia no 
período de 2015 a 2050 para os cenários simulados nesse estudo (cenário de referência, cenários do 
grupo 1 e cenários do grupo 2). 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

BAU: cenário de referência; G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; 

G1_alto: alto investimento; G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de 

aprendizagem e baixo investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; 

G2_alto: curva de aprendizagem e alto investimento. 

 

4.3 Produto interno bruto - PIB 

Outra variável de importância gerada pelo modelo está relacionada ao produto 

interno bruto (PIB). Os modelos de equilíbrio geral possibilitam, além de resultados 

sobre os produtos estudados e diferentes setores econômicos, resultados sobre 

fatores macroeconômicos. Deste modo, é expressivo analisar se os 

diversos caminhos possíveis do uso da biomassa florestal para geração de 

eletricidade são capazes de ocasionar mudanças no PIB do país. 

A partir dos resultados obtidos, o modelo projeta que o PIB nacional cresce a 

uma taxa média de 2,85% ao ano durante o período de 2015 a 2050 para o cenário 

de referência, crescendo de US$ 1,8 trilhão para aproximadamente US$ 4,6 trilhões. 

A mesma taxa de crescimento anual pode ser verificada para os outros cenários 

avaliados, sendo que esses valores apenas variam de 2,83% a 2,85% de crescimento 

ao ano.  

Analisando-se o grupo 1, o cenário com baixo investimento teve um 

crescimento do PIB anual de 2,85% e apresentou variação negativa, ou seja, houve 

um declínio no valor do PIB de 0,03% no ano de 2050 em relação ao cenário de 
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referência. O cenário com médio investimento cresceu a uma taxa de 2,84% ao ano e 

comparando-o ao cenário de referência houve uma leve queda, com desvio de 0,2% 

no ano de 2050. O mesmo ocorre para o cenário com alto incentivo, obtendo taxas de 

crescimento de 2,84% ao ano e variação negativa de 0,4% em 2050. 

As simulações do grupo 2 também apresentaram taxas semelhantes entre si e 

com os outros cenários, além de terem taxas de crescimento ou queda muito leves no 

ano de 2050 em relação ao cenário de referência. O cenário com redução dos custos 

mas com incentivos nulos apresentou uma taxa de crescimento de 2,85% ao ano e 

nenhuma diferença significativa de queda ou crescimento no ano de 2050. A mesma 

taxa de crescimento é vista para o cenário com redução de custo e baixo incentivo, 

porém com variação positiva de 0,3% em relação ao cenário de referência em 2050. 

Já os dois últimos cenários, ambos com redução de custo aliado ao médio e alto 

investimento, apresentaram taxas de crescimento de 2,84% e 2,83%, 

respectivamente, e um leve declínio no valor do PIB nacional, com desvio de 0,1% e 

0,4%, respectivamente (Figura 21). 

 

Figura 21 – Variação percentual do produto interno bruto – PIB (US$ bilhões) no país para o período 
de 2015 a 2050 para todos os cenários simulados nesse estudo (cenários do grupo 1 e cenários do 
grupo 2). 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; G1_alto: alto investimento; 

G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de aprendizagem e baixo 

investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; G2_alto: curva de 

aprendizagem e alto investimento.  

Esses resultados sugerem que as taxas anuais de crescimento não são 
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expressivos para impactar o valor do PIB nacional. Isso significa que os incentivos, na 

forma de subsídios, fornecidos ao setor de bioeletricidade de base florestal não são 

capazes de distorcer a alocação de recursos na economia a ponto de provocar 

mudanças indesejáveis na trajetória de crescimento econômico do país.  

Resultado semelhante foi encontrado na pesquisa de Maluf (2014), o qual 

estudou a influência da produção de biomassa de cana-de-açúcar para geração de 

eletricidade e de combustíveis líquidos (etanol de segunda geração) sobre a trajetória 

do PIB nacional e internacional, sugerindo que as taxas anuais de crescimento do PIB 

não são praticamente afetadas diante de um cenário de forte expansão da bioenergia 

de cana-de-açúcar.  

