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Economia

O Acordo de Paris, aprovado em 12 de dezembro de 2015 por 195 
países presentes na 21a Conferência das Partes (COP21), órgão da 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC), é atualmente o principal tratado internacional que visa li-
mitar o aquecimento global e os efeitos das mudanças climáticas, por 
meio da redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Um 
dos objetivos é “manter o aumento da temperatura média global bem 
abaixo de 2°C em relação aos níveis pré-industriais, e envidar esfor-
ços para limitar esse aumento da temperatura a 1,5°C em relação aos 
níveis pré-industriais”.1

1. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/images/arquivos/clima/convencao/indc/Acordo_Paris.pdf>.

Em 2018, as fontes renováveis representaram 90,3%  
da capacidade instalada de geração elétrica no  

Estado de São Paulo.

Excluída a hídrica, as demais fontes verdes responderam  
por 25,8% da capacidade total, lideradas pelas  

térmicas a bagaço de cana.
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Cada país signatário definiu suas metas, por meio de Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDC) consideradas viáveis a partir dos 
cenários socioeconômicos locais, as quais começam a valer em 2020.

O Brasil assumiu o compromisso de reduzir as emissões de gás car-
bônico em 37%, até 2025, e em 43%, até 2030, em relação aos níveis 
de 2005. No setor de energia, a meta é alcançar a participação de 
45% de energias renováveis (“verdes”) na matriz energética do país 
em 2030, com o aumento da parcela de fontes renováveis (além da hí-
drica) para um porcentual de 28% a 33%. No caso específico do seg-
mento elétrico, a meta é ampliar a participação dessas fontes (além 
da hídrica) para ao menos 23% da geração total de eletricidade.2

Fontes de energia renováveis são aquelas que podem se regenerar 
em curto espaço de tempo, consideradas, portanto, inesgotáveis, in-
cluindo as energias hídrica, solar, eólica e biomassa. Já as fontes não 
renováveis são as que não se regeneram no curto ou médio prazo, 
tais como os combustíveis fósseis (petróleo, gás natural, carvão mi-
neral e outros), além da energia nuclear.

Segundo o relatório anual Climatescope, da Bloomberg New Energy 
Finance (BNEF),3 em 2017, a produção de energia limpa em países 
em desenvolvimento ultrapassou a capacidade gerada por fontes fós-
seis. O ranking de países mais verdes foi liderado pelo Chile, seguido 
por Índia, Jordânia, Brasil e Ruanda. Nos países em desenvolvimen-
to, as fontes de energia neutras em carbono (especialmente eólica 
e solar) totalizaram 114 GW, quase o dobro do apurado nas nações 
mais desenvolvidas (63 GW).

A ampliação continuada da oferta de energia é um grande desafio 
para os países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, em especial 
pela necessidade de evitar o risco de “apagões” e, simultaneamente, 
incentivar a elevação da parcela de energia proveniente de fontes 
limpas e renováveis. Por essa razão, desde que o país se tornou 
signatário do Acordo de Paris, incentivos fiscais, creditícios e regu-
latórios vêm sendo disponibilizados pelo poder público a produtores 
e consumidores de energia elétrica, visando acelerar a expansão de 
projetos dessa natureza.

2. Disponível em:  
<http://www.mma.gov.br/images/arquivos/clima/convencao/indc/BRASIL_iNDC_portugues.pdf>.
3. Disponível em: <https://www.bloomberg.com.br/blog/paises-em-desenvolvimento-assumem-
responsabilidade-na-lideranca-em-energias-limpas/>.
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É importante ressaltar que, em 2004, o governo brasileiro havia cria-
do o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
(Proinfa),4 com o objetivo de diversificar a matriz energética e au-
mentar a participação de fontes renováveis – eólica, biomassa e pe-
quenas centrais hidrelétricas (PCHs) – na geração de eletricidade do 
país. Também foi regulamentado o leilão de fontes alternativas, para 
atender à expansão do mercado no ambiente regulado.5 

O presente estudo analisa a evolução de fontes renováveis de ener-
gia na matriz elétrica do país e, em especial, do Estado de São Paulo, 
a partir do Acordo de Paris (2015-2018), baseando-se no Banco de 
Informações de Geração (BIG), da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).6 Para mostrar o crescimento do consumo e da capa-
cidade instalada no período anterior à assinatura do tratado, também 
são incluídos alguns dados de 2004.

Na sequência, o texto aponta várias oportunidades de negócios 
em território paulista e os desafios para expansão do uso de fontes 
renováveis.

São, ainda, utilizados dados da Pesquisa de Investimentos Anunciados 
no Estado de São Paulo (Piesp),7 elaborada pela Fundação Seade, 
que revelam importantes empreendimentos ligados ao setor noticia-
dos pela imprensa durante esse período. Os investimentos captados 
pela pesquisa ilustram a transição energética que vem ocorrendo em 
São Paulo.

Consumo de eletricidade

Em 2018, o consumo de energia elétrica no país alcançou 472.242 GWh. 
Foi o segundo maior resultado na série histórica elaborada pela 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE),8 pouco inferior ao recorde 
de 2014 (474.823 GWh), quando o Brasil sediou a Copa do Mundo 
de Futebol. 

