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Espaço Energia, a scientific journal, was conceived as a communication vehicle with the aim of promoting the dissemination 

and sharing of knowledge in areas related to energy, bringing important benefits to society and to the human being, by 
means of better products, processes, services, and technology.  

The key to generating these benefits is the investment in innovation resulting from endeavours driven by the power of 
creation. The challenge that presents itself is, therefore, to develop a culture focused on imagination, knowledge creation and 

its development, in an organized and systematic manner, generating innovation and promoting the evolution of society.  

To achieve this goal, the integration of professionals from power utility companies, industry organizations, universities and 
research centres is essential. This exchange should not only provide opportunities for growth and development but also help 

utility companies to recover the vision that their role is also to promote, through innovation, the evolution of society.  

Bearing in mind the importance of competence and maturity acquisition, an Editorial Board was conceived to reflect the 
seriousness and power of criticism, with the goal of enhancing the quality of published work and also of establishing a 

mechanism to achieve excellence in knowledge sharing and development fostering.  

The International Committee of Referees consists of scientists and professionals from renowned institutions, who are known 
by their outstanding knowledge in the disciplines covered by the journal. Papers are submitted to a double-blind reviewing 

process, that is, authors and referees do not know each other´s names. This procedure aims at ensuring the quality, suitability, 
transparency and impartiality in the process of paper reviewing and selection.  

Espaço Energia had its official launch in October 2004 and, since then, we can see the impact both in the companies related 
to the energy sector and in academia. 

 

Supporting institutions: 
COPEL – Companhia Paranaense de Energia 

UFPR –Universidade Federal do Paraná 
LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 
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Editorial – Issue 35 – October 2021 
Brazilian society is going through a transition period in which antagonistic visions of the future debate the best 
way to move forward. In the sociopolitical context, actions are demanded that bring more tangible results than 
those to which society has become accustomed. However, to obtain results that can be perceived as more 
concrete, it is understandable if a simplistic view becomes attractive, often a mere repetition of a linear and direct 
model, which can be reduced to receiving an input, processing it, and generating an output. It is quite possible 
that this type of model is suitable for different situations in society, of a simple and operational nature. This is not 
the case, however, for processes that require elaboration, such as those based on scientific processes. Processes 
that involve issues related to society, such as scientific and technological development, have demonstrated, over 
time, that they present great complexity and demand an understanding that lies beyond what is accessible to the 
average level of knowledge of each epoch. 

Brazilian science is part of the great project of an independent and self-determined nation. Due to its importance 
and its characteristic of being always at the forefront, it must not be subjected to retrograde limitations. We must 
not give in to the easy temptation of imposing solutions that have been attempted in the past but failed. When 
society comes face to face with the behavioural phenomenon that the broken windows theory seeks to describe, 
it ends up attacking itself, regressing in its level of development, undoing important achievements, and destroying 
its own values. The broken windows theory is the foundation of the American model of public safety. The theory's 
basic concept is that disorder encourages criminality. The name comes from a social psychology experiment 
conducted by Stanford University. In this well-known experiment, two identical cars were purposely left on the 
street, as if they were abandoned. One was placed in a poor neighbourhood with a higher rate of occurrence of 
social conflicts, and the other was placed in a wealthy and quiet place. In a few hours, the car in the poor 
neighbourhood began to be vandalized, while the one in the wealthy neighbourhood remained intact. When the 
car in the poor neighbourhood was already destroyed, the researchers broke a window in the car in the wealthy 
neighbourhood, which until then was intact. From that moment on, that car began to be vandalized as well, 
suffering the same destruction process to which the car from the poor neighbourhood was subjected. The 
conclusion is that it is not poverty that causes the phenomenon, but aspects of human psychology and social 
relations. 

But why mention the broken windows theory? Merely the perception, or perhaps just the feeling, that we are 
living something similar to the Stanford University experience in the sociopolitical context of the country. Until 
recently, the technological development policy could be associated, by analogy, with an abandoned car on the 
street in a wealthy neighbourhood and, therefore, intact. From the moment one of its windows was broken, a 
progressive process of vandalism began. Science began to be seen as something harmful, something that carries 
within it a pernicious addiction, an impeccably articulated plot to deceive and subdue society. Scientific processes 
are now considered as if their main objective were to deceive and ensnare people. Likewise, policies to encourage 
culture and technological development are now considered to be totally ineffective, promoter of laziness and 
responsible for the deterioration of society's values. 

Once the first glass is broken, the necessary support from society can be obtained to destroy the rest of what has 
been painstakingly built over the years. There is no questioning, only the willingness to use spurious tools to do 
what everyone else is doing, namely, destroy. There is no critical thinking, let alone the willingness to analyse the 
most important issues that shape the country's evolution, by means of a foundation free from sociopolitical bias. 
In the mind of a portion of society, science, now contaminated by the great world-orchestrated plot, must not be 
used as a basis for the solution of relevant problems. People working in the areas of science and culture are 
selectively discriminated against and harassed by this group for their access to the use of incentive laws, as if they 
were improperly appropriating wealth produced by others. In a modern state – what is it to be modern, what is it 
to be postmodern? –, society's resources are invested in incentive programs, not spuriously, but rather because 
the nation needs it, because the country wants to invest in intellectual production. This is not an improper 
allocation of economic resources, but an investment in the Society's well-being. However, once the glass is broken, 
for a segment of society there remains only the repression of disorder. Is this the only solution we expect to our 
complex problems? What future will this bring us? Let us consider history and its enlightening examples! 
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When the vision of the future is fragile, scientific research resources are cut off as soon as a difficulty materializes. 
A clear example is the crisis caused by the pandemic. We have witnessed this practice being repeated to 
exhaustion in our country. In the context of the electricity sector, amidst the pandemic, the chosen option was to 
practically interrupt a virtuous cycle of development, brilliantly promoted by the regulatory agency, through its 
R&D programme, responsible for a large part of the country's scientific production in the energy area in the last 
twenty years. Are we going to lose these achievements made with resources from the Brazilian society? Instead 
of promoting efficiency in crisis management, the optimal allocation of resources and the country's sustainability 
even when subjected to crises of this magnitude, the choice was to withdraw resources from the programme, 
which is largely responsible for the technological progress of the sector. Were this not in itself a mortal blow to 
the programme, there is a greater number of people touting the “simplification” of the R&D programme, with the 
intention that the resources start to be used in projects of another nature. As can be clearly seen, it is enough to 
break a glass to promote the rise of thoughts and attitudes contrary to true scientific and technological 
development. 

The world, together with its components which have their own characteristics, and which interact with each other 
in multiple ways, is not simple. Anyone who followed the recent Nobel Prize this year knows this well. To 
understand the phenomena and their interactions and to develop robust, non-palliative solutions for the most 
diverse problems, it is necessary to dispense with simplistic views and face the systems' intrinsic complexity. A 
nation cannot reach a different position in the world by always doing more of the same. It must embrace 
complexity, pay attention to scientific rigor, delve into the mystery of the unknown, deal with uncertainties and 
devise new paths. Only in this way, based on science, it will be possible to aspire the conquest of a differentiated 
position. Only in this way, with systematic investment in scientific knowledge, can such a position be sustained. 
Therefore, this is not the time to turn away from what has been achieved by the Brazilian Society. 

This issue of Espaço Energia brings us three interesting papers. The first presents an evaluation of the Brazilian 
environmental legislation and its licensing instruments regarding the effectiveness of solar photovoltaic projects 
for the protection of the environment in its different legal dimensions. The second paper presents a study of the 
impacts of five types of energy generation externalities in the tariff, also analysing their negative effects and 
benefits for society and the environment and proposing methods of valuation of externalities through their direct 
inclusion in the benefit-cost ratio of the enterprises. The third paper deals with alternatives for the treatment of 
vinasse (residue) from rice ethanol, specifically concentration and spray drying, with the aim of generating a 
product with high protein content for the manufacture of animal feed, thus closing the cycle production of 
ethanol. 

May the papers published in this issue of Espaço Energia be of value to our assiduous readers, whom we would 
like to thank for their support and interest. We thank all contributors, especially the referees, without whom this 
journal could not exist. May the reading help us, in one way or another, to consider our future and act to ensure 
the evolution of the electric sector and the nation. 

Klaus de Geus and Marcelo Rodrigues Bessa 
Members of the board of editors 
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Editorial – Edição 35 – Outubro de 2021 
A sociedade brasileira vive um período de transição no qual visões antagônicas de futuro debatem qual a melhor 
forma de seguir em frente. No contexto sociopolítico, demandam-se ações que tragam resultados mais palpáveis 

dos que aqueles com os quais a sociedade se acostumou. Entretanto, para chegar a resultados que possam ser 

percebidos como mais concretos, é compreensível que se considere atraente uma visão simplista, muitas vezes 

mera repetição de um modelo linear e direto, que se resuma a receber uma entrada, processá-la e gerar uma 

saída. É bem possível que esse tipo de modelo seja adequado para diversas situações da sociedade, de natureza 

simples e operacional. Não é o caso, entretanto, de processos que exigem elaboração, tais como aqueles que têm 

por base os processos científicos. Processos que envolvem questões relacionadas à sociedade, como o de 
desenvolvimento científico e tecnológico, têm demonstrado, ao longo do tempo, que apresentam grande 

complexidade e demandam compreensão que está além daquela acessível ao nível médio de conhecimento de 

cada época. 

A Ciência Brasileira faz parte do grande projeto de uma nação independente e autodeterminada. Não pode, por 

sua importância e por sua característica de estar sempre na vanguarda, ser submetida a limitações retrógradas. 

Não devemos ceder à tentação fácil de impor soluções já testadas e que fracassaram no passado. Quando a 

sociedade se vê frente a frente com o fenômeno comportamental que a teoria das janelas quebradas (broken 
windows theory) procura descrever, ela acabar por atentar contra si mesma, retrocedendo em seu grau de 

desenvolvimento, desfazendo conquistas importantes e destruindo seus próprios valores. A teoria das janelas 

quebradas é a base do modelo norte-americano de segurança pública. O conceito básico da teoria é o de que a 

desordem estimula a criminalidade. O nome vem de uma experiência de psicologia social realizada pela 

Universidade de Stanford. Na experiência, que é bastante conhecida, dois carros idênticos foram deixados 

propositalmente na rua, como se estivessem abandonados. Um foi colocado em bairro pobre e com maior índice 

de ocorrência de conflitos sociais, e o outro foi colocado em local rico e tranquilo. Em poucas horas o carro do 

bairro pobre começou a ser vandalizado, enquanto o do bairro rico permanecia intacto. Quando o carro do bairro 
pobre já estava totalmente destruído, os pesquisadores quebraram um vidro do carro do bairro rico, que até 

então estava intacto. A partir desse momento, esse carro começou a ser vandalizado também, sofrendo o mesmo 

processo de destruição ao qual foi submetido o carro do bairro pobre. A conclusão a que se chegou é a de que 

não é a pobreza que causa o fenômeno, mas sim aspectos de psicologia humana e relações sociais. 

Mas por que mencionar a teoria das janelas quebradas? Simplesmente a percepção, ou talvez apenas a sensação, 

de que vivemos algo semelhante à experiência da Universidade de Stanford no contexto sociopolítico do país. Até 

recentemente, a política de desenvolvimento tecnológico poderia ser associada, por analogia, a um carro 
abandonado na rua em bairro rico e, portanto, intacto. A partir do momento em que um de seus vidros foi 

quebrado, teve início um processo progressivo de vandalismo. A Ciência começou a ser vista como algo nocivo, 

algo que carrega dentro de si um vício pernicioso, um complô impecavelmente articulado para enganar e subjugar 

a Sociedade. Os processos científicos passam a ser considerados como se seu objetivo principal fosse o de enganar 

e iludir as pessoas. Do mesmo modo, políticas de incentivo à Cultura e ao Desenvolvimento Tecnológico passam 

a ser consideradas como totalmente ineficazes, promotoras do ócio e responsáveis pela deterioração dos valores 

da Sociedade. 