4.4 Uso da terra 

A última variável de interesse analisada no estudo foi o uso da terra. Avaliou-

se o declínio ou crescimento das áreas destinadas a quatro grandes classes de uso: 

produção florestal (florestas plantadas, florestas manejadas e vegetação secundária 

em regeneração), culturas vegetais, pastagens (pecuária) e florestas naturais. 

Primeiramente, analisou-se a evolução do tamanho da área destinada à 

produção de florestas plantadas no decorrer dos anos 2015 a 2050. Essa variável 

também considera os valores de crescimento da vegetação secundária, não sendo 

possível a separação desses dois usos no modelo. 

Nesse caso, os dois primeiros cenários comportaram-se de maneira diferente 

dos demais. O cenário de referência apresentou uma queda de 13% na área destinada 

à produção florestal e vegetação secundária e a mesma taxa de queda pode ser 

observada para o primeiro cenário do grupo 1 (G1_baixo). Considerando que a 

produção florestal é crescente no cenário de referência (vide Figura 12), a redução 

dessa categoria de uso do solo significa conversão de áreas de vegetação secundária 

para outros usos e aumento da eficiência no manejo florestal ao longo do tempo. Os 

demais cenários apresentaram direção contrária nos resultados, apresentando uma 

mesma tendência de crescimento na área de produção florestal, a fim de atender à 

expansão da demanda de biomassa para eletricidade no decorrer dos anos. A taxa 

de crescimento para todos os cenários restantes (G1_médio, G1_alto, G2_baixo, 

G2_médio e G2_alto) foi de 56% até 2050, com exceção do cenário do grupo 2 

desprovido de incentivos públicos, o qual retratou um crescimento na área florestal de 

30%.  
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Comparando-se as simulações com o cenário de referência para o ano 2050, 

foi observado um crescimento de 126% nas áreas de produção florestal com exceção 

de dois cenários: G1_baixo com aumento de 26% e G2_nulo com aumento de 49% 

no ano de 2050. Esses dados corroboram o fato de que a presença de subsídio 

governamental contribui para o aumento da área florestal destinada à produção de 

biomassa florestal (Figura 22). 

 

Figura 22 – Porcentagem de evolução do uso da terra para a produção florestal em relação ao ano de 
2015 para todos os cenários estudados (cenário de referência, cenários do grupo 1 e cenários do grupo 
2). 

Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

BAU: cenário de referência; G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; 

G1_alto: alto investimento; G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de 

aprendizagem e baixo investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; 

G2_alto: curva de aprendizagem e alto investimento. 

A segunda classificação do uso da terra foi relativa às áreas de produção de 

culturas vegetais, onde todos os cenários portaram-se de maneira similar. Em todas 

as simulações há aumento na área necessária para as culturas vegetais, 

acompanhando os dados apresentados para o índice de atividade do setor 

agropecuário. O cenário BAU apresentou a maior taxa de crescimento (81%), sendo 

seguido pelo primeiro cenário do grupo 1, retratando um aumento de 78%. Os demais 

cenários reproduziram taxas de crescimento com valores entre 71% e 72%, com 

exceção do cenário G2_nulo com a taxa no valor de 77%.  
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Em relação ao cenário de referência, os outros cenários indicaram uma queda 

no tamanho da área de 5% no ano 2050, com exceção dos cenário G1_baixo e 

G2_nulo que apresentaram uma porcentagem de declínio de 2% (Figura 23). 

 

Figura 23 – Área (milhões hectares) destinada à produção de culturas vegetais no país para o período 
de 2015 a 2050 para todos os cenários simulados nesse estudo (cenário de referência, cenários do 
grupo 1 e cenários do grupo 2). 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

BAU: cenário de referência; G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; 

G1_alto: alto investimento; G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de 

aprendizagem e baixo investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; 

G2_alto: curva de aprendizagem e alto investimento. 