4. Decreto no 5.025/2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/
Decreto/D5025.htm>.
5. Decreto nº 5.163/2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/
Decreto/D5163.htm>.
6. Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/
capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm>. Acesso em: 25 abr. 2019.
7. Fundação Seade. Disponível em: <http://www.piesp.seade.gov.br/>.
8. Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Disponível em: <http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-da-
dos-abertos/publicacoes>.



junho/2019    4

EconomiaENSAIO & Conjuntura

anos

Relativamente a 2017, todas as classes de consumo registraram 
aumento (1,3% na industrial, 1,2% na residencial, 1,0% em outros 
e 0,6% na rural). A indústria manteve a maior participação (35,9%), 
seguida pelas modalidades residencial (28,8%), comercial (18,8%) e 
outros (16,5%).

O consumo residencial atingiu o nível mais elevado (136.022 GWh), 
assim como a classe outros (77.856 GWh), que engloba os segmen-
tos rural, poder público, iluminação pública, serviço público e consu-
mo próprio das distribuidoras.

Entre os estados brasileiros, a liderança continuou com São Paulo, 
com participação de 27,9% no conjunto do país. Nos últimos dois 
anos, o consumo elétrico nacional acumulou alta de 2,3%, enquanto 
o paulista avançou 3,8% (de 127.171 GWh, em 2016, para 131.989 
GWh, em 2018), alavancado, principalmente, pela indústria (de 46.508 
GWh para 48.796 GWh) e pela classe residencial (de 38.091 GWh 
para 39.550 GWh).

Gráfico 1
Consumo de energia elétrica (1), segundo classes
Brasil – 2004-2018

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE.
(1) Os totais de cada ano não incluem as perdas e diferenças.
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Gráfico 2
Evolução da capacidade instalada de geração de energia elétrica, 
segundo grupos de fontes 
Brasil – 2004-2018

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.
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De acordo com a Aneel, a capacidade instalada total de geração de 
energia elétrica no Brasil alcançou 161.850 MW em 2018, uma alta de 
15,1% em relação a 2015 (140.628 MW). Comparativamente a 2004 
(91.472 MW), o aumento foi de 76,9%. Cabe esclarecer que foram 
desconsiderados nesta análise 351 registros, totalizando 1.550 MW, 
que constam na base de dados da agência sem a data de operação 
dos respectivos empreendimentos.

Entre 2015 e 2018, a participação das fontes não renováveis na capaci-
dade instalada total recuou de 18,2% para 16,9%, refletindo a redução 
proporcional nas térmicas a gás natural (de 8,6% para 8,2%), petróleo 
– diesel e óleo combustível – (de 5,9% para 5,4%), carvão mineral (de 
2,1% para 2,0%) e nas usinas nucleares (de 1,4% para 1,2%). 

O porcentual de fontes renováveis, ao contrário, elevou-se de 81,8% 
para 83,1%, em decorrência dos acréscimos registrados pelas usinas 
eólicas (de 5,5% para 8,9%) e fotovoltaicas (de 0,0% para 1,5%), 
que contrastam, porém, com as variações negativas nas hídricas (de 
67,1% para 64,0%) e nas térmicas a biomassa (de 9,2% para 8,7%). 
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Tabela 1
Capacidade instalada de geração elétrica (1), 
segundo grupos e tipos de fontes
Brasil – 2004-2018

Fontes
2004 2015 2018

kW %  kW % kW %

Brasil  91.472.355  100,0  140.627.693 100,0  161.849.842 100,0

Renováveis  76.360.936  83,5  115.034.191  81,8  134.461.450  83,1 

Hídrica  71.782.234  78,5  94.352.843  67,1  103.631.586  64,0 

Térmica – biomassa  4.555.766  5,0  12.976.631  9,2  14.018.318  8,7 

Resíduos agroindustriais  3.287.028  3,6  10.485.142  7,5  10.794.715  6,7 

Resíduos florestais  1.268.708  1,4  2.408.308  1,7  3.069.323  1,9 

Resíduos sólidos urbanos  30  0,0  78.927  0,1  136.452  0,1 

Resíduos animais  -    2.613  0,0  15.868  0,0 

Biocombustíveis líquidos  -    1.640  0,0  1.960  0,0 

Eólica  22.900  0,0  7.665.977  5,5  14.415.601  8,9 

Fotovoltaica  36  0,0  38.740  0,0  2.395.944  1,5 

Não Renováveis  15.111.419  16,5  25.593.502  18,2  27.388.393  16,9 

Térmica – combustíveis fósseis 13.121.419  14,3  23.603.502  16,8  25.398.393  15,7 

Gás natural  9.417.869  10,3  12.143.670  8,6  13.325.695  8,2 

Petróleo  2.679.060  2,9  8.287.677  5,9  8.675.617  5,4 

Carvão mineral  1.019.490  1,1  3.019.855  2,1  3.239.130  2,0 

Outros fósseis  5.000  0,0  152.300  0,1  157.950  0,1 

Nuclear  1.990.000  2,2  1.990.000  1,4  1.990.000  1,2 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. 
(1) Os totais não incluem a energia importada de países vizinhos.

No triênio analisado, as usinas fotovoltaicas, embora ainda com um 
volume reduzido, registraram o maior avanço (6.085%) e as eólicas 
quase duplicaram sua capacidade instalada, enquanto as hidráulicas 
aumentaram 9,8% e as térmicas a biomassa, 8,0%. 