Uma vez quebrado o primeiro vidro, obtém-se o apoio necessário de parte da sociedade para destruir o restante 

daquilo que foi arduamente construído no decorrer dos anos. Não se questiona mais, apenas mune-se de 

ferramentas espúrias para fazer o que todos estão fazendo, isto é, destruir. Pensamento crítico não há, muito 

menos disposição para analisar as questões mais importantes, que moldam a evolução do país, mediante 

fundamentação isenta de vieses sociopolíticos. Na mente de uma parcela da sociedade, não se pode contar com 

uma Ciência agora contaminada pela grande trama mundialmente orquestrada como base para a solução de 

problemas relevantes. Pessoas atuantes nas áreas da Ciência e da Cultura são seletivamente discriminadas e 
hostilizadas por essa parcela pelo seu acesso ao uso de leis de incentivo, como se elas estivessem indevidamente 

se apropriando de riquezas produzidas por outrem. Em um Estado Moderno – o que é ser moderno, o que é ser 

pós-moderno? –, investem-se recursos da sociedade em programas de incentivo, mas não de maneira espúria, e 

sim porque a Nação precisa, porque o país deseja investir na produção intelectual. Isso não é alocação indevida 

de recursos econômicos, mas investimento no bem-estar da Sociedade. Porém, uma vez quebrado o vidro, para 
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um segmento da sociedade só resta a repressão à desordem. É essa a única solução que esperamos para os nossos 

complexos problemas? Que futuro isso irá nos trazer? Consideremos a História e seus esclarecedores exemplos! 

Quando a visão de futuro é frágil, cortam-se recursos de pesquisa científica assim que uma dificuldade se 

materializa. Um exemplo evidente é a crise provocada pela pandemia. Temos testemunhado essa prática se 

repetir à exaustão em nosso país. No contexto do Setor Elétrico, em meio à pandemia, opta-se por praticamente 

interromper um ciclo virtuoso de desenvolvimento, promovido brilhantemente pela agência reguladora, 
mediante seu programa de P&D, responsável por grande parte da produção científica do país na área energética 

nos últimos vinte anos. Vamos perder essas conquistas feitas com recursos da Sociedade Brasileira? No lugar de 

promover a eficiência na gestão da crise, a alocação ótima de recursos e a sustentabilidade do país mesmo quando 

sujeito a crises desse porte, a escolha consiste em retirar recursos do programa em grande parte responsável pelo 

progresso tecnológico do setor. Não fosse isso por si só um golpe mortal no programa, observa-se um maior 

número de pessoas apregoando a “simplificação” do programa de P&D, no intuito de que os recursos passem a 

ser usados em projetos de outra natureza. Como se pode perceber, basta quebrar um vidro para promover a 

ascensão de pensamentos e posturas avessas ao verdadeiro desenvolvimento científico e tecnológico.  

O mundo, juntamente com seus componentes providos de características próprias e que interagem entre si de 

múltiplas maneiras, não é simples. Quem acompanhou a recente premiação do Nobel deste ano sabe bem disso. 

Para compreender os fenômenos e suas interações e para desenvolver soluções robustas, não paliativas, para os 

mais diversos problemas, é necessário prescindir de visões simplistas e encarar a complexidade intrínseca aos 

sistemas. Uma Nação não pode atingir uma posição diferenciada no mundo fazendo sempre mais do mesmo. Ela 

deve abraçar a complexidade, atentar-se ao rigor científico, mergulhar no mistério do desconhecido, tratar 
incertezas e conceber novos caminhos. Somente assim, com base na Ciência, poder-se-á almejar a conquista de 

uma posição diferenciada. Somente assim, com o investimento sistemático no conhecimento científico, poder-se-

á sustentar tal posição. Por isso, não é hora de dar as costas ao que foi conquistado pela Sociedade Brasileira. 

Esta edição da Espaço Energia nos traz três interessantes artigos. O primeiro apresenta uma avaliação da legislação 

ambiental brasileira e de seus instrumentos de licenciamento no tocante à efetividade de empreendimentos 

solares fotovoltaicos para a proteção do meio ambiente em suas diferentes dimensões jurídicas. O segundo artigo 

apresenta um estudo dos impactos de cinco tipos de externalidades da geração de energia na tarifa, analisando 

também seus efeitos negativos e seus benefícios para a sociedade e para o meio ambiente, e propondo métodos 
de valoração das externalidades mediante sua inclusão direta no índice custo-benefício dos empreendimentos. O 

terceiro artigo trata de alternativas para o tratamento da vinhaça (resíduo) de etanol de arroz, especificamente a 

concentração e a secagem por atomização, com o objetivo de gerar um produto com alto teor proteico destinado 

à fabricação de ração animal, fechando assim o ciclo produtivo do etanol. 

Que os artigos publicados nesta edição da Espaço Energia possam ser de valor aos assíduos leitores, a quem desde 

já agradecemos o apoio e interesse. Agradecemos a todos os colaboradores, em especial, aos avaliadores, sem os 

quais este periódico não poderia existir. Que a leitura nos auxilie, de uma forma ou de outra, a ponderar sobre 

nosso futuro e agir de forma a garantir a evolução do Setor e da Nação. 

Klaus de Geus e Marcelo Rodrigues Bessa 
Membros do corpo de editores 
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empreendimentos 
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Abstract: The Brazilian legal doctrine considers that the 
concept of environment encompasses four dimensions: 
natural, artificial, cultural and work. The objective of this 
work was to evaluate whether the Brazilian environmental 
legislation and its licensing instruments for solar photovoltaic 
projects are effective for the protection of the environment 
in its different legal dimensions and to propose its 
improvement. The results obtained show that legislation and 
environmental impact studies place greater emphasis on the 

 
1 Leilões de longo prazo específicos para energia solar fotovoltaica 
têm a finalidade de diversificar e introduzir fontes renováveis na 
matriz elétrica brasileira. Esses leilões públicos garantem contratos 
com preço definido e quantidade mínima a serem entregues. 

natural dimension, while the other dimensions are partially 
covered, which can compromise the quality of the 
environment impacted by photovoltaic projects. Based on 
the results, an environmental content was proposed covering 
the four dimensions of the environment, which could be 
incorporated in the future to a Term of Reference aimed at 
preparing environmental studies for photovoltaic plants. 

Keywords: The legal concept of environment, photovoltaic 
power plants, licensing. 
 
Resumo: A doutrina jurídica brasileira considera que o 
conceito de meio ambiente abrange quatro dimensões: 
natural, artificial, cultural e do trabalho. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar se a legislação ambiental brasileira e seus 
instrumentos de licenciamento para empreendimentos 
solares fotovoltaicos são efetivos para a proteção do meio 
ambiente em suas diferentes dimensões jurídicas e propor o 
seu aperfeiçoamento. Os resultados obtidos apontam que a 
legislação e os estudos de impacto ambiental dão maior 
ênfase para a dimensão natural, enquanto as demais 
dimensões são parcialmente contempladas, o que pode 
comprometer a qualidade do meio ambiente impactado por 
empreendimentos fotovoltaicos. Com base nos resultados, 
foi proposto um conteúdo ambiental, contemplando as 
quatro dimensões de meio ambiente, o qual poderia ser, 
futuramente, incorporado a um Termo de Referência voltado 
para elaboração de estudos ambientais de empreendimentos 
fotovoltaicos. 

Palavras-Chave: Conceito jurídico de meio ambiente, 
empreendimentos fotovoltaicos, licenciamento.  

1 Introdução 
  
O conceito de meio ambiente descrito pela doutrina jurídica 
brasileira contempla quatro dimensões: o meio ambiente 
natural, constituído pelos recursos naturais, como solo, ar, 
água, fauna e flora; o meio ambiente artificial, que abrange 
aquilo que é construído pelo ser humano, como edifícios 
urbanos e rurais, os equipamentos comunitários (ruas, praças 
e áreas verdes); o meio ambiente cultural, que engloba o 
patrimônio histórico, artístico, paisagístico, ecológico, 
científico e turístico, além dos bens materiais (lugares e 
objetos) e imateriais (idiomas, cultos e costumes); e o meio 
ambiente do trabalho, com os aspectos relacionados à 
atividade laborativa, incluindo as ferramentas, máquinas, 
agentes químicos, biológicos e físicos, operações, processos, 
o local de trabalho e sua relação com o trabalhador [1]. 

A energia solar fotovoltaica está em um processo de inserção 
e expansão na matriz elétrica do Brasil [2]. Entre 2014 e 2019, 
foram contratados 160 empreendimentos, com potência 
total de 4.768MW, por meio de Leilões de Energia de Reserva 
específicos para o setor fotovoltaico1 [3] [4]. Esse 
crescimento deve prosseguir, visto que o Plano Decenal de 
Expansão de Energia 2030 (PDE 2030)2 projeta que 4,2% da 

2 Documento informativo com as perspectivas de expansão futura do 
setor de energia, sob a visão do Governo. Tal expansão é analisada 
num horizonte de dez anos. 
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capacidade total instalada (geração concentrada) no país em 
2030 será a partir de usinas solares fotovoltaicas [5]. 

Embora o setor fotovoltaico utilize uma fonte de energia 
renovável, limpa e infinita, trabalhos da literatura têm 
descrito que essa atividade é capaz de provocar diversos 
impactos ambientais ao longo de toda cadeia produtiva, 
desde a manufatura industrial e instalação dos equipamentos 
até a operação e desmobilização das usinas [6]. 

Nesse contexto, o Brasil contém uma extensa legislação e 
instrumentos de proteção do meio ambiente impactado por 
empreendimentos energéticos, incluindo as usinas 
fotovoltaicas. Esse conjunto de leis é responsável por definir 
as diretrizes para elaboração dos estudos de impacto 
ambiental necessários às licenças de instalação, operação e 
desativação das usinas. Dentre os instrumentos preconizados 
pela legislação, estão os Estudos de Impactos Ambientais 
(EIA), Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA), Relatório 
Ambiental Simplificado (RAS), Estudo Ambiental Simplificado 
(EAS), Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatório de 
Controle Ambiental (RCA) [7] [8] [9] [10] [11]. 

Entretanto, se a legislação e as diferentes categorias de 
estudos prévios não contemplarem todas as dimensões de 
meio ambiente previstas em seu conceito jurídico, entende-
se que os estudos de impactos ambientais presentes nos 
relatórios e as informações levadas às audiências públicas 
passem a ser incompletos. Esses fatores tendem a causar 
tomada de decisões equivocadas e prejudicar as medidas 
mitigadoras, uma vez que possíveis impactos deixarão de 
serem previstos no processo de implementação dos 
empreendimentos, com consequente comprometimento da 
proteção ambiental.  

Com base nesses pressupostos, este trabalho se propôs a 
avaliar e responder ao seguinte questionamento: A legislação 
brasileira e seus instrumentos voltados ao licenciamento de 
empreendimentos fotovoltaicos contemplam todas as 
dimensões jurídicas do meio ambiente?  

A investigação proposta neste trabalho é de significativa 
relevância para o aprofundamento do estado da arte da 
temática, bem como para o aprimoramento do ordenamento 
jurídico ambiental que regula o setor fotovoltaico, 
contribuindo para a promoção da melhoria da qualidade de 
vida da atual geração e das futuras. 