O fato de as maiores taxas de crescimento das áreas para a produção de 

culturas vegetais estarem situadas no dois primeiros cenários, os quais apresentaram 

declínio na área de produção florestal, além de ter sido detectado queda no tamanho 

do território em todos os cenários em relação ao cenário de referência, demonstram 

que ocorre uma leve competição entre as áreas de culturas vegetais e a destinada à 

produção da biomassa florestal. Contudo, como a área atual de culturas é bem mais 

expressiva que a de florestas plantadas, um incremento de 50% nas áreas de florestas 

é possível com apenas 5% de redução na expansão das áreas de culturas. 

A terceira classificação do uso da terra apresentada pelo modelo é relacionada 

às áreas destinadas à produção de pastagens (pecuária). Em todos os cenários 

observou-se um declínio nessas áreas, diferindo apenas em graus de valores de 

acordo com o nível de subsídio atribuído à biomassa florestal. Para o cenário de 

referência, houve uma queda de 3% na área destinada às pastagens. Considerando 
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as simulações do primeiro grupo, G1_baixo, G1_médio e G1_alto, as taxas de declínio 

foram, respectivamente, de 7%, 14% e 12%. Já para os cenários do segundo grupo, 

G2_nulo, G2_baixo, G2_médio e G2_alto, as taxas obtidas foram de 7%, 14%, 12% e 

12%, respectivamente.  

Em relação ao cenário BAU, todos os demais cenários apresentaram 

determinado grau de declínio em suas áreas. Os dois cenários com menor nível de 

subsídio, G1_baixo e G2_nulo, apresentaram uma queda de 4%, enquanto que as 

demais simulações geraram um declínio na faixa de 9% a 11% no ano 2050 (Figura 

24). 

 

Figura 24 – Área (milhões hectares) destinada à produção de pastagens no país para o período de 
2015 a 2050 para todos os cenários simulados nesse estudo (cenário de referência, cenários do grupo 
1 e cenários do grupo 2). 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

BAU: cenário de referência; G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; 

G1_alto: alto investimento; G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de 

aprendizagem e baixo investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; 

G2_alto: curva de aprendizagem e alto investimento. 

O declínio em pastagens observado em todos os cenários é consequência do 

processo de intensificação e melhor aproveitamento das áreas de pastagens 

existentes, dado o baixo nível médio de produtividade da pecuária brasileira. A forte 

expansão da biomassa florestal é capaz de intensificar esse processo de aumento da 

produtividade das pastagens brasileiras. 

A quarta classificação relacionava-se às áreas de vegetação de florestas 

naturais no país. Avaliando-se no decorrer dos 35 anos, foi observado um 
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comportamento análogo para todos os cenários. Verificou-se um declínio na área de 

3% em todos os cenários analisados entre os anos de 2015 a 2050, assim como uma 

queda de 0,2% na área de todos os cenários (G1_baixo, G1_médio, G1_alto, 

G2_baixo, G2_médio, G2_alto) quando relacionados ao cenário de referência, com 

exceção do cenário do segundo grupo sem investimento (G2_nulo), o qual não teve 

nenhuma modificação em relação ao BAU (Figura 25). 

 

Figura 25 – Área (milhões hectares) destinada às florestas naturais no país para o período de 2015 a 
2050 para todos os cenários simulados nesse estudo (cenário de referência, cenários do grupo 1 e 
cenários do grupo 2). 
Fonte: Elaboração própria. 
Nota: 

BAU: cenário de referência; G1_baixo: baixo investimento; G1_médio: investimento intermediário; 

G1_alto: alto investimento; G2_nulo: curva de aprendizagem e sem investimento; G2_baixo: curva de 

aprendizagem e baixo investimento; G2_médio: curva de aprendizagem e investimento intermediário; 

G2_alto: curva de aprendizagem e alto investimento. 