Entre essas últimas, as principais fontes em 2018 foram os resíduos 
agroindustriais (especialmente bagaço de cana-de açúcar, com 
10.703 MW) e florestais, em que sobressai o licor negro9 (2.434 MW).

9. De acordo com a Agência Embrapa de Informação Tecnológica (Ageitec), o licor negro, ou lixívia 
negra, “é um subproduto do processo de tratamento químico da indústria de papel e celulose. Consiste 
na mistura de compostos químicos inorgânicos de digestão, resíduos de madeira dissolvida (lignina) 
e outro tipo de matéria orgânica separada da madeira durante o cozimento no processo Kraft (proces-
so sulfato de fabricação de celulose)”. Disponível em: <https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/
agroenergia/arvore/CONT000fbl23vn002wx5eo0sawqe35bc5orw.html>.
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Quase metade da capacidade instalada nacional está concentrada 
nos estados de São Paulo (14,2%), Pará (11,9%), Paraná (10,3%) e 
Minas Gerais (10,1%). Na sequência, vêm Bahia (7,2%), Rio Grande 
do Sul (5,6%), Rio de Janeiro (5,2%), Rondônia (5,1%) e Goiás (4,8%); 
os restantes 25,6% vinculam-se às outras 18 unidades da federação.

Os quatro primeiros colocados no ranking da capacidade total ocu-
pam as mesmas posições no que se refere à geração elétrica por 
meio de fontes renováveis: São Paulo (20.772 MW), Pará (18.814 
MW), Paraná (15.984 MW) e Minas Gerais (15.389 MW). O Rio de 
Janeiro, por sua vez, registrou a maior potência no grupo de fontes 
não renováveis (7.120 MW).

Gráfico 3
Capacidade instalada de geração elétrica por UF,  
segundo grupos de fontes 
Brasil – 2018

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.
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Capacidade instalada no Estado de São Paulo

Na comparação entre 2015 e 2018, o Estado de São Paulo manteve 
a liderança entre as UFs do país, seja na capacidade total de geração 
elétrica, seja no uso de fontes renováveis. 

A capacidade instalada paulista aumentou 2,3%. A geração elétrica por 
meio de fontes renováveis teve alta de 2,1%, representando 90,3% do 
total estadual em 2018. A capacidade das usinas hídricas ficou estável 
em relação a 2015, porém a das térmicas movidas a biomassa (baga-
ço de cana e resíduos florestais) aumentou 3,9% e a das que utilizam 
energia solar cresceu mais que duzentas vezes. As usinas termelétri-
cas com fontes não renováveis, cuja participação foi de 9,7%, regis-
traram expansão de 3,5%, impulsionadas pelo petróleo e gás natural.

Cabe ressaltar que os dados já citados sobre capacidade instalada re-
ferem-se essencialmente às unidades com geração elétrica centraliza-
da, que, em 2015, correspondiam a quase 100,0% da capacidade total. 
Em 2018, sua participação foi de 99,6%, influenciada pela geração dis-
tribuída, que vem avançando de forma acelerada em todo o país. 

Tabela 2
Capacidade instalada de geração elétrica, segundo grupos e  
tipos de fontes
Estado de São Paulo – 2004-2018

Fontes
2004 2015 2018

kW %  kW % kW %

Estado de São Paulo  18.434.737  100,0  22.497.852  100,0  23.009.999  100,0 

Renováveis  16.998.211  92,2  20.336.346  90,4  20.772.143  90,3 
Hídrica  14.622.061  79,3  14.831.393  65,9  14.836.108  64,5 
Térmica – biomassa  2.376.135  12,9  5.503.581  24,5  5.719.641  24,9 

Resíduos agroindustriais  2.268.298  12,3  5.350.870  23,8  5.526.870  24,0 

Resíduos florestais  107.807  0,6  115.015  0,5  118.165  0,5 

Resíduos sólidos urbanos  30  0,0  37.696  0,2  74.221  0,3 

Resíduos animais -  -   -  -    385  0,0 

Eólica  15  0,0  1.363  0,0  216.358  0,9 
Fotovoltaica -  -    9  0,0  37  0,0 
Não Renováveis  1.436.526  7,8  2.161.505  9,6  2.237.856  9,7 
Térmica – combustíveis fósseis  1.436.526  7,8  2.161.505  9,6  2.237.856  9,7 

Gás natural  744.705  4,0  1.145.687  5,1  1.191.994  5,2 

Petróleo  667.421  3,6  991.419  4,4  1.021.461  4,4 

Carvão mineral  24.400  0,1  24.400  0,1  24.400  0,1 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. 
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A geração centralizada é a forma convencional de produzir energia, 
com a construção de grandes usinas hidrelétricas, termelétricas, nu-
cleares e outras, que exigem linhas de transmissão e distribuição para 
que a energia chegue até o consumidor final. 

Já a geração distribuída (GD), regulada no Brasil em 2012,10 é a pro-
dução de eletricidade a partir de pequenas centrais geradoras que 
utilizam cogeração qualificada11 ou fontes renováveis de energia elé-
trica, conectadas na rede de distribuição por meio de instalações de 
unidades consumidoras.12 A GD diminui os custos da energia para 
o consumidor, proporciona maior segurança no fornecimento e evita 
perdas em linhas de transmissão.