2 Metodologia 

O procedimento metodológico da pesquisa contou com 
diferentes etapas. Primeiramente, apresenta-se o panorama 
atual do setor fotovoltaico no Brasil, tendo como base 
trabalhos da literatura científica, bem como relatórios e 
documentos governamentais (Seção 3). Na etapa 
subsequente, relatam-se os trabalhos científicos nacionais e 
internacionais que abordam os principais impactos 
ambientais negativos provocados pelo setor fotovoltaico ao 
longo da sua cadeia produtiva, sendo eles correlacionados 
com as diferentes dimensões definidas pelo conceito jurídico 
de meio ambiente (Seção 4). Em etapa posterior, discute-se 
a legislação pesquisada, na esfera federal, relacionada aos 
conteúdos ambientais exigidos em estudos de impactos ao 

meio ambiente para fins de licenciamento de obras ou 
atividades potencialmente causadoras de degradação (Seção 
5). Na etapa seguinte, aborda-se o conceito de meio 
ambiente na legislação federal, correlacionando-o com as 
quatro dimensões previstas na doutrina jurídica (Seção 6). Na 
etapa subsequente, apresenta-se uma seleção de relatórios 
ambientais (EIA, RIMA, RCA e EAS) voltados ao licenciamento 
de dez empreendimentos fotovoltaicos brasileiros. Os 
impactos ambientais negativos constantes nesses 
documentos foram identificados e confrontados com as 
respectivas dimensões jurídicas de meio ambiente (Seção 7). 
Por fim, propõe-se um conteúdo ambiental, contemplando as 
quatro dimensões de meio ambiente, o qual, futuramente, 
poderia ser incorporado a um Termo de Referência voltado à 
elaboração de estudos ambientais de centrais fotovoltaicas 
(Seção 8 e Anexo A). 

3 Setor fotovoltaico no Brasil 

Atualmente, o Brasil depende em grande medida das usinas 
hidrelétricas para o abastecimento energético. Neste 
contexto, o país tem adotado políticas para reduzir essa 
concentração da geração de energia elétrica na fonte hídrica 
por meio da diversificação da matriz elétrica. O Plano Decenal 
de Expansão de Energia 2030 prevê a expansão de 21% da 
capacidade total instalada (geração concentrada) no país até 
2030. Essa expansão contará com o aumento da participação 
de outras fontes renováveis, tais como a energia eólica e a 
energia solar fotovoltaica, com consequente redução da 
dependência hídrica [5].  

As projeções indicam redução da participação da energia 
hidrelétrica de 61,8% para 53,3% e aumento da energia solar 
fotovoltaica de 1,9% para 4,2% até 2030. De acordo com 
informações do governo brasileiro, no final de setembro de 
2021, as centrais fotovoltaicas somavam 3.841 MW de 
potência instalada e existiam 81 empreendimentos em 
construção, os quais vão acrescentar 3.129 MW [5] [12].  

O Brasil possui potencial para ampliar a participação da 
energia solar, uma vez que a maior parte do seu território 
está localizada na região intertropical, com posição 
privilegiada para exploração dessa energia durante o ano 
todo. A irradiação solar incidente no país está entre 4,1 a 6,3 
kWh/m².dia, enquanto países pioneiros na exploração de 
energia solar fotovoltaica possuem irradiação solar 
consideravelmente inferior, como é o caso da Alemanha (2,5 
a 3,4 kWh/m².dia) e da Espanha (3,3 a 5,1 kWh/m².dia). 
Conforme apresentado na Figura 1, a menor média diária de 
irradiação solar no território nacional está localizada no 
litoral Sul brasileiro (4,1 kWh/m².dia, superior à máxima 
alemã), enquanto a máxima encontra-se na região nordeste 
(6,3 kWh/m².dia) [13] [14] . 
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Figura 1: Irradiação solar global horizontal média diária anual no 

Brasil [14]. 

4 Impactos ambientais de empreendimentos 
fotovoltaicos 

Empreendimentos solares fotovoltaicos produzem energia a 
partir de uma fonte limpa. Entretanto, a literatura tem 
descrito que o processo de instalação, operação e 
desativação de usinas fotovoltaicas é capaz de provocar 
diversos impactos ambientais negativos [15] [16]. 

Os danos ambientais causados na dimensão natural são os 
mais relatados pelos trabalhos científicos. Dentro desse 
grupo, destaca-se a supressão vegetal, perturbação da fauna, 
invasão de espécies exóticas, redução da variabilidade 
genética de espécies, deslocamento de animais selvagens, 
fragmentação de habitats e a degradação da qualidade de 
habitats, como os principais impactos possíveis sobre a fauna 
e flora [15] [17] [18] [19]. Os principais impactos relatados no 
solo são as alterações pedológicas, a compactação do solo, 
redução da superfície de infiltração, erosão do solo, alteração 
do relevo e albedo, contaminação por resíduos de produtos 
químicos e por células fotovoltaicas danificadas [16] [19]. Em 
relação ao ar e água, destaca-se o aumento da concentração 
de partículas em suspensão no ar, emissões dos gases do 
efeito estufa pelas máquinas e caminhões, transporte aéreo 
de partículas de solo contaminado, alteração do fluxo de 
sedimentos devido ao empobrecimento do solo, e a 
possibilidade de contaminação da água por resíduos de 
produtos químicos e células fotovoltaicas danificadas [16] 
[19]. Outros impactos da dimensão natural compreendem o 
esgotamento de recursos naturais, alteração do uso do solo, 
risco de incêndios, perturbação e desconforto causado pelo 
brilho dos módulos fotovoltaicos, geração de campo 
magnético e resíduos sólidos [15] [17] [18] [19] [20]. 

Os impactos na dimensão artificial relatados afetam edifícios 
urbanos e rurais e ainda equipamentos comunitários, como 
ruas, praças e áreas verdes [15] [17] [18] [21]. Dentre eles, 
encontram-se a contaminação de reservatório de água pelas 
partículas em suspensão, redução da visibilidade em 
rodovias, danos à malha viária, urbanização desordenada e 

 
3Descrição completa da área de influência do empreendimento e 
análise dos recursos ambientais, de modo a caracterizar a situação 
ambiental da área antes da implantação do projeto. 

danos ao patrimônio público e mobiliário urbano [15] [17] 
[19] [22]. 

Os principais impactos na dimensão cultural compreendem 
as alterações da paisagem, êxodo rural, aumento da 
demanda por serviços públicos, habitação, infraestrutura e 
saneamento, redução da arrecadação do município e o 
desaquecimento da economia após a etapa de implantação e 
desativação das usinas [18] [21]. Ainda, dentro dessa 
dimensão, evidenciam-se os impactos que atingem os 
costumes locais, como a alteração da organização 
sociocultural e política da região, elevação do custo de vida e 
o aumento do comércio de drogas e sexual, assim como a 
exploração sexual infantil [18] [21] [22]. 

Por fim, na dimensão do trabalho, os danos descritos estão 
relacionados à saúde dos trabalhadores, por exemplo, ao 
sistema respiratório dos trabalhadores devido à poeira, 
contaminação de trabalhadores por patógenos oriundos da 
perturbação do solo e substâncias tóxicas existentes nos 
módulos fotovoltaicos, desenvolvimento de silicose, e riscos 
de acidentes de trabalho como queda, lesão e choque 
elétrico [15] [18] [19] [20] [23]. 

5 Legislação brasileira e seus instrumentos de 
licenciamento ambiental 

A legislação brasileira possui diversas disposições sobre a 
exigência de estudos prévios de impactos ao meio ambiente 
para obras ou atividades que possam impactá-lo. Na 
Constituição Federal de 1988, está prevista a 
responsabilidade federal e estadual de legislar sobre a 
proteção ambiental. A Carta Magna dispõe ainda que, para a 
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, é necessário 
estudo prévio de impacto ambiental e sua publicidade [9]. 
Essa avaliação dos impactos ambientais também é um dos 
instrumentos de proteção ambiental previstos na Lei nº 6.938 
de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do 
Meio Ambiente [7]. 

Quanto às exigências para o setor energético, a Resolução do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 001, de 
23 de janeiro de 1986, define que usinas de geração de 
eletricidade com potência acima de 10MW necessitam de 
licenciamento ambiental. Dessa forma, é necessária a 
realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), conforme 
definido pelo órgão ambiental competente. Além do EIA, 
outro instrumento ambiental complementar é o Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA). Esse documento deve conter a 
síntese e conclusão dos estudos técnicos do EIA de forma 
objetiva e linguagem acessível. Quando julgar necessário, o 
órgão ambiental competente realizará audiência pública para 
apresentação e discussão deste relatório [8]. 

A Resolução CONAMA nº 001/1986 também define as 
atividades técnicas mínimas para um estudo de impacto 
ambiental em nível federal.  Essas atividades são o 
diagnóstico ambiental3, a análise dos impactos ambientais4, 

4Identificação, previsão da magnitude e interpretação da 
importância dos prováveis impactos ambientais relevantes. 
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definição das medidas mitigadoras e a elaboração do 
programa de acompanhamento e monitoramento. O mesmo 
documento legal exige que o diagnóstico ambiental 
contemple o meio físico5, biológico6 e socioeconômico7 [8]. 

A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, é 
outra importante legislação ambiental brasileira. Dentre suas 
disposições, prevê que, para todo empreendimento ou 
atividade com potencial de degradação do meio ambiente, é 
necessária realização de EIA e RIMA, os quais devem ser 
publicados. Para atividades sem significativa degradação do 
meio ambiente, o órgão competente pelo licenciamento 
poderá definir outros tipos de estudos ambientais de acordo 
com o caso, sendo que os procedimentos para a obtenção de 
licença ambiental poderão ser simplificados [10]. 

A Resolução do CONAMA nº 279, de 27 de junho de 2001, 
estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental 
simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno 
potencial de impacto. Nesses casos, o empreendedor precisa 
apresentar somente Relatório Ambiental Simplificado (RAS)8. 
De acordo com as informações contidas no RAS, o órgão 
ambiental competente definirá se o empreendimento 
elétrico poderá ser enquadrado no procedimento 
simplificado [24]. 

A Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) nº 
184, de 17 de julho de 2008, também prevê que, para 
empreendimentos de impacto pouco significativo, serão 
exigidos o Estudo Ambiental Simplificado (EAS) e o Plano de 
Controle Ambiental (PCA) [25]. A Resolução CONAMA nº 10, 
de 6 de dezembro de 1990, também prevê o Plano de 
Controle Ambiental (PCA), o qual deverá conter projetos 
executivos de minimização de impactos ambientais. Além 
dele, também é previsto o Relatório de Controle Ambiental 
(RCA), que é mais simplificado. As diretrizes para elaboração 
dos documentos são definidas pelo órgão competente [26]. 

Portanto, existem diferentes categorias de instrumentos de 
defesa ambiental na legislação brasileira, sendo que o EIA e 
RIMA possuem maior nível de exigência, enquanto o EAS, 
RAS, PCA e RCA são mais simplificados. Entretanto, todos 
esses instrumentos têm por finalidade proteger o meio 
ambiente contra os danos provocados por empreendimentos 
econômicos, incluindo o do setor fotovoltaico. 

Destaca-se que as Resoluções CONAMA nº 10/1990, nº 
237/1997, nº 279/2001 e a Instrução Normativa IBAMA nº 
184/2008 não delimitam quais grupos de elementos se 
devem considerar para a identificação dos impactos 
ambientais. A maioria dos dispositivos legais também não 
dispõe acerca do escopo do diagnóstico ambiental. Dessa 
forma, entende-se que os elementos a serem considerados 
são aqueles definidos na Resolução do CONAMA nº 
001/1986, ou seja, meios físico, biológico e socioeconômico. 

 
5Contempla o subsolo, as águas, o ar e o clima. 
6Contempla a fauna e a flora e as áreas de preservação permanente. 
7Contempla o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 
socioeconômica. 

6 Conceito de meio ambiente na legislação brasileira 

A doutrina jurídica brasileira contempla as dimensões 
natural, artificial, cultural e do trabalho para definir a 
abrangência de meio ambiente [1] [27] [28] [29]. Enquanto 
isso, a importante Lei 6.938/1981 que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente brasileira, define meio ambiente 
com ênfase nas interações de ordem física, química e 
biológica. Logo, nesta última, o entendimento é direcionado 
somente para a dimensão natural, sendo as demais 
negligenciadas. 

Atualmente, não existe instrumento legal em nível nacional 
de previsão de estudos prévios de impacto ambiental 
direcionado, especificamente, para o setor fotovoltaico. A 
Resolução CONAMA 001/1986 é um dos principais 
instrumentos jurídicos para estudos de impacto ambiental de 
diversos setores e vem servindo de referência para 
empreendimentos fotovoltaicos. Entretanto, a referida 
Resolução não detalha, diretamente, quais conjuntos de 
elementos devam ser considerados para identificação de 
impactos ambientais. Entende-se, então, que esses grupos 
são aqueles previstos para a realização do diagnóstico 
ambiental, ou seja, meios físico, biológico e socioeconômico.  