Esses valores apresentaram-se muito pequenos em comparação com as taxas 

de crescimento do setor de produção florestal e, principalmente, não sofreram 

alterações conforme ocorreram mudanças nos graus de incentivo para a introdução 

da biomassa no país. Sendo assim, não é possível afirmar que a produção de 

biomassa florestal possui algum grau de influência sobre as áreas de vegetação 

natural. 

Tomando em conjunto os resultados de mudanças em áreas e em produção, 

pode-se inferir que existem possibilidades de aumento de eficiência na produção 

agropecuária brasileira capazes de acomodar uma forte expansão do setor de 

biomassa florestal. A competição pelo uso da terra para produção de alimentos e 
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bioenergia não impactaria nas taxas de desmatamento, nem comprometeria o papel 

do país na produção e exportação de produtos agropecuários. 
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5. CONCLUSÕES 

As expectativas a respeito do desenvolvimento e avanço das fontes de energia 

renovável são vastas e o Brasil reúne as mais diversas condições para o 

estabelecimento dessa nova realidade. A biomassa florestal mostra-se como uma 

fonte renovável de grande interesse para a geração de energia elétrica no país, porém 

para uma melhor utilização dessa fonte pouco explorada é necessário haver uma 

injeção de investimentos atrativos na produção e comercialização da mesma. 

Um dos primeiros resultados desta pesquisa sugere que o índice de atividade 

do setor florestal está intimamente relacionado à nova demanda e ao incremento da 

produção de biomassa florestal para geração de energia elétrica. Contudo, a 

expansão desse setor mostra-se dependente de fomento governamental e/ou redução 

dos custos para produção e comercialização dessa nova tecnologia. Em um cenário 

sem nenhum incentivo à bioeletricidade de base florestal, o setor de florestas 

plantadas apresenta um crescimento de 111,5% em relação ao cenário de referência 

até o ano de 2050, enquanto que, em cenários com incentivo e redução de custos o 

setor apresenta valores mais expressivos de crescimento, como aumento de 329,9% 

e 441%, respectivamente, em relação ao cenário de referência. Além disso, nota-se 

que uma forte penetração da bioeletricidade proveniente da biomassa florestal na 

matriz energética não provoca quase nenhum impacto sobre os demais setores 

econômicos mais relacionados ao uso da madeira como, por exemplo, o setor químico 

e o setor siderúrgico, nem seu principal concorrente no uso do fator terra, o setor 

agropecuário. Dentro destes três setores avaliados, a produção agropecuária é a que 

sofreu maior influência ao longo dos anos, contraindo em 2,5% para culturas vegetais 

e 1,7% para pecuária no cenário mais agressivo de expansão do setor florestal. 

Outro resultado importante está relacionado às participações das diferentes 

fontes de energia no grid elétrico brasileiro. A evolução da participação da eletricidade 

de biomassa florestal nos cenários com pouco incentivo é bastante reduzida, variando 

de 1,9% a 11,3% de participação no ano de 2050, diferentemente do observado nas 

simulações com alto grau de incentivo, em que a porcentagem de participação pode 

atingir valores mais elevados, como 49,2% de participação em seu cenário mais 

agressivo. Esse fato corrobora a necessidade de melhorias e investimentos para 

auxiliar o crescimento desse setor. Ademais, observa-se que as fontes de eletricidade 

mais afetadas seriam as de origem fóssil e a biomassa de cana-de-açúcar, ou seja, a 
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produção de bioeletricidade a partir da biomassa florestal tende a reduzir ou até 

mesmo a substituir a participação desses dois segmentos no grid nacional. Isso 

evidencia que, ao mesmo tempo que a bioeletricidade de origem florestal pode 

contribuir para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, pode também competir 

com outras fontes renováveis, requerendo esforços de coordenação nas políticas de 

incentivo a essas fontes para evitar tal competição. 

O incentivo à produção da biomassa florestal como fonte de geração de energia 

não provoca impacto negativo sobre o PIB brasileiro. Dessa forma, não há distorções 

relevantes sobre a produção nacional de se estimular a expansão dessa fonte 

renovável. 