Geração elétrica centralizada

Na comparação dos resultados de 2015 e 2018, constata-se que o 
Estado de São Paulo liderou a geração elétrica centralizada no país, 
com expansão da capacidade instalada de 22.497 MW para 22.941 
MW, embora reduzindo sua participação (de 16,0% para 14,2%). 

No que se refere a fontes renováveis, o Estado também manteve a pri-
meira posição no ranking nacional, elevando a capacidade instalada 
de 20.335 MW para 20.703 MW. A predominância paulista deveu-se 
à potência gerada pela fonte hídrica, que variou de 14.831 MW para 
14.833 MW, e, ainda, pelas térmicas a biomassa (de 5.504 MW para 
5.719 MW). As usinas que utilizam bagaço de cana-de-açúcar totali-
zaram 5.524 MW de potência em 2018. Já a vice-liderança paraense 
pode ser explicada pelo início da operação da Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte em 2016, que ampliou a capacidade de geração elétrica 
nesse estado em 7.566 MW.

10. Resolução Normativa no 482/2012, da Aneel.  
Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf>.
11. A cogeração qualificada é um conceito da Aneel na Resolução Normativa no 235/2006, que estabe-
lece requisitos mínimos de racionalidade energética para termelétricas movidas a gás natural ou outros 
combustíveis fósseis. Assim, elas também podem participar das políticas de incentivo do governo à 
cogeração.
12. As unidades são caracterizadas segundo a capacidade instalada em: I – microgeração – menor ou 
igual a 75 kW; e II – minigeração – maior que 75 kW e menor ou igual a 3 MW, para fontes hídricas, 
e menor ou igual a 5 MW, para cogeração qualificada e demais fontes renováveis de energia elétrica.
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Segundo a Aneel, está prevista para os próximos anos uma adição 
de 256 MW na capacidade de geração do Estado de São Paulo, pro-
veniente dos 12 empreendimentos atualmente em construção, sendo 
dois complexos solares (em Dracena e Ouroeste), duas térmicas à 
base de bagaço de cana (Olímpia e Junqueirópolis), uma movida a 
biogás de vinhaça (Guariba) e outra de resíduos florestais (Matão), 
além de uma Pequena Central Hidrelétrica – PCH (entre Águas de 
Santa Bárbara e Iaras) e duas térmicas a gás natural (Jaguariúna e 
Rio Claro). Há mais 15 empreendimentos com a construção não ini-
ciada, que somam 335 MW e abrangem o complexo solar de Água 
Vermelha (em Ouroeste), quatro térmicas a bagaço de cana-de-açú-
car (Planalto, Suzanápolis, Mococa e Novo Horizonte), duas de resí-
duos urbanos (Barueri e Paulínia) e duas a gás natural (Botucatu e 
Votorantim).

Geração elétrica distribuída

Em 2018, São Paulo ocupou a terceira posição entre os estados bra-
sileiros no que se refere à geração distribuída, com 10,1% da potência 
instalada total do país, superado por Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul, com 24,6% e 13,5%, respectivamente. Entre 2015 e 2018, a ex-

Gráfico 4
Distribuição da capacidade de geração centralizada renovável,  
por UF
Brasil – 2015-2018

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.
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Gráfico 5
Distribuição da capacidade de geração distribuída renovável,  
por UF
Brasil – 2015-2018

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.

pansão da potência instalada no Estado de São Paulo com geração 
distribuída foi de 5.034%, enquanto a alta registrada no país foi de 
3.892%. É importante salientar que texto publicado em julho de 2017 
no blog da Piesp13 mostrava que, até maio daquele ano, o Estado de 
São Paulo dispunha de apenas 2.312 unidades de GD, com capaci-
dade de geração de 13.228 kW.14 Já em dezembro de 2018, foram 
registradas 9.636 unidades de GD, totalizando 69.535 kW.

Na análise segundo fonte e classe de consumo, sobressai a gera-
ção distribuída fotovoltaica residencial, que, em 2018, representou 
50,2% da potência instalada e 84,5% das unidades consumidoras, 
seguida pela classe comercial (32,2% e 11,4%, respectivamente). 
Em termos de potência, destacaram-se, ainda, as classes fotovoltai-
cas rural (6,2%) e industrial (5,2%), cujas participações, em unidades 
consumidoras, foram de 2,0% e 1,4%, respectivamente. É importante 
notar a vigorosa expansão registrada por esses quatro segmentos na 
comparação com 2015.

13. Fundação Seade. Disponível em: <http://www.piesp.seade.gov.br/energia-solar-avanca-no-estado-
de-sao-paulo/#.XMhjuOhKiUk>.
14. Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/
VerGD.asp>. Acesso em: 25 abr. 2019.
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Tabela 3
Unidades consumidoras com geração distribuída e potência 
instalada, segundo fontes e classes de consumo
Estado de São Paulo – 2015-2018

Fontes e classes de consumo
No de unidades consumidoras Potência instalada (kW)

2015 2018 2015 2018
ESTADO DE SÃO PAULO  212  9.636  1.354  69.535 

Renováveis  212  9.634  1.354  69.334 
Fotovoltaica  210  9.621  1.348  66.225 

Residencial  176  8.138  671  34.926 

Comercial  23  1.101  408  22.409 

Rural  2  192  17  4.318 

Industrial  5  137  145  3.605 

Serviço público  3  12  91  690 

Poder público  1  41  17  278 

Hídrica  -    3  -    2.690 
Comercial -  3 -  2.690 

Térmica – biomassa  -    5  -    385 
Rural -  4 -  298 

Comercial -  1 -  87 

Eólica  2  5  6  34 
Industrial -  1 -  24 

Rural  1  2  2  5 

Comercial  1  1  4  4 

Residencial -  1 -  1 

Não Renováveis  -    2  -    201 
Térmica – combustíveis fósseis  -    2  -    201 

Comercial -  2 -  201 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.