Os dispositivos legais que dispõem sobre os estudos de 
impacto ambiental simplificados (RCA e EAS) também não 
definem quais elementos devem ser considerados para 
identificação dos impactos nem para elaboração do 
diagnóstico ambiental. Dessa forma, utilizaram-se as 
definições da Resolução CONAMA 001/1986 para o 
desenvolvimento do presente estudo. Sendo assim, na 
sequência, foi traçado um paralelo entre a abrangência da 
definição de meio ambiente pela doutrina jurídica brasileira 
e a legislação ambiental, conforme definições contidas na 
referida Resolução. 

Na dimensão natural (solo, água, ar, flora, fauna), observou-
se que a Resolução CONAMA 001/1986 contempla, 
integralmente, essa dimensão mediante meios físico e 
biológico. A abordagem na dimensão cultural é parcial, visto 
que o meio socioeconômico abrange os sítios e monumentos 
arqueológicos, históricos e culturais e o meio biológico 
abrange as áreas de preservação permanente. Apesar disso, 
alguns elementos são omitidos nessa dimensão, tais como os 
patrimônios científico e turístico e os bens imateriais 
(idiomas, cultos, costumes). Para as dimensões artificial e do 
trabalho a legislação é omissa. O conteúdo da Resolução 
CONAMA 001/1986 não abrange a exigência de diagnóstico 
ambiental que contemple qualquer um dos elementos dessas 
duas dimensões.  

Portanto, existem implicações para os estudos de impacto 
ambiental para fins de licenciamento quando a identificação 
dos danos ambientais não considera elementos previstos no 
amplo entendimento sobre o conceito de meio ambiente na 
doutrina jurídica brasileira. Essas omissões prejudicam a 

8Documentos com estudos ambientais que contemplem no mínimo 
descrição do projeto, diagnóstico e prognóstico ambiental e 
medidas mitigadoras e compensatórias.  
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adequada proteção do meio ambiente e a eficiente 
promoção da qualidade de vida. 

7 Análise de relatórios ambientais de empreendimentos 
fotovoltaicos 

Esta investigação selecionou relatórios ambientais (EIA, 
RIMA, RCA e EAS) voltados ao licenciamento de dez 
empreendimentos fotovoltaicos brasileiros (Quadro 1), com 
vistas a avaliar se os impactos presentes nos documentos 
contemplam as quatro dimensões de meio ambiente 
descritas pela doutrina jurídica.  

 
Quadro 1: Relatórios ambientais de empreendimentos fotovoltaicos. 

Empreendimento Cidade/UF9 
Categoria de 

Relatório 
FRV Banabuiú Banabuiú/CE EIA 
FRV Massapê Massapê/CE EIA 
Tauá Tauá/CE RIMA 
Apodi I, II, III, IV, V, VI e VII Quixeré/CE RIMA 
Vazante 1, 2 e 3 Vazante/MG RCA 
Pirapora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 e 10 Pirapora/MG RCA 
Paracatu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 e 10 Paracatu/MG RCA 
Guimarania 1 e 2 Guimarania/MG RCA 
Guaimbê 1, 2, 3, 4 e 5 Guaimbê/SP EAS 
Dracena 1, 2, 3 e 4 Dracena/SP EAS 

Fonte: Autores. 

Para a avaliação, foram extraídos dos documentos os 
impactos ambientais previstos nas fases de implantação, 
operação e desativação dos empreendimentos, sendo eles 
enquadrados nas respectivas dimensões jurídicas de meio 
ambiente, conforme apresentado no Quadro 2.  

Os resultados obtidos permitem constatar que, dentre os dez 
estudos selecionados, a maioria dos impactos ambientais 
negativos foram relatados na dimensão natural, sendo 
contemplados o solo, água, ar, flora e fauna. 

Para a dimensão artificial, foi identificada uma quantidade 
inferior de impactos, contemplando, principalmente, os 
danos causados à malha viária. Elementos como edifícios 
urbanos e rurais, equipamentos comunitários (praças e áreas 
verdes) não foram mencionados nos relatórios. 

Na dimensão cultural, foram identificados impactos relativos 
ao patrimônio paisagístico, ecológico, histórico e, 
principalmente, aos bens imateriais relacionados aos 
costumes. Por outro lado, os elementos patrimônio artístico, 
científico e turístico, bens materiais e os imateriais 
relacionados aos idiomas e cultos não foram citados nesses 
estudos pesquisados. 

Por fim, a dimensão do trabalho foi a menos descrita, sendo 
que os impactos previstos se resumem a poucas citações 
relativas a acidentes de trabalho e saúde ocupacional. 
Destaca-se que os elementos locais de trabalho, ferramentas, 
máquinas, operações e processos não foram contemplados 

 
9 Unidade Federativa. 

na identificação dos impactos ambientais dos estudos 
selecionados.  
 
Quadro 2: Impactos descritos nos relatórios ambientais e seu 
enquadramento nas dimensões jurídica de meio ambiente. 

Dimensão Impactos ambientais 
Natural . Afugentamento da fauna 

. Alteração da dinâmica do ecossistema 

. Alteração da qualidade do ar 

. Alteração do escoamento das águas superficiais 

. Alterações pedológicas 

. Contaminação do solo (derramamento de 
óleos, graxas, gasolina etc.) 
. Diminuição da biodiversidade local 
. Diminuição de recursos alimentares e de 
abrigos para a fauna local 
. Geração de efluentes sanitários 
. Geração de resíduos sólidos 
. Geração ou aumento de processos erosivos 
. Supressão vegetal 

Artificial . Alteração da rede elétrica rural local 
. Degradação das vias de acesso locais 
. Interferência em infraestrutura 
. Pressões sobre o sistema viário, com sobrecarga 
e deterioração de pavimentos 
. Aumento do volume de tráfego, sobretudo por 
equipamentos pesados, e consequente 
degradação das vias;  
. Aumento dos acidentes de trânsito 

Cultural . Alteração da paisagem 
. Alteração no perfil da população 
. Aumento do fluxo de veículos região 
. Danos ao patrimônio arqueológico 
. Expectativa e ansiedade da população local 
. Geração de desemprego 
. Poluição visual 
. Riscos de acidentes de trânsito 

Trabalho . Alteração da qualidade do ar  
. Emissão de gases 
. Emissão de vibrações 
. Geração de poeira 
. Geração de ruído 

Fonte: Autores. 

A partir destes resultados, pode-se observar que os relatórios 
estudados dão maior ênfase aos impactos na dimensão 
natural, sendo que as demais dimensões de meio ambiente 
são menos contempladas. Sugere-se que este perfil possa 
comprometer a proteção mais integral do meio ambiente 
impactado por empreendimentos fotovoltaicos, ao não 
abranger todas as suas dimensões previstas pela doutrina 
jurídica do país. 

8 Proposta de conteúdo ambiental para Termo de 
Referência 

Atualmente, os estudos de impacto ambiental de 
empreendimentos fotovoltaicos no Brasil são regulados por 
legislação geral. Entende-se que um dispositivo legal 
específico para o setor, além de garantir maior segurança 
jurídica aos empreendedores, também contribuiria para a 
regulação dos licenciamentos ambientais do setor e 
produziria efeitos positivos para a proteção ambiental e o 
desenvolvimento do segmento. 
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Uma forma de regulamentar o licenciamento ambiental de 
uma atividade, garantindo segurança jurídica e proteção 
ambiental adequada, é mediante a edição de um Termo de 
Referência específico, o qual poderia nortear, de forma mais 
adequada e precisa, os estudos e relatórios de impacto 
ambiental, considerando as particularidades do setor e, 
dessa forma, minimizando os possíveis danos. Esse 
documento deve dispor sobre diversos aspectos, tais como 
dados cadastrais, delimitação da área de intervenção, 
alternativas locacionais, informações básicas sobre o 
empreendimento, alternativas tecnológicas, estudos de 
viabilidade técnico-econômica, diagnóstico ambiental, 
identificação dos impactos ambientais, avaliação dos 
impactos ambientais, medidas mitigadoras, compensatórias 
e de monitoramento e conclusão sobre a qualidade 
ambiental. Por conseguinte, o conteúdo de um Termo de 
Referência possui ampla extensão e exige esforços de uma 
equipe multidisciplinar.  

A proposta apresentada neste artigo consiste em um esboço 
que engloba um conteúdo mínimo relacionado aos estudos 
de impactos ambientais que poderia ser incorporado a um 
futuro Termo de Referência destinado ao processo de 
licenciamento de empreendimentos fotovoltaicos. Este 
conteúdo foi construído, tendo como base avaliação da 
legislação brasileira e seus instrumentos de licenciamento, 
bem como da análise dos dez relatórios de licenciamento 
ambiental de empreendimentos solares fotovoltaicos. A 
proposta procurou contemplar todas as dimensões de meio 
ambiente compreendidas pela doutrina jurídica brasileira, 
tendo como finalidade orientar a realização do diagnóstico 
ambiental e a identificação de impactos ambientais do setor 
em estudo. O Quadro 6 apresenta a estrutura geral do 
conteúdo ambiental para o Termo de Referência e no Anexo 
A, ao final do artigo, está a sua versão completa. 

É importante salientar que, atualmente, os estudos de 
impacto ambiental são norteados por legislação geral, 
notadamente a Resolução CONAMA 001/1986. Como 
verificado nas seções anteriores, os estudos de impacto 
ambiental de empreendimentos solares fotovoltaico no 
Brasil tendem a não contemplar as quatro dimensões de 
meio ambiente. Dessa forma, a incorporação deste conteúdo 
mínimo para Termo de Referência à legislação ambiental 
brasileira para nortear estes estudos poderia preencher essa 
lacuna de abrangência integral do meio ambiente, bem como 
gerar outros efeitos positivos. 

O primeiro destes efeitos positivos seria a consequente 
identificação de impactos ambientais que, comumente, não 
são previstos. A partir desse pressuposto, poderiam ser 
previstas medidas mitigadoras e compensatórias mais 
completas, fato que garantiria maior proteção ao meio 
ambiente. Além desses benefícios, a implantação deste 
instrumento em nível federal uniformizaria as exigências 
ambientais para esta atividade em todo o país, conferindo 
maior segurança jurídica aos empreendedores e 
desenvolvimento do setor. 

 

 

 

Quadro 6: Estrutura de um conteúdo ambiental para Termo de 
Referência. 

Seção / Subseção Conteúdo Finalidade 
1 Apresentação Premissas para 

elaboração do Termo 
de Referência. 

Embasar e justificar 
a elaboração do 
termo de 
referência. 

2 Definições Definições de 
expressões utilizadas 
no Termo de 
Referência. 

Delimitar e 
esclarecer o 
entendimento das 
expressões técnicas 
e jurídicas 
utilizadas. 

3 Estudo de 
Impacto 
Ambiental 

Orientações gerais e 
definição do 
conteúdo mínimo a 
ser contemplado pelo 
Diagnóstico 
Ambiental e 
Identificação dos 
Impactos Ambientais. 

Definir o conteúdo 
mínimo a ser 
contemplado pelos 
estudos com 
finalidade de 
licenciamento 
ambiental. 

3.1 Diagnóstico 
Ambiental 

Conteúdo mínimo a 
ser contemplado no 
Diagnóstico 
ambiental. Esse 
conteúdo abrange 
itens relativos às 
dimensões natural, 
artificial, cultural e do 
trabalho. 

Definir os 
elementos mínimos 
a serem abrangidos 
pelo diagnóstico 
ambiental, 
garantindo a 
presença de todos 
os elementos de 
meio ambiente 
conforme 
compreendido pela 
doutrina jurídica 
brasileira. 

3.2 Identificação 
dos Impactos 
Ambientais 

Lista dos possíveis 
impactos ambientais 
negativos que possam 
ser causados por 
empreendimentos 
solares fotovoltaicos. 
Este rol de impactos 
considera as quatro 
dimensões de meio 
ambiente ao longo do 
ciclo de vida das 
usinas geradoras 
(etapas de 
Implantação, 
Operação e 
Desativação). 