Ainda sobre os resultados, o uso da terra também foi avaliado e pode-se dizer 

que a expansão da biomassa florestal provoca ligeira competição pelo uso da terra 

com culturas vegetais e pastagens, e não altera as taxas de desmatamento. Há 

espaço para ganhos de produtividade na agropecuária diante de cenários de forte 

expansão do setor florestal, já que os impactos em uso da terra são mais expressivos 

do que os impactos sobre a produção agropecuária.  

Além de ser um recurso renovável, a biomassa florestal apresenta diversas 

vantagens como baixo custo de aquisição, menor corrosão aos equipamentos, cinzas 

menos agressivas, seu manejo e utilização não acarretam acréscimo de CO2 à 

atmosfera. Além disso, o seu uso para fins energéticos pode auxiliar no 

desenvolvimento sustentável de regiões pouco desenvolvidas e áreas rurais. 

Entretanto, é fundamental que os idealizadores do setor energético em conjunto com 

o governo identifiquem a importância dessa bioenergia como veículo de 

desenvolvimento sustentável nacional a fim de que a capacidade desse recurso 

renovável seja apropriadamente desfrutada.  

Dessa maneira, torna-se essencial maior fomento à pesquisa, a qual é escassa 

no país, abrindo-se portas para futuras investigações a respeito da utilização da 

biomassa florestal, melhorias e impactos. Trabalhos futuros também podem analisar 

a questão regional de produção de biomassa para geração de energia elétrica, uma 

das limitações do modelo apresentado. Além disso, indispensável configura-se as 

ações governamentais, as quais devem incentivar e auxiliar no crescimento e 

desenvolvimento dessa nova fonte de energia sustentável.  
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ANEXO A – Mapeamento de setores e regiões do GTAP para o modelo EPPA. 

                                                                                                                                           (continua) 