A distribuição regional mostra que, em 2018, praticamente um terço da 
potência instalada no Estado de São Paulo localizava-se na Região 
Administrativa de Campinas, sendo 29,8% referentes à fonte solar, 
2,3% à hídrica, 0,2% à térmica e 0,0% à eólica. Entre os 476 municí-
pios paulistas que registraram geração elétrica distribuída, a lideran-
ça coube a Campinas, com participação de 5,6% na potência total  
(3.863 kW) e de 8,3% no conjunto das unidades consumidoras (804).

A Região Metropolitana de São Paulo foi a segunda colocada no 
ranking da geração distribuída, com 10,8% da potência estadual, qua-
se totalmente relacionados à fonte fotovoltaica. A capital paulista ocu-
pou a segunda posição entre os municípios, respondendo por 5,2% 
da potência (3,581 kW) e por 5,3% das unidades consumidoras (509).
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Tabela 4
Unidades consumidoras com geração distribuída e potência 
instalada, segundo fontes e regiões
Estado de São Paulo – 2015-2018

Fontes e regiões
No de unidades consumidoras Potência instalada (kW)

2015 2018 2015 2018
ESTADO DE SÃO PAULO  212  9.636  1.354  69.535 

Renováveis  212  9.634  1.354  69.334 
Fotovoltaica  210  9.621  1.348  66.225 

   RA Campinas  76  3.446  423  20.603 

   RM São Paulo  28  1.027  228  7.193 

   RA São José do Rio Preto  14  904  35  6.029 

   RA Sorocaba  26  681  279  4.488 

   RA Bauru  6  424  117  4.124 

   RA Presidente Prudente  8  563  47  3.946 

   RA Araçatuba  6  435  34  3.494 

   RA São José dos Campos  20  545  62  3.412 

   RA Marília  8  426  28  3.200 

   RA Ribeirão Preto  10  393  51  3.135 

   RA Central  4  276  26  1.988 

   RA Barretos  1  155  2  1.703 

   RA Franca  2  142  15  1.436 

   RA Santos  1  133  2  704 

   RA Itapeva -  51 -  658 

   RA Registro -  20 -  111 

Hídrica  -    3  -    2.690 
   RA Campinas -  1 -  1.600 

   RA São José dos Campos -  1 -  1.000 

   RM São Paulo -  1 -  90 

Térmica – biomassa  -    5  -    385 
   RA Barretos -  2 -  149 

   RA Sorocaba -  1 -  87 

   RA Itapeva -  1 -  74 

   RA Campinas -  1 -  74 

Eólica  2  5  6  34 
   RA Campinas  1  3  2  27 

   RM São Paulo  1  1  4  4 

   RA Sorocaba -  1 -  3 

Não Renováveis  -    2  -    201 
Térmica – combustíveis fósseis  -    2  -    201 

   RM São Paulo -  2 -  201 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.
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Mapa 1
Potência instalada total com geração distribuída, segundo regiões
Estado de São Paulo – 2018

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.

Oportunidades e desafios

Com os estímulos à ampliação das fontes renováveis na matriz ener-
gética brasileira, as oportunidades de negócios tendem a se ampliar 
no Estado de São Paulo, que já abriga diversos segmentos da cadeia 
produtiva dessas energias, como fornecedores de equipamentos e 
peças, escritórios de engenharia de projetos, prestadores de serviços 
de instalação, além de instituições de pesquisa na área de energia 
limpa e renovável.

A geração fotovoltaica lidera esse avanço, especialmente na forma 
distribuída, mas também estão sendo construídos em São Paulo am-
plos complexos solares de geração elétrica centralizada, conforme se 
verá mais adiante. Também vêm sendo desenvolvidos novos mate-
riais, mais eficientes e baratos, para substituir as células de silício im-
portadas utilizadas nos painéis solares, e implantados projetos expe-
rimentais em telhados de universidades, hospitais e órgãos públicos. 
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Embora a fonte eólica ainda não seja relevante na produção paulista 
de eletricidade, existe potencial a ser explorado, inclusive projetos de 
pequeno porte instalados em unidades consumidoras. Em 2013, a 
Secretaria Estadual de Energia publicou o Atlas Eólico, apontando as 
regiões em que os ventos são mais favoráveis à produção desse tipo 
de energia. 

Novos empreendimentos podem ser construídos no Estado, caso seja 
aprovado pela Câmara dos Deputados o Projeto de Lei no 11.247/18, 
do Senado, que autoriza a implantação de usinas eólicas e solares 
no mar territorial (até 22 km da costa) e na zona econômica exclusiva 
(até 370 km), bem como em águas interiores (lagos e rios). 