Definir os impactos 
ambientais 
mínimos a serem 
verificados pelo 
empreendedor 
durante o ciclo de 
vida da usina de 
geração de energia 
solar fotovoltaica, 
garantindo a 
presença de todos 
os elementos que 
compõem o meio 
ambiente 
conforme 
compreendido pela 
doutrina jurídica 
brasileira. 

Fonte: Autores. 
 

9 Considerações finais 

Conforme proposto, este trabalho buscou avaliar se a 
legislação ambiental brasileira e seus instrumentos de 
licenciamento ambiental para empreendimentos 
fotovoltaicos são efetivos para a proteção do meio ambiente 
em suas diferentes dimensões jurídicas e propor seu 
aperfeiçoamento. 

Constatou-se que, embora o setor energético fotovoltaico 
seja considerado uma alternativa menos poluidora, este 
estudo demonstrou que ele causa impactos ambientais 
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negativos sobre as diferentes dimensões do meio ambiente. 
Muitos dos impactos são negligenciados devido à falta de 
efetividade da legislação ambiental brasileira. Por 
consequência, são realizados estudos de impacto ambiental 
incompletos. 

A legislação ambiental brasileira e seus instrumentos de 
licenciamento contemplam integralmente somente a 
dimensão natural, enquanto a cultural está parcialmente 
abrangida e as dimensões artificial e trabalho são 
negligenciadas. De forma similar, os estudos de impactos 
ambientais dos dez empreendimentos selecionados, que são 
um reflexo da legislação vigente, também abordam, 
profundamente, os aspectos naturais, porém são 
incompletos nas dimensões cultural, artificial e do trabalho. 

Dessa forma, foi possível concluir que a legislação brasileira 
aplicada às centrais fotovoltaicas e seus instrumentos de 
licenciamento são insuficientes por possuírem lacunas nas 
dimensões cultural, artificial e do trabalho. Essas omissões 
implicam a adequada proteção do meio ambiente e a 
promoção da qualidade de vida.  

A inexistência de instrumento legal em nível federal que 
regule os estudos prévios de impacto ambiental do setor 
fotovoltaico é um ponto negativo na legislação ambiental 
brasileira. Dessa forma, o setor é regulado por legislação 
geral, que, conforme já descrito, não contempla as quatro 
dimensões de meio ambiente, conforme entendimento da 
doutrina jurídica brasileira. A falta de previsão de todas as 
dimensões na legislação e a ausência de instrumento legal 
específico para o setor ocasiona estudos de impacto 
ambiental inadequados, com consequente 
comprometimento do meio ambiente atingido por essa 
atividade econômica. 

Os resultados demonstraram que é necessário o 
aperfeiçoamento dos dispositivos que definem o conteúdo 
ambiental mínimo de estudos de impacto ambiental do setor 
fotovoltaico. Para isso, foi proposto um conteúdo ambiental 
que pudesse ser incorporado em um Termo de Referência 
para fins de licenciamento, o qual contemplasse a efetiva 
inserção das dimensões de meio ambiente. Tal proposição 
teve como objetivo a prevenção e mitigação dos danos 
ambientais causados pelo setor fotovoltaico e poderá servir 
de modelo, fonte de dados e inspiração para outros setores 
econômicos. A criação deste conteúdo mínimo proporcionou 
para este trabalho científico um caráter contributivo, pois, 
além de identificar e analisar algumas omissões jurídicas na 
legislação ambiental brasileira, também propôs uma 
alternativa possível de ser implantada. 

Sugerem-se ainda estudos em complementação a este 
trabalho, tal como a avaliação da legislação ambiental 
aplicada a usinas de geração de energia elétrica de outros 
setores (hidrelétrico, termelétrico, biomassa etc.). Outra 
pesquisa que poderá ser desenvolvida a partir desta é a 
definição de métricas e indicadores para cada um dos 
possíveis impactos ambientais de empreendimentos 
fotovoltaicos. Por fim, pode-se propor a elaboração completa 
de um Termo de Referência para fins de licenciamento 
ambiental de empreendimentos fotovoltaicos. 
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ANEXO A – PROPOSTA DE CONTEÚDO AMBIENTAL PARA 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 

DE IMPACTO AMBIENTAL DE USINAS SOLARES 
FOTOVOLTAICAS 

1 Apresentação 

Este documento  consiste em um conteúdo ambiental 
mínimo  a ser incorporado a um Termo de Referência e tem 
por finalidade orientar os temas denominados “Diagnóstico 
Ambiental” e “Identificação de Impactos Ambientais”, os 
quais se fazem presentes nas diferentes categorias de 
estudos prévios de impactos sobre o meio ambiente a serem 
apresentado pelos empreendedores ao órgão ambiental 
competente com a finalidade de instruir o processo de 
licenciamento ambiental de Usinas Solares Fotovoltaicas, em 
nível federal. Para a elaboração de um Termo de Referência 
completo, serão necessárias diversas outras 
complementações multidisciplinares, de forma a contemplar 
os diferentes aspectos exigidos pela legislação.  

A edição deste documento foi baseada nas seguintes 
premissas: 

. A necessidade de expansão de oferta de fontes alternativas 
renováveis e redução da dependência de fontes hídricas para 
geração de energia elétrica; 

. Os empreendimentos de energia solar fotovoltaica 
configuram-se como opção de geração de energia elétrica 
com baixo potencial poluidor comparado com outras opções; 

. A necessidade de consolidar uma economia de baixo 
consumo de combustíveis fósseis na geração de energia 
elétrica de acordo com um o art. 11, parágrafo único da Lei 
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nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 que institui a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC; 

. O compromisso nacional voluntário assumido pelo Brasil de 
redução entre 36,11% e 38,9% das emissões projetadas até 
2020, por força do art. 12 da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009 que institui a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima – PNMC;  

. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2026 prevê a 
expansão da energia solar fotovoltaica nos próximos 10 anos, 
projetando a participação da fonte solar para 5% da 
capacidade total instalada no país; 

. Os empreendimentos fotovoltaicos podem causar impactos 
negativos ao meio ambiente em suas diferentes etapas da 
cadeia produtiva; 

. A ausência de marco regulatório específico que disponha 
sobre os estudos prévios de impacto ambiental do setor 
fotovoltaico em âmbito nacional para fins de licenciamento; 

. A doutrina jurídica define o meio ambiente de forma mais 
abrangente, englobando as dimensões natural, artificial, 
cultural e do trabalho. 

. Considerar as quatro dimensões de meio ambiente contribui 
para aperfeiçoar as atividades de diagnóstico ambiental, 
identificação e mitigação de impactos, monitoramento, 
controle e proteção ambiental. 

2  Definições 

. Área de Influência: área geográfica a ser diretamente 
afetada pelos impactos diretos e indiretos do 
empreendimento. 

. Diagnóstico ambiental: descrição e análise dos aspectos 
ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a 
caracterizar a situação ambiental da área de influência, antes 
da implantação do projeto mediante a completa descrição e 
análise das dimensões de meio ambiente e suas interações. 

. Impacto ambiental: qualquer alteração que influencie os 
elementos constituintes do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem os 
aspectos naturais, artificiais, culturais e do trabalho. 

. Meio ambiente: conjunto harmonioso de condições 
essenciais para a existência de todas as formas de vida. 
Engloba tanto os aspectos naturais como a atividade 
antrópica, podendo ser dividido em quatro dimensões: 
natural, artificial, cultural e trabalho. 

. Meio ambiente natural: engloba a natureza, considerando 
os elementos antecessores ao homem. Nessa dimensão 
estão contemplados os seguintes elementos: solo, água, ar, 
flora, fauna e a correlação recíproca de cada um destes 
elementos. 

. Meio ambiente artificial: engloba elementos tangíveis de 
criação do homem. Nessa dimensão estão contemplados os 
seguintes elementos: edifícios urbanos e rurais e 
equipamentos comunitários (ruas, praças e áreas verdes). 

. Meio ambiente cultural: engloba elementos tangíveis ou 
intangíveis que possuam valor de difícil mensuração e de 
natureza afetiva ao ser humano, não sendo confundido com 
elementos do meio ambiente natural ou artificial, ainda que 
estes elementos possam derivar dos referidos conjuntos. 
Nessa dimensão estão contemplados os seguintes 
elementos: patrimônio histórico, artístico, paisagístico, 
ecológico, científico e turístico. Bens materiais (lugares e 
objetos) e imateriais (idiomas, cultos e costumes). 

. Meio ambiente do trabalho: engloba os aspectos 
relacionados à vida laboral do homem. Nessa dimensão estão 
contemplados os seguintes elementos: local de trabalho, 
ferramentas, máquinas, agentes químicos, biológicos e 
físicos, operações, processos e a relação entre trabalhador e 
meio físico. 

3 Estudo de impacto ambiental 

O estudo de impacto ambiental deverá analisar todas as 
alternativas de concepção, tecnológicas, de localização e de 
técnicas construtivas previstas, bem como contemplar os 
impactos sobre a área de influência em todas as fases do 
empreendimento. 

3.1 Diagnóstico Ambiental 

O diagnóstico ambiental deverá ser realizado para cada uma 
das alternativas locacionais consideradas. A área de 
influência deverá consistir numa análise integrada, 
abrangendo as dimensões natural, artificial, cultural e do 
trabalho. 

3.1.1 Dimensões do meio ambiente 

3.1.1.1 Dimensão Natural 
. Geomorfologia; 
. Geologia; 
. Pedologia; 
. Recursos Hídricos; 
. Hidrogeologia; 
. Qualidade do ar; 
. Clima e condições meteorológicas; 
. Flora; 
. Fauna; 
. Interação entre estes elementos. 

3.1.1.2 Dimensão Artificial 
. Edificações urbanas (residencial, comercial, industrial e 
público); 
. Edificações rurais; 
. Infraestrutura urbana (Abastecimento de água, Saneamento 
básico, sistemas de transportes, malha viária, educação, 
saúde, comunicação, energia, segurança, etc); 
. Equipamentos comunitários (praças, parques, áreas verdes, 
espaços de uso comum, etc). 

3.1.1.3 Dimensão Cultural 
. Patrimônio histórico; 
. Patrimônio artístico; 
. Patrimônio paisagístico; 
. Patrimônio ecológico; 
. Patrimônio científico; 
. Patrimônio turístico; 
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. Bens materiais (lugares e objetos); 

. Bens imateriais (idiomas, cultos e costumes). 

3.1.1.4 Dimensão do Trabalho 
. Local físico de atuação dos trabalhadores; 
. Ferramentas e Máquinas de uso dos trabalhadores; 
. Agentes químicos; 
. Agentes biológicos; 
. Agentes físicos; 
. Operações e processos realizados pelos trabalhadores; 
. Interação entre o trabalhador e o meio físico. 

3.2 Identificação dos Impactos Ambientais 

A identificação dos impactos ambientais deverá ser realizada 
para cada uma das alternativas locacionais consideradas. 

De acordo com as características do projeto e das 
intervenções necessárias para implantação, deverão ser 
identificados os possíveis impactos ambientais em todas as 
fases do empreendimento considerando os elementos do 
Diagnóstico Ambiental. A identificação dos impactos deverá 
seguir os tópicos apresentados a seguir, porém não deverá 
ser restrita a eles. 

Ressalta-se ainda que a minuta desta seção contempla 
somente os impactos ambientais negativos.  