Região 
no EPPA 

Região ou País 
Região 

no EPPA 
Região ou País 

Região 
no EPPA 

Região ou País 

USA USA LAM Jamaica EUR Romênia 

CAN Canadá LAM Porto Rico EUR Eslováquia 

MEX México LAM 
São Cristóvão e 

Nevis 
EUR Eslovênia 

BRA Brasil LAM Santa Lúcia EUR Estônia 

RUS Rússia LAM 
São Vicente e 
Granadinas 

EUR Letônia 

CHN China LAM Trindade e Tobago EUR Lituânia 

IND Índia LAM 
Ilhas Virgens 
Americanas 

EUR Suíça 

JPN Japão LAM Anguilla EUR Islândia 

LAM Colômbia LAM Aruba EUR Liechtenstein 

LAM Peru LAM Ilhas Cayman ROE Noruega 

LAM Venezuela LAM Cuba ROE Turquia 

LAM Bolívia LAM Guadalupe ROE Albânia 

LAM Equador LAM Martinica ROE Croácia 

LAM Argentina LAM Monserrat ROE Belarus 

LAM Chile LAM 
Antilhas 

Holandesas 
ROE Ucrânia 

LAM Uruguai LAM 
Ilhas Turcas e 

Caicos 
ROE Armênia 

LAM Paraguai LAM 
Ilhas Virgens 

Britânicas 
ROE Azerbaijão 

LAM Nicarágua EUR Áustria ROE Geórgia 

LAM Bermuda EUR Bélgica ROE Cazaquistão 

LAM Groenlândia EUR Dinamarca ROE Quirguistão 

LAM 
Saint-Pierre e 

Miquelon 
EUR Finlândia ROE Andorra 

LAM Ilhas Malvinas EUR França ROE 
Bósnia e 

Herzegovina 

LAM Guiana Francesa EUR Alemanha ROE Ilhas Feroe 

LAM Guiana EUR Reino Unido ROE Gibraltar 

LAM Suriname EUR Grécia ROE Macedônia 

LAM Belize EUR Irlanda ROE Mônaco 

LAM Costa Rica EUR Itália ROE San Marino 

LAM El Salvador EUR Luxemburgo ROE 
Sérvia e 

Montenegro 

LAM Guatemala EUR Holanda ROE Moldávia 

LAM Honduras EUR Portugal ROE Tajiquistão 

LAM Panamá EUR Espanha ROE Turquemenistão 

LAM Antígua e Barbuda EUR Suécia ASI Uzbequistão 

LAM Bahamas EUR Bulgária ASI Malásia 

LAM Barbados EUR Chipre ASI Filipinas 
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ANEXO A – Mapeamento de setores e regiões do GTAP para o modelo EPPA. 

                                                                                                                                           (continuação) 

Região 
no EPPA 

Região ou País 
Região 

no EPPA 
Região ou País 

Região 
no EPPA 

Região ou País 

LAM Dominica EUR República Tcheca ASI Singapura 

LAM 
República 

Dominicana 
EUR Hungria ASI Tailândia 

LAM Granada EUR Malta ASI Coreia do Sul 

LAM Haiti EUR Polônia ASI Taiwan 

ASI Indonésia ANZ Vanuatu AFR Seicheles 

REA Vietnã ANZ Wallis e Futuna AFR Benim 

REA Camboja ANZ Tuvalu AFR Burkina Faso 

REA Bangladesh MÊS Bahrein AFR Burundi 

REA Sri Lanka MÊS Iraque AFR Camarão 

REA Paquistão MÊS Israel AFR Cabo Verde 

REA Afeganistão MÊS Jordânia AFR 
República Centro-

Africana 

REA Maldivas MÊS Kuwait AFR Chade 

REA Nepal MÊS Líbano AFR Comores 

REA Butão MÊS Palestina AFR Congo 

REA Brunei MÊS Omã AFR Costa do Marfim 

REA Laos MÊS Catar AFR Djibouti 

REA Myanmar MÊS Arábia Saudita AFR Guiné Equatorial 

REA Timor Leste MÊS Síria AFR Eritreia 

REA Macau MÊS 
Emirados Árabes 

Unidos 
AFR Etiópia 

REA Mongólia MÊS Iêmen AFR Gabão 

REA Coreia do Norte MÊS Irã AFR Gâmbia 

ANZ Austrália AFR Tunísia AFR Gana 

ANZ Nova Zelândia AFR Egito AFR Guiné 

ANZ Samoa Americana AFR Botswana AFR Guiné-Bissau 

ANZ Ilhas Cook AFR 
República Sul-

Africana 
AFR Quênia 

ANZ Fiji AFR Malawi AFR Libéria 

ANZ Polinésia Francesa AFR Moçambique AFR Mali 

ANZ Guam AFR Tanzânia AFR Mauritânia 

ANZ Kiribati AFR Zâmbia AFR Mayotte 

ANZ Ilhas Marshall AFR Zimbábue AFR Níger 

ANZ Micronésia AFR Ilhas Maurício AFR Reunião 

ANZ Nauru AFR Madagascar AFR Ruanda 

ANZ Nova Caledônia AFR Uganda AFR Santa Helena 

ANZ Ilha Norfolk AFR Nigéria AFR 
São Tomé e 

Príncipe 

ANZ 
Marianas 

Setentrionais 
AFR Senegal AFR Serra Leoa 

ANZ Niue AFR Argélia AFR Somália 

ANZ Papua Nova Guiné AFR Líbia AFR Sudão 
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ANEXO A – Mapeamento de setores e regiões do GTAP para o modelo EPPA. 

                                                                                                                                           (conclusão) 

Região 
no EPPA 

Região ou País 
Região 

no EPPA 
Região ou País 

Região 
no EPPA 

Região ou País 

ANZ Samoa AFR Lesoto AFR Togo 

ANZ Ilhas Salomão AFR Namíbia AFR Marrocos 

ANZ Tokelau AFR Suazilândia AFR Congo 

ANZ Tonga AFR Angola AFR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