Recentemente, a Companhia Energética de São Paulo (Cesp) ins-
talou projetos-piloto junto à UHE Porto Primavera, em Rosana. Um 
deles é a primeira usina solar flutuante do país, instalada no lago da 
hidrelétrica, para fornecer energia às populações ribeirinhas. O outro 
consiste na implantação de duas torres eólicas, com 30 m de altura e 
pás de 10 m de comprimento cada, para aproveitar a rede de trans-
missão ali existente. 

No que se refere às térmicas movidas a biomassa, a Política Nacional 
de Biocombustíveis (RenovaBio), que entrará em vigor a partir de 
2020, poderá impulsionar a produção paulista de etanol e, consequen-
temente, a cogeração elétrica a partir do bagaço e da palha da cana. 
O uso de outros insumos também tende a se ampliar, como o biogás 
oriundo de vinhaça, aterros sanitários, dejetos animais e restos de 
madeira. E, ainda, a crescente substituição do diesel pelo biodiesel, 
cujas matérias-primas podem ser óleos vegetais ou gorduras animais. 
Somem-se os efeitos do recém-implantado programa automotivo do 
país, o Rota 2030, que dá incentivos às montadoras de veículos que 
economizam combustível e emitem menos gases poluentes.

O Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) vem concedendo 
empréstimos a juros subsidiados para empreendimentos de geração 
elétrica por meio de fontes renováveis, sendo que, no Estado de São 
Paulo, destacam-se os contratos com usinas de açúcar e etanol para 
produção de eletricidade. Em 2018, após dois anos de relativa estag-
nação, foram aprovados financiamentos no valor de R$ 222,1 milhões 
especificamente para esse fim, além de operações no total de R$ 1,5 
bilhão, que incluem expansão e renovação de canaviais, ampliação 
da capacidade de processamento de cana e cogeração elétrica pelas 
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usinas. Outros bancos públicos e privados também estão oferecendo 
crédito aos interessados em projetos dessa natureza.

Os leilões realizados pela Aneel para aquisição de energia renovável 
para o mercado cativo têm atraído investidores nacionais e interna-
cionais, entre eles grandes petroleiras, que visam adiantar a transi-
ção energética, incluindo em seu portfólio ativos geradores de eletri-
cidade por meio de fontes renováveis e de baixa emissão de gases 
poluentes. 

No entanto, desde 2015, a comercialização de energia no merca-
do livre também vem crescendo no âmbito nacional. A expansão foi 
alavancada pela indústria, cuja participação nesse ambiente atingiu 
80,1% em 2018, mas o comércio também teve alta expressiva nos 
últimos três anos (de 7,5% para 19,6%). No total, a participação no 
Brasil do mercado livre avançou de 24,9% (115.842 GWh) para 33,3% 
(157.334 GWh), enquanto a proporção no Estado de São Paulo va-
riou de 27,9% (36.531 GWh) para 36,2% (47.804 GWh).

A Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) 
esclarece as principais diferenças entre os mercados cativo e livre de 
energia elétrica: “O mercado cativo é a opção tradicional dos consu-

Gráfico 6
Participação no mercado livre das classes de consumo elétrico
Brasil – 2004-2018

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE.
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midores de adquirir energia no Ambiente de Contratação Regulada 
(ACR). Trata-se da contratação compulsória via distribuidora da re-
gião em que estão. As tarifas são fixadas pela Aneel”.15

Já o Ambiente de Contratação Livre (ACL) é aquele em que os con-
sumidores podem escolher livremente seus fornecedores de energia. 
Nele há dois tipos de consumidores: os consumidores livres, que pos-
suem, no mínimo, 3.000 kW de demanda e podem contratar energia 
gerada por qualquer fonte; e os consumidores especiais, com deman-
da igual ou maior que 500 kW e menor que 3.000 kW, que podem 
contratar apenas a energia de usinas eólicas, solares, a biomassa, 
pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) ou hidráulicas com potência 
inferior ou igual a 50.000 kW.16

No entanto, o acesso ao ACL também pode ser autorizado para a 
geração distribuída. A Resolução Normativa no 482/2012 da Aneel es-
tabeleceu as regras para a micro e minigeração distribuída no país 
e criou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). O 
prazo de vigência das normas, inicialmente previsto para até cinco 
anos após a publicação da resolução, foi adiado para 31 de dezem-
bro de 2019. Em vista disso, a agência realizou várias audiências 
públicas para analisar as alternativas para o SCEE, visando valorar 
adequadamente a energia injetada nas redes e possibilitar o cres-
cimento sustentável da GD no Brasil, a exemplo do que ocorre em 
outros países. Pela forma atual de compensação, se a quantidade 
de energia consumida no mês for inferior à produzida, o consumidor 
fica com crédito financeiro junto à distribuidora, que pode ser usado 
em até 60 meses. A partir de 2020, com a nova resolução da Aneel, é 
provável que esse excedente de energia possa ser comercializado no 
mercado livre. O assunto vem gerando polêmica, pois, de um lado, há 
os que defendem a abertura alegando que os consumidores com GD 
poderão vender sua produção a preços competitivos e atrair novos 
investidores e, de outro, estão aqueles que questionam se o consumi-
dor residencial, hoje totalmente vinculado ao ambiente regulado, com 
garantia individual de fornecimento de energia e tarifas fixadas pela 
Aneel, poderá se beneficiar com o mercado livre.