3.2.1 Fase de Implantação 

A fase de implantação deverá contemplar no mínimo as 
atividades de elaboração de projeto, estudos ambientais, 
construção do canteiro de obras, mobilização de 
equipamentos e mão de obra, instalação dos módulos 
fotovoltaicos e linhas de transmissão, construção das 
edificações e instalação dos demais equipamentos, 
examinando a possibilidade de ocorrer no mínimo os 
seguintes impactos ambientais: 

3.2.1.1 Dimensão Natural 
. Alteração da camada superficial do solo 
. Alteração da dinâmica do solo 
. Alteração do albedo 
. Alteração do relevo 
. Alteração do uso de grande área de terra 
. Alteração física, química e biológica do solo 
. Alterações geotécnicas, morfológicas e pedológicas 
. Compactação do solo 
. Contaminação do solo (Derramamento de óleos, graxas, 
combustíveis etc.) 
. Diminuição da superfície de infiltração do solo 
. Geração ou aceleração dos processos erosivos 
. Instabilidade temporária da superfície 
. Alteração do comportamento hídrico 
. Alteração do escoamento das águas superficiais 
. Alteração na recarga do aquífero 
. Alteração no transporte de sedimentos para os corpos 
hídricos 
. Assoreamento dos cursos d'água 
. Pressão sobre os recursos hídricos 
. Alteração do padrão da qualidade do ar 
. Alteração do regime de ventos regional 
. Aumento da quantidade de partículas em suspensão  
. Emissões atmosféricas de gases e poeira 

. Liberação de carbono sequestrado na vegetação e no solo 
para a atmosfera 
. Transporte eólico de partículas de solo contaminado 
. Alteração da paisagem pela perda do potencial biótico 
. Degradação da qualidade de habitats 
. Diminuição da biodiversidade local 
. Invasão de espécies exóticas 
. Perda da cobertura vegetal, espécies vegetais, indivíduos 
arbóreos, entre outros 
. Destruição da biota 
. Redução da produção de alimentos pela ocupação de áreas 
cultiváveis 
. Redução da variabilidade genética de espécies 
. Acidentes com a fauna terrestre 
. Afugentamento da fauna 
. Alteração da dinâmica do ecossistema 
. Alteração da dinâmica trófica e desequilíbrio dos elos 
tróficos 
. Aumento da mortalidade de espécimes da fauna terrestre 
. Caça e captura da fauna local 
. Deslocamento de animais selvagens 
. Diminuição de recursos alimentares e de abrigos para a 
fauna local 
. Perda de habitat para a fauna local 
. Perturbação da fauna 
. Alteração da dinâmica do ecossistema local 
. Alteração do microclima do local 
. Alteração sonora 
. Desconforto Ambiental 
. Diminuição da capacidade de suporte ambiental 
. Emissão de ruídos 
. Emissão de vibrações 
. Geração de resíduos sólidos 
. Riscos de acidentes ambientais 

3.2.1.2 Dimensão Artificial 
. Contaminação de reservatório de água pelas partículas em 
suspensão 
. Interferência nas fundações de edificações no entorno da 
área de intervenção 
. Possíveis danos ao patrimônio público e mobiliário urbano 
. Urbanização desordenada 
. Desvalorização imobiliária 
. Contaminação dos pontos de captação de águas 
subterrâneas de propriedades urbanas e rurais 
. Alteração da rede elétrica rural local 
. Aumento do número de acidentes de trânsito 
. Aumento do volume de tráfego viário 
. Danos à malha viária local 
. Degradação das vias de acesso locais 
. Interferência na infraestrutura da cidade 
. Redução da visibilidade em rodovias 
. Aumento na demanda de fornecimento de água tratada 
. Aumento na demanda de coleta de esgoto 
. Aumento na demanda de coleta de resíduos sólidos 
. Aumento da demanda de iluminação pública 
. Aumento da demanda de utilização de áreas verdes e de 
lazer 
. Comprometimento dos equipamentos urbanos 
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3.2.1.3 Dimensão Cultural 
. Comprometimento do patrimônio histórico 
. Comprometimento do patrimônio artístico 
. Alteração da paisagem 
. Poluição visual 
. Interferência sobre unidades de conservação 
. Interferência sobre áreas de preservação permanente 
. Interferência sobre áreas de interesse ecológico, científico e 
turístico 
. Comprometimento do patrimônio arqueológico 
. Riscos ao patrimônio arqueológico não manifesto 
. Alteração das condições de acesso aos patrimônios 
paisagístico, ecológico e turístico 
. Comprometimento de bens tombados 
. Alteração da organização política da região 
. Alteração da organização religiosa e sociocultural da região 
. Alteração no perfil da população 
. Aumento da demanda por serviços públicos, habitação, 
infraestrutura e saneamento 
. Aumento da população local 
. Aumento de movimentação nas vias principais e locais. 
. Aumento do custo de vida local 
. Aumento do fluxo de veículos 
. Aumento do índice de criminalidade 
. Aumento do trajeto viários percorrido pela população 
. Conflitos religiosos 
. Conflitos sociais devido ao fluxo de trabalhadores ligados 
direta ou indiretamente ao empreendimento 
. Decréscimo na oferta de emprego/renda após conclusão 
das etapas de implantação 
. Decréscimo oferta de emprego/renda após implantação 
. Êxodo rural 
. Expectativa, ansiedade e incertezas da população local 
. Exploração sexual de crianças e adolescentes 
. Fluxo de pessoas direta ou indiretamente atraídas pelo 
empreendimento 
. Introdução e/ou incremento de doenças endêmicas 
. Interrupções no tráfego de veículos 
. Prostituição na comunidade local 
. Remoção de famílias moradoras do local de instalação do 
empreendimento e acessos 
. Riscos de acidentes de trânsito 
. Transtornos com o aumento do fluxo de veículos 
. Uso de drogas na comunidade local (aumento do comércio 
de drogas lícitas e ilícitas) 

3.2.1.4 Dimensão do Trabalho 
. Exposição dos trabalhadores em locais insalubres 
. Exposição dos trabalhadores a atividades perigosas 
. Risco físicos aos quais os trabalhadores são expostos, 
especialmente ruído, vibrações, radiação não ionizante e 
calor 
. Riscos químicos aos quais os trabalhadores são expostos, 
como aerodispersóides, gases, vapores, substâncias 
compostas e produtos químicos em geral 
. Riscos biológicos aos quais os trabalhadores são expostos, 
como vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e 
bacilos 
. Riscos ergonômicos aos quais os trabalhadores são 
expostos, especialmente esforço físico, levantamento e 
transporte manual de peso, postura inadequada de trabalho, 

controle rígido de produtividade e ritmo de trabalho e 
jornada prolongada 
. Risco de acidentes físicos durante a utilização de máquinas, 
equipamentos e ferramentas 
. Riscos de choque elétrico 
. Riscos de acidentes de percurso 
. Risco de incêndio ou explosão 
. Risco de acidentes causados por animais peçonhentos 
. Risco de acidentes por queimaduras 
. Risco de queda durante trabalhos em altura 

3.2.2 Fase de Operação 

A fase de operação deverá contemplar no mínimo as 
atividades de operação, de manutenção e de monitoramento 
do Empreendimento de Geração de Energia Solar 
Fotovoltaica, examinando a possibilidade de ocorrer no 
mínimo os seguintes impactos ambientais: 

3.2.2.1 Dimensão Natural 
. Alteração do uso de grande área de terra 
. Compactação do solo 
. Contaminação do solo (derramamento de óleos, graxas, 
combustíveis etc.) 
. Contaminação do solo por resíduos de produtos químicos 
(inibidores de poeira e herbicidas) e de células fotovoltaicas 
danificadas 
. Erosão do solo e surgimento de ravinas e voçorocas 
. Geração ou aceleração dos processos erosivos 
. Alteração na recarga do aquífero 
. Alteração no transporte de sedimentos para os corpos 
hídricos 
. Assoreamento dos cursos d'água 
. Contaminação da água por resíduos de produtos químicos 
(inibidores de poeira e herbicidas) e de células fotovoltaicas 
danificadas 
. Geração de efluentes da área administrativa 
. Alteração do fluxo eólico de sedimentos 
. Alteração do regime de ventos regional 
. Emissões atmosféricas de gases e poeira 
. Degradação da qualidade de habitats 
. Invasão de espécies exóticas 
. Redução da produção de alimentos pela ocupação de áreas 
cultiváveis 
. Redução da variabilidade genética de espécies 
. Aumento da mortalidade de espécimes da fauna terrestre 
. Deslocamento de animais selvagens 
. Alteração do microclima do local 
. Desconforto Ambiental 
. Diminuição da capacidade de suporte ambiental 
. Formação de campo magnético 
. Geração de Ruídos 
. Perturbações e desconforto causado pelo brilho dos 
módulos fotovoltaicos 
. Risco de incêndio dos módulos fotovoltaicos 
. Riscos de acidentes ambientais 

3.2.2.2 Dimensão Artificial 
. Desvalorização imobiliária 
. Contaminação dos pontos de captação de águas 
subterrâneas de propriedades urbanas e rurais 
. Aumento do número de acidentes de trânsito 
. Degradação das vias de acesso locais 
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. Redução da visibilidade em rodovias 

3.2.2.3 Dimensão Cultural 
. Alteração da paisagem 
. Poluição visual 
. Alteração das condições de acesso aos patrimônios 
paisagístico, ecológico e turístico 
. Alteração da organização politica da região 
. Conflitos sociais devido ao fluxo de trabalhadores ligados 
direta ou indiretamente ao empreendimento 
. Decréscimo da circulação de moeda após a implantação 
. Geração de bolsões de pobreza após a implantação 
. Introdução e/ou incremento de doenças endêmicas 
. Riscos de acidentes de trânsito 

3.2.2.4 Dimensão do Trabalho 
. Exposição dos trabalhadores a locais insalubres 
. Exposição dos trabalhadores a atividades perigosas 
. Risco físicos aos quais os trabalhadores são expostos, 
especialmente ruído, vibrações, radiação não ionizante e 
calor 
. Riscos químicos aos quais os trabalhadores são expostos, 
como aerodispersóides, gases, vapores, substâncias 
compostas e produtos químicos em geral 
. Riscos biológicos aos quais os trabalhadores são expostos, 
como vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e 
bacilos. 
. Riscos ergonômicos aos quais os trabalhadores são 
expostos, especialmente esforço físico, levantamento e 
transporte manual de peso, postura inadequada de trabalho, 
controle rígido de produtividade e ritmo de trabalho e 
jornada prolongada 
. Risco de acidentes físicos durante a utilização de máquinas, 
equipamentos e ferramentas 
. Riscos de choque elétrico 
. Riscos de acidentes de percurso 
. Risco de incêndio ou explosão 
. Risco de acidentes causados por animais peçonhentos 
. Risco de acidentes por queimaduras 
. Risco de queda durante trabalhos em altura 

3.2.3 Fase de Desativação 

A fase de desativação deverá contemplar no mínimo as 
atividades de descarte dos equipamentos, de desmonte das 
estruturas físicas e de recuperação das características 
ambientais, examinando a possibilidade de ocorrer no 
mínimo os seguintes impactos ambientais: 

3.2.3.1 Dimensão Natural 
. Erosão do solo e surgimento de ravinas e voçorocas 
. Geração de resíduos sólidos (parcela não reciclada dos 
módulos fotovoltaicos, inversores e demais equipamentos) 
. Geração ou aceleração dos processos erosivos 
. Assoreamento dos cursos d'água 
. Aumento da quantidade de partículas em suspensão  
. Emissões atmosféricas de gases e poeira 
. Transporte eólico de partículas de solo possivelmente 
contaminado 
. Emissão de ruídos 
. Emissão de vibrações 
. Geração de resíduos sólidos 
. Riscos de acidentes ambientais 

3.2.3.2 Dimensão Artificial 
. Contaminação de reservatório de água pelas partículas em 
suspensão 
. Interferência na fundação nas fundações de edificações no 
entorno da área de intervenção 
. Possíveis danos ao patrimônio público e mobiliário urbano 
. Desvalorização imobiliária 
. Contaminação dos pontos de captação de águas 
subterrâneas de propriedades urbanas e rurais 
. Aumento do número de acidentes de trânsito 
. Aumento do volume de tráfego viário 
. Danos à malha viária local 
. Degradação das vias de acesso locais 
. Interferência na infraestrutura da cidade 
. Redução da visibilidade em rodovias 
. Aumento na demanda de fornecimento de água tratada 
. Aumento na demanda de coleta de esgoto 
. Aumento na demanda de coleta de resíduos sólidos 
. Aumento da demanda de iluminação pública 
. Aumento da demanda de utilização de áreas verdes e de 
lazer 
. Comprometimento dos equipamentos urbanos 

3.2.3.3 Dimensão Cultural 
. Comprometimento do patrimônio histórico 
. Comprometimento do patrimônio artístico 
. Alteração da paisagem 
. Interferência sobre unidades de conservação 
. Interferência sobre áreas de preservação permanente 
. Interferência sobre áreas de interesse ecológico, científico e 
turístico 
. Comprometimento do patrimônio arqueológico 
. Riscos ao patrimônio arqueológico não manifesto 
. Alteração das condições de acesso aos patrimônios 
paisagístico, ecológico e turístico 
. Comprometimento de bens tombados 
. Alteração da organização religiosa e sociocultural da região 
. Alteração no perfil da população 
. Aumento da demanda por serviços públicos, habitação, 
infraestrutura e saneamento 
. Aumento da população local 
. Aumento de movimentação nas vias principais e locais 
. Aumento do custo de vida local 
. Aumento do fluxo de veículos 
. Aumento do índice de criminalidade 
. Aumento do trajeto viários percorrido pela população 
. Conflitos religiosos 
. Conflitos sociais devido ao fluxo de trabalhadores ligados 
direta ou indiretamente ao empreendimento 
. Decréscimo na oferta de emprego/renda com a conclusão 
das etapas de implantação e desativação 
. Decréscimo oferta de emprego/renda após implantação e 
desativação 
. Expectativa, ansiedade e incertezas da população local 
. Exploração sexual de crianças e adolescentes 
. Fluxo de pessoas direta ou indiretamente atraídas pelo 
empreendimento 
. Geração de bolsões de pobreza após a desativação 
. Introdução e/ou incremento de doenças endêmicas 
. Interrupções no tráfego de veículos 
. Prostituição na comunidade local 
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. Redução da receita das famílias moradoras decorrentes do 
término do contrato de arrendamento de terras 
. Redução da arrecadação do município e desaquecimento da 
economia 
. Riscos de acidentes de trânsito 
. Risco de invasão da área após desativação 
. Transtornos com o aumento do fluxo de veículos 
. Uso de drogas na comunidade local (aumento do comércio 
de drogas lícitas e ilícitas) 

3.2.3.4 Dimensão Cultural 
. Exposição dos trabalhadores a locais insalubres 
. Exposição dos trabalhadores a atividades perigosas 
. Risco físicos aos quais os trabalhadores são expostos, 
especialmente ruído, vibrações, radiação não ionizante e 
calor 
. Riscos químicos aos quais os trabalhadores são expostos, 
como aerodispersóides, gases, vapores, substâncias 
compostas e produtos químicos em geral 
. Riscos biológicos aos quais os trabalhadores são expostos, 
como vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e 
bacilos 
. Riscos ergonômicos aos quais os trabalhadores são 
expostos, especialmente esforço físico, levantamento e 
transporte manual de peso, postura inadequada de trabalho, 
controle rígido de produtividade e ritmo de trabalho e 
jornada prolongada 
. Risco de acidentes físicos durante a utilização de máquinas, 
equipamentos e ferramentas 
. Riscos de choque elétrico 
. Riscos de acidentes de percurso 
. Risco de incêndio ou explosão 
. Risco de acidentes causados por animais peçonhentos 
. Risco de acidentes por queimaduras 
. Risco de queda durante trabalhos em altura 
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Abstract: Electricity auctions disregard generation 
externalities that impact the tariff or cause negative impacts 
and benefits for society and the environment. In this context, 
this paper details five externalities and proposes valuation 
methodologies, including them directly in the Benefit-Cost 
Index (BCI) of the enterprises. The methods were applied to 
a case study with four plants that sold their energy in 
auctions, namely, two hydroelectric plants of different sizes 
(HPP and SHPP) and two thermal plants (TPP) of different 
fuels (natural gas and diesel). As a result, the BCI at the HPP, 
the SHPP, and the natural gas-fuelled TPP had their BCIs 
reduced by R$4.86/MWh, R$0.69/MWh, and R$0.04/MWh, 
respectively. The diesel-fuelled TPP had its ICB increased by 
R$1.28/MWh. The work shows that the benefit of 
regularization reservoirs and the impact of particulate 
emissions presented the greatest changes in the final energy 
price of each plant. 

Keywords: Energy auctions, externalities, benefit-cost ratio, 
hydroelectricity, thermoelectricity. 

Resumo: Os leilões de compra de energia elétrica 
desconsideram externalidades da geração que impactam na 
tarifa ou causam impactos negativos e benefícios para a 
sociedade e meio ambiente. Nesse contexto, este artigo 
detalha cinco externalidades e propõe metodologias de 
valoração, incluindo-as diretamente no Índice Custo-
Benefício (ICB) dos empreendimentos. Os métodos foram 
aplicados a um estudo de caso com quatro usinas que 
venderam sua energia em leilões, sendo duas hidrelétricas de 
diferentes portes (UHE e PCH) e duas térmicas (UTE) de 
diferentes combustíveis (gás natural e óleo diesel). Como 
resultado, a UHE, a PCH e a UTE a gás natural tiveram seus 
ICBs reduzidos em R$ 4,86/MWh, R$ 0,69/MWh e R$ 
0,04/MWh, respectivamente. A UTE a óleo diesel teve seu ICB 
aumentado em R$ 1,28/MWh. Identificou-se que o benefício 
dos reservatórios de regularização e o impacto da emissão de 
particulados apresentaram as maiores alterações no preço 
final de energia de cada usina. 

Palavras-Chave: Leilões de energia, externalidades, índice 
custo-benefício, hidrelétricas, termelétricas. 

1 Introdução 

O aumento da capacidade instalada de geração de energia no 
Brasil nos últimos anos se deu principalmente por meio de 
usinas hidrelétricas (UHEs) a fio d’água, usinas eólicas e 
termelétricas (UTEs) a combustíveis fósseis. Poucas usinas 
hidrelétricas com capacidade de regularização foram 
instaladas e, assim, a capacidade de regularização do sistema 
elétrico foi se reduzindo nos últimos anos. Em 2001, a 
capacidade de regularização do SIN era de 6,27 meses; já em 
2012, a capacidade de regularização do sistema havia 
contraído para 4,91 meses, o que representou uma queda de 
quase 25% [1]. Para 2021, a expectativa é de que seja 
registrada uma perda ainda mais significativa da capacidade 
de regularização do sistema, atingindo 3,35 meses. 

Ocorre que o aumento da geração por fontes variáveis 
(hídrica a fio d'água, eólica e solar) ocasiona uma necessidade 
de geração de base que, caso não seja atendida por usinas 
hidrelétricas com capacidade de regularização, deve ser 
suprida por usinas termelétricas. Nesse caso, a consequência 
é o aumento da emissão de gases de efeito estufa (GEE) e a 
elevação do custo de geração de energia. Esse maior custo, 
por sua vez, seria inevitavelmente repassado às tarifas pagas 
pelo consumidor final, impactando assim a competitividade 
do país, já que a energia elétrica é o principal insumo 
energético utilizado por 79% das empresas nacionais, 
podendo representar mais de 40% de seus custos de 
produção [2].  

Em estudo recente, Bertone et al. [3] mostraram que 61% da 
capacidade instalada nacional é composta por usinas 
hidrelétricas que operam a fio d’agua. Tal característica, 
aliada à situação hidrológica desfavorável, em especial à crise 
hídrica que vem ocorrendo na última década, levou à 
necessidade de intensificação do acionamento termelétrico, 
com grande impacto no preço da energia elétrica para o 
consumidor final. Esse aumento causou grandes prejuízos 
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para a cadeia produtiva brasileira, afetando todos os setores 
da sociedade. De fato, de 2013 a 2017, o custo aumentou 
48,2%, com pico em 2015, atingindo 564,34 R$/MWh [2].  

Desde 2005, a expansão do parque gerador do Sistema 
Interligado Nacional (SIN) vem sendo realizada basicamente 
mediante leilões de energia realizados pelo governo. A 
seleção nesses leilões é feita com base no Índice de Custo 
Benefício (ICB), em R$/MWh, de cada empreendimento de 
geração. O ICB é definido como a razão entre o seu custo total 
e o seu benefício energético, sendo o benefício energético de 
um novo empreendimento de geração correspondente 
legalmente à sua Garantia Física (GF), que é calculada à época 
do seu leilão, aplicando a metodologia da Portaria MME nº 
303 [4]; e o custo total definido a partir do preço de venda da 
energia ofertado no leilão de energia que, por sua vez, é 
definido de forma a viabilizar economicamente o 
empreendimento considerando o custo de investimento, 
incluindo os custos socioambientais para aplicação das 
medidas mitigadoras e programas ambientais definidos no 
processo de licenciamento, os juros durante a construção e a 
parcela fixa dos custos de operação e manutenção (O&M), 
somado ao valor esperado do custo variável de O&M e ao 
valor esperado do custo econômico de curto prazo.  

Uma vez calculados os valores de ICB para cada projeto, o 
critério de decisão consiste em investir nos projetos por 
ordem de mérito crescente, ou seja, do menor para o maior 
valor de ICB. Dessa forma, os empreendimentos com menor 
custo esperado por MW de GF são considerados melhores e 
são favorecidos nos leilões. 

Tudo isso torna os leilões de energia altamente eficazes na 
agregação de energia assegurada (GF) ao menor custo. 
Porém, Hochstetler [5] afirma que isso não se traduz 
necessariamente na minimização do custo global de 
suprimento. O autor verificou que a expansão promovida por 
meio dos leilões de energia revelou desequilíbrios estruturais 
crescentes, ou seja, ao negligenciar outros aspectos 
relevantes das usinas, como sua localização geográfica, sua 
flexibilidade operacional para atender a demanda e sua 
complementaridade com relação às demais usinas do 
sistema, os leilões de energia acabam promovendo uma 
expansão subótima.  

Além disso, entende-se que a expansão do sistema não 
obedece ao princípio de desenvolvimento sustentável, pois 
externalidades ligadas a impactos negativos e benefícios 
socioambientais das diferentes fontes de energia não são 
considerados na definição dos vencedores. Como a produção 
de energia elétrica utiliza recursos naturais como insumos e 
provoca impactos sobre o meio ambiente e a sociedade, é 
necessário considerar estratégias sustentáveis na expansão 
do parque gerador, promovendo, assim, a melhoria das 
condições de vida da geração atual, evitando o 
comprometimento dos recursos a serem disponibilizados 
para gerações futuras. 

Propõe-se, portanto, que a composição do ICB passe a 
considerar os benefícios das diferentes fontes de geração de 
energia para o sistema, para a sociedade e para o meio 
ambiente, bem como assumir os custos adicionais que 
gerarem para o sistema, custos de geração para o investidor, 

custos de transmissão e distribuição da energia gerada, 
custos das fontes necessárias para a confiabilidade e as 
externalidades ambientais. Esta opção permite selecionar os 
projetos que otimizam o sistema como um todo (face à 
otimização apenas do preço de geração no modelo atual) e 
expandir a oferta de acordo com uma combinação ótima para 
a matriz elétrica.  

Assim, o objetivo deste trabalho é estabelecer critérios, 
parâmetros, variáveis e equações para valoração de cinco das 
externalidades atualmente desconsideradas na composição 
dos ICBs de fontes geradoras de energia: i) o benefício dos 
reservatórios de acumulação das UHEs para o SIN; ii) o 
benefício das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) para o 
sistema; iii) o impacto à saúde humana ocasionado pela 
emissão de material particulado inalável; iv) o impacto da 
emissão de gases de efeito estufa; e v) o benefício da 
compensação ambiental. Destaca-se que na avaliação das 
externalidades são propostas metodologias ainda pouco 
utilizadas na literatura e que são aplicáveis a grande parte das 
usinas em operação do SIN. Em específico, do conhecimento 
dos autores, as propostas para as externalidades i) e ii) são 
inéditas. Todas são aplicadas em um estudo de caso com 
quatro usinas de diferentes fontes e que operam atualmente 
no SIN. 

O restante do artigo está organizado da seguinte maneira: o 
item 2 apresenta uma revisão dos estudos mais relevantes no 
tema do artigo; o item 3 detalha as propostas metodológicas 
para a valoração das cinco externalidades; o item 4 mostra o 
estudo de caso, com subsequente obtenção dos parâmetros 
necessários para a valoração; o item 5 exibe os resultados das 
externalidades e seus impactos nos ICBs das usinas 
consideradas; por fim, o item 6 conclui o artigo e oferece 
recomendações para a continuidade dos estudos no tema.  

2 Externalidades no contexto da geração e do mercado 
de energia elétrica: revisão dos principais estudos 

Externalidades são entendidas como consequências 
decorrentes de processos de produção ou consumo que 
afetam terceiros [6]. Tais consequências podem ser positivas 
ou negativas dependendo do âmbito considerado. Esse tipo 
de efeito está presente na geração de energia elétrica de 
diferentes fontes. Para hidrelétricas, a Eletrobras [7] elenca 
perdas na biodiversidade em geral, perdas de benefícios 
provenientes de algumas atividades econômicas (irrigação, 
pesca, produção agrícola etc.), danos sobre os recursos 
culturais, históricos e minerais encontrados no meio 
ambiente e benefícios provenientes da criação de uma área 
de lazer como o lago do reservatório. Para termelétricas, são 
citados os danos causados à saúde humana decorrentes de 
emissões atmosféricas de óxido de enxofre e material 
particulado e as emissões de dióxido de carbono, que 
contribuem para o aumento do aquecimento global da 
atmosfera. Ferreira [8] considerou ainda para as 
hidrelétricas: alterações climáticas em regime de ventos e 
temperaturas; efeitos sobre a saúde humana e emissões de 
gases de efeito estufa (em particular, metano); e a inter-
relação entre reservatórios e doenças associadas à água. 

Wang et al. [9] consideraram em seus estudos, como as 
externalidades negativas mais relevantes, a perda de 
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biodiversidade e degradação da qualidade da água, além de 
outras como sedimentação do reservatório, erosão do solo, 
produção de matéria orgânica etc. Além das externalidades 
negativas, os autores [9]consideraram potenciais 
externalidades positivas oriundas de projetos de geração de 
energia, além da própria geração elétrica que, por outro lado, 
em muitas das vezes podem ser conflitantes com a função 
objetivo de geração de energia, tais como: regularização do 
regime de fluxo dos rios; implantação de sistemas de 
irrigação; potencial desenvolvimento de piscicultura etc. 

Dadas as questões anteriormente citadas, diversos trabalhos 
têm procurado valorar as externalidades ligadas à geração 
hidrelétrica no Brasil e no Mundo. A valoração destes efeitos 
varia grandemente com a metodologia de levantamento 
utilizada. Ferreira [8] avaliou somente as externalidades 
negativas do setor hidrelétrico no Estado de Minas Gerais, 
chegando a um valor máximo de cerca de R$ 20,00/MWh. 
Reis [10] comparou os custos ambientais (externalidades 
negativas) da geração hidrelétrica e termelétrica a gás 
natural em poucos casos específicos no Brasil, chegando a 
valores máximos da ordem de R$ 7,00/MWh para hidrelétrica 
e de R$ 13,00/MWh para termelétrica. Tajziehchi et al. [11] 
avaliaram as externalidades negativas para uma hidrelétrica 
com reservatório no Irã, chegando a U$ 164/MWh. Wang et 
al. [9] consideraram um balanço de externalidades negativas 
e positivas para uma província da China, chegando a um valor 
médio de U$ 12,41/MWh (convertido em dólar set./21), 
enfatizando a necessidade de implementação de métodos 
compensatórios, como pagamento por serviços ambientais, 
para desenvolvimento sustentável da geração hidrelétrica. 

Em outro caso específico brasileiro, Ferreira et al. [12] 
estimaram a perda de produção agropecuária nos municípios 
parcialmente inundados pela usina hidrelétrica de Aimorés, 
situada no Estado de MG. No caso específico das 
externalidades agropecuárias, verifica-se que caso a área 
municipal alagada por um reservatório de uma usina 
hidrelétrica seja muito pequena, como ocorre no caso da UHE 
Aimorés, o valor do impacto também será pequeno. Todavia, 
em municípios onde o percentual municipal inundado é 
significativo, a externalidade não pode ser desconsiderada.  

Ainda no SEB, Carvalho [6] teceu as bases conceitual e prática 
de uma metodologia para mensuração e incorporação de 
questões socioambientais em projetos de energia elétrica, 
com ênfase às externalidades, assim como sua aplicação a um 
estudo de caso, para uma linha de transmissão aérea, 
demonstrando os benefícios e potencialidades da 
metodologia. 

Utilizando dados históricos, Pereira [13] avaliou se a 
internalização de custos externos alteraria as decisões de 
investimentos no passado e calculou o custo social das 
opções realizadas, concluindo que a inclusão das 
externalidades pode alterar a opção energética preferencial 
e que a visão de oferta de energia como produto pode 
conduzir a custos sociais maiores no presente e no futuro. A 
oferta de energia como serviço, com a inclusão das 
externalidades, tende a incentivar a busca dos melhores 
resultados nas dimensões econômica, social e ambiental.  

Apesar de os estudos citados já terem estudado 
metodologias para valoração das externalidades da geração 
de energia elétrica, ainda permanece o desafio de adaptar 
essas metodologias para o sistema de contratação do SEB, ou 
seja, nos leilões de energia. Nesse ínterim, dois trabalhos 
merecem destaque: Bezerra et al. [14] apresentaram uma 
proposta para os leilões de energia com uma sistemática para 
leilões multiprodutos que permitissem uma comparação de 
fontes com distintos atributos e a realização de certames 
segregados, objetivando resultados coerentes com os custos 
da expansão e operação dos sistemas de geração e 
transmissão. Essa proposta foi implementada em um 
software de simulação, apresentado no estudo de Medeiros 
et al. [15]. 

3 Metodologia proposta 

Com os estudos comentados até aqui, entende-se que 
lacunas ficaram pendentes para outras externalidades da 
geração de energia aplicada ao cálculo do ICB para trazer 
transparência ao certame de contratação de energia e 
permitir uma expansão ótima que atenda aos princípios de 
modicidade tarifária, confiabilidade de fornecimento e 
desenvolvimento sustentável.  

Neste artigo, avaliaram-se cinco externalidades: i) benefícios 
dos reservatórios de regularização, ii) capacidade de 
atendimento à demanda por PCHs, iii) impacto da emissão de 
material particulado na saúde humana, iv) impacto da 
emissão de gases de efeito estufa; e v) benefício da 
compensação ambiental. Nos próximos itens são 
apresentadas as formas de valoração das externalidades 
consideradas. 

3.1 Valoração dos benefícios dos reservatórios de 
regularização para o SIN 

Para a valoração do benefício dos reservatórios de 
regularização para o SIN, considera-se nos cálculos que a UHE 
com a capacidade de regularização opera a fio d'água, ou 
seja, é desconsiderado que a usina dispõe de um volume útil. 
Assim, a vazão excedente à vazão turbinada seria 
simplesmente vertida e gerar-se-ia mensalmente apenas 
com a vazão instantânea que chega no ponto de captação.  

Assim, considerando que o SIN contrata a garantia física das 
usinas para atender à demanda, nos meses em que a UHE 
simulada como uma usina a fio d'água não conseguir gerar a 
garantia física, seria necessário o acionamento de usinas 
térmicas para suprir o déficit. 

Inicialmente, determinam-se as vazões mensais para o 
cálculo da energia. Na análise, utiliza-se o período crítico do 
sistema, de 1949 a 1955, uma vez que a garantia física das 
UHEs considera esse período para o cálculo [16]. Sabe-se que 
há evidências de que o período crítico do sistema esteja se 
alterando para o momento contemporâneo [35], contudo o 
período de 1949 a 1956 ainda é utilizado nos modelos 
vigentes. Em seguida, calcula-se a energia média mensal 
nesse período, considerando: a vazão turbinada pela casa de 
força principal e pela casa de força secundária, se existir, 
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descontando a vazão sanitária e a vazão que seria vertida na 
simulação da UHE operando a fio d’água. 

Os valores de energia média mensal abaixo da garantia física 
da usina nesse período são considerados déficit e a valoração 
do custo para suprir esse valor é calculada por meio da curva 
de ordem de mérito das termelétricos do SIN. A curva é 
obtida utilizando dos dados de potência instalada (em MW) 
e respectivo custo de geração (em R$/MW) das termelétricas 
que compõem o parque térmico do SIN. Isso representa o 
custo que seria evitado no caso da UHE analisada operar com 
reservatório com capacidade de regularização, sugerindo o 
seu desconto no custo da energia contratada no leilão de 
energia. 

3.2 Valoração da capacidade de atendimento à demanda 
por PCHs 

O benefício das UHEs com capacidade de armazenamento 
que permite estocar água nos períodos chuvosos em seus 
reservatórios e gerar energia nos períodos secos pode ser 
potencializado com a geração de energia a partir de usinas 
hidrelétricas a fio d'água, como é o caso das PCHs que estão 
espalhadas por todo território nacional. As PCHs podem gerar 
energia de baixo custo nos períodos chuvosos, atender a 
parte da demanda e, dessa forma, pode-se priorizar o 
armazenamento da água nos reservatórios das UHEs 
aumentando a confiabilidade global de fornecimento. Dessa 
forma, o acionamento das termelétricas a combustível fóssil, 
que são caras e poluentes, pode ser significativamente 
reduzido.  

As PCHs que são comercializadas nos leilões de energia 
geralmente oferecem uma energia menor do que sua real 
capacidade de geração. Algumas PCHs vendem parte desse 
excedente de energia no Mercado Livre, mas eventualmente 
acaba ocorrendo uma sobra de energia. Essa energia 
excedente à quantidade contratada efetivamente entra no 
sistema e ajuda no atendimento à demanda, promovendo os 
benefícios comentados anteriormente. Entretanto, esse 
benefício não é considerado ou contabilizado nos leilões de 
energia realizados atualmente.  

Para a valoração desse benefício das PCHs para o SIN, calcula-
se a energia média gerada pela PCH simulada para todo o 
período histórico da sua série de vazões, limitando à vazão 
máxima turbinada de projeto, com o excesso sendo vertido. 
A energia excedente à garantia física foi denominada de 
superávit e valorada pelo valor médio do preço de liquidação 
das diferenças (PLD). Os meses com geração de energia 
abaixo da garantia física foram descontados. 

3.3 Valoração do impacto da emissão de material 
particulado na saúde humana 

Material particulado (MP) é qualquer substância que existe 
como líquido ou sólido na atmosfera (à exceção de água pura) 
e possui dimensões microscópicas ou submicroscópicas, mas 
maiores que as dimensões moleculares. Os MPs com 
diâmetro menor que 10 µm (PM-10) são aqueles que causam 
maiores efeitos nocivos à saúde humana. 

A emissão de materiais particulados foi identificada por [19] 
como o principal poluidor responsável por doenças 
cardiopulmonares e mortes prematuras. No setor de energia 
elétrica, as principais fontes de emissão de MP são as usinas 
termelétricas a carvão mineral e a bagaço de cana. Esses 
poluentes são transportados pelo vento e vão sendo 
depositados ao longo da região no entorno da atividade de 
geração de energia elétrica.  

A metodologia empregada é denominada IPA (Impact 
Pathway), adaptada de Bickel e Friedrich [19] por 
Tolmasquim et al. [20], objetiva rastrear o poluente desde o 
local de emissão até atingir o seu receptor, por meio de 
quatro etapas: i) Emissão: refere-se à taxa de emissão do 
poluente pela fonte geradora, que depende da tecnologia a 
ser avaliada; ii) Dispersão: calcula-se a dispersão e 
concentração do poluente emitido na região do receptor 
analisado; iii) Impacto: com o aumento da concentração