É importante ressaltar que as distribuidoras elétricas paulistas bus-
cam novos negócios para elevar seu faturamento. Entre elas, sobres-

15. Disponível em: <http://www.abraceel.com.br/archives/files/Abraceel_Cartilha_MercadoLivre_V9.pdf>.
16.Disponível em: <http://www.abraceel.com.br/archives/files/Abraceel_Cartilha_MercadoLivre_V9.pdf>.
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sai a CPFL Energia, holding controlada pela chinesa State Grid, com 
três distribuidoras em São Paulo e que atua também na geração de 
energias renováveis e transmissão elétrica, além de oferecer solu-
ções aos seus clientes para melhoria da gestão energética, comercia-
lização de energia no mercado livre, projetos e construção de redes 
elétricas.

Por outro lado, o principal desafio da transição energética para fontes 
com baixa emissão de CO2 é o armazenamento da energia gerada 
por elas. 

No Brasil, o modelo hidrotérmico enfrenta restrições à continuidade 
de sua expansão, com a crescente dificuldade para construção de 
novas usinas, devido aos impactos socioambientais. Ademais, sem-
pre que os reservatórios das hidrelétricas atingem níveis baixos, é 
necessário acionar as termelétricas movidas a combustíveis fósseis, 
o que eleva as tarifas da conta de luz dos consumidores. 

Já a energia produzida por fontes renováveis intermitentes, como a 
solar e a eólica, é instável e não “despachável sob demanda”,17 pois 
depende da disponibilidade de recursos naturais alheios ao controle 
dos operadores do sistema elétrico. Assim, a capacidade de arma-
zenamento dessa energia é imprescindível para a complementarida-
de entre as fontes renováveis, tornando as usinas operacionalmente 
flexíveis, com possibilidade de efetuar despachos programáveis, e 
assegurando aos consumidores o fornecimento de energia elétrica no 
médio e longo prazos.

Centros de pesquisa de renome internacional, como o Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), e grandes players globais vêm buscan-
do novas tecnologias para estabilizar e armazenar a produção elétri-
ca dessas fontes. No Estado de São Paulo, um exemplo é o Centro 
de Inovação em Novas Energias, criado em 2018 por meio de par-
ceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) e a Shell, que possui uma divisão específica de pes-
quisas sobre armazenamento de energia, instalada na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp).

17. Instituto Acende Brasil. Disponível em: <http://www.acendebrasil.com.br/media/estudos/2017_Whi-
tePaperAcendeBrasil_17_AcordodeParis.pdf>.
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Investimentos anunciados

A Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo 
(Piesp), elaborada pela Fundação Seade, aponta alguns empreen-
dimentos recentes, relacionados à expansão do uso de fontes reno-
váveis, fornecendo evidências relevantes para o desenvolvimento de 
novos negócios que podem ser propiciados por esse segmento.

Os principais anúncios vinculados à fonte fotovoltaica referem-se 
à construção de complexos solares nos municípios de Guaimbê e 
Ouroeste, pela norte-americana AES Tietê; e em Dracena, pela Total 
Eren, subsidiária da petroleira francesa Total. Já em Rubiácea, será 
instalada pela GD Solar a primeira usina de minigeração de energia 
fotovoltaica da região; em Araçoiaba da Serra, tem-se a ampliação da 
usina da Sun Mobi, que fornece energia para 26 municípios da área 
de concessão da CPFL Piratininga; e, em Franca, tem-se o primeiro 
condomínio do Brasil de geração de energia solar compartilhada para 
empresas, da New Sun.

A Piesp também registrou a instalação de fábricas de painéis sola-
res em Campinas (BYD, Schutten We Brazil e DYA Solar), Sorocaba 
(Flextronics, em parceria com Canadian Solar) e Valinhos (Globo 
Brasil), além de plantas para produzir inversores elétricos em Sorocaba 
(ABB) e reatores fotovoltaicos em Itu (Trafotek). Várias empresas es-
tão realizando projetos para instalação de sistemas de geração dis-
tribuída solar em imóveis residenciais, estabelecimentos comerciais, 
industriais, rurais e de prestação de serviços de municípios paulistas 
(Envo, subsidiária da CPFL, em Campinas; Yellow Solar Energy, em 
Campinas; Blue Sol, em Campinas, Sumaré e São José do Rio Preto). 

No que se refere à fonte eólica, a pesquisa identificou anúncios de 
investimentos em indústrias de componentes para geração eólica, 
tais como: rolamentos (Kaydon, em Cajamar; ThyssenKrupp, em 
Diadema); peças feitas com aços especiais para torres (Gerdau, em 
Pindamonhangaba); pás eólicas (Tecsis, em Sorocaba); nacelles 
e hubs, respectivamente a cabeça e o nariz das turbinas (GE, em 
Campinas); reatores eólicos (Trafotek, em Itu); e a primeira fábrica 
nacional de aerogeradores de médio porte (CBT, em Bauru). 

Quanto às térmicas, a Piesp captou informações sobre investimentos 
de diversas usinas sucroalcooleiras em cogeração elétrica a partir 
do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. Esses resíduos agroindus-
triais também estão sendo usados para fabricar pellets em Jaú, pela 
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Cosan, enquanto a vinhaça vem se destinando à produção de biogás 
em Guariba, na usina da Raízen, joint-venture entre Cosan e Shell. 
Outros empreendimentos envolvem biomassa feita com resíduos 
de eucalipto (IBS Energy, em Lençóis Paulista; International Paper, 
em Mogi Guaçu; Klabin, em Angatuba) e biogás proveniente de resí-
duos sólidos urbanos (Termoverde Caieiras, em Caieiras; Estre, em 
Guatapará; Foxx Haztec, em Barueri; Sabesp, em Mogi das Cruzes). 

No que diz respeito às usinas hidrelétricas, têm-se os investimen-
tos da AES Tietê para modernização de cinco usinas paulistas; e, 
ainda, os da CTG para as usinas de Jupiá e Ilha Solteira. A Andritz 
Hydro, por sua vez, destinou recursos para modernização da fábrica 
de Araraquara, visando produzir equipamentos para pequenas, mé-
dias e grandes hidrelétricas.

A Sabesp também está implantando mini-hidrelétricas na rede de sa-
neamento básico da Região Metropolitana de São Paulo, para apro-
veitar a pressão hidráulica dos canos de água e gerar eletricidade, 
direcionando-a à rede da distribuidora Eletropaulo, que se encarrega 
de efetuar o abatimento na conta de luz da estatal.

Também vêm sendo noticiados investimentos em centros de P&D 
em energia, especialmente em Campinas: o Centro de Pesquisas 
Fotovoltaicas, pela BYD; e o Laboratório de Caracterização de 
Biomassa, pela Shell. Em maio de 2018, a Fapesp, Shell e três insti-
tuições de ensino e pesquisa do governo paulista lançaram o Centro 
de Inovação em Novas Energias (Cine), composto por quatro divisões 
de pesquisa: Armazenamento Avançado de Energia e Portadores 
Densos de Energia, a ser instalado na Unicamp; Ciência de Materiais 
e Químicas Computacionais, na USP; e Rota Sustentável para a 
Conversão de Metano com Tecnologias Químicas Avançadas, no 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen).

No que se refere à mobilidade baseada na eletricidade, foram anuncia-
dos investimentos para construção de fábrica de ônibus, em Campinas 
(BYD), e de bicicletas, em São Bernardo do Campo (Pedalla Bikes). E, 
ainda, para renovação de frota de transporte coletivo, com aquisição 
de ônibus elétricos, em Bauru (Grande Bauru), e de transporte de resí-
duos urbanos, com caminhões elétricos BYD, em Indaiatuba (Corpus); 
e para instalação de postos de abastecimento de veículos elétricos, na 
Rodovia Presidente Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro (parceria 
BMW, EDP e Rede Ipiranga) e em Campinas (CPFL).
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Além disso, as concessionárias de distribuição de energia elétrica 
que operam no Estado de São Paulo vêm investindo em novas tec-
nologias, modernização e manutenção de redes, medidores inteligen-
tes, melhoria de eficiência energética, substituição de lâmpadas da 
iluminação pública por LEDs, construção de subestações e linhas de 
transmissão, para conexão com unidades de geração distribuída. 

Considerações finais

A participação das fontes renováveis na matriz de geração elétrica 
paulista vem se ampliando. Os resultados aqui apresentados revelam 
que, em 2015, o Estado de São Paulo já havia ultrapassado a meta do 
segmento elétrico definida pelo Brasil no Acordo de Paris para 2030 
(23,0%). Naquele ano, a proporção de fontes renováveis (excluindo 
a hídrica) na capacidade instalada era de 24,5% e aumentou para 
25,8% em 2018, enquanto a do país variou de 14,7% para 19,0%.

São Paulo lidera a bioeletricidade gerada por meio das fontes hídrica 
e de biomassa. O uso dos resíduos da cana-de-açúcar tende a se in-
tensificar com os incentivos previstos pelo RenovaBio, considerando-
se que o Estado é o maior fabricante de açúcar e etanol do país. Os 
canaviais também estão sendo modernizados, com novas variedades 
e formas de cultivo da planta e a transformação digital (conectivida-
de), para aumentar a produtividade no campo. Some-se o fato de que 
a cana é muito eficiente em sequestro de carbono atmosférico, con-
tribuindo para a redução dos GEE emitidos por combustíveis fósseis. 

O território paulista também abriga grandes fábricas de celulose e pa-
pel, que já vêm utilizando resíduos florestais e licor negro para gerar 
eletricidade para consumo próprio.

Os resíduos urbanos, por sua vez, podem elevar sua participação, 
à medida que aumente o número de prefeituras municipais paulis-
tas que cumpram as exigências da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, eliminando seus “lixões” e construindo aterros sanitários, 
onde podem ser instaladas usinas termelétricas a biogás.

Quanto à fonte fotovoltaica, entre 2015 e 2018, São Paulo já registrou 
expressivo avanço na capacidade instalada, que tende a se potencia-
lizar com a expansão dos empreendimentos de geração centralizada, 
bem como das unidades consumidoras com geração distribuída, em 
especial a produzida em condomínios residenciais e empresariais, 
galpões, estacionamentos e fazendas.
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Acrescente-se que as concessionárias privadas que operam no 
Estado vêm ampliando e modernizando suas redes de distribuição 
(smart grids), com a construção de subestações e linhas de trans-
missão, além de investirem em melhorias da eficiência operacional e 
confiabilidade do fornecimento de energia.
Assim, São Paulo tem condições favoráveis para ampliar sua lideran-
ça nesse esforço do Brasil para produzir eletricidade a partir de fontes 
verdes. 
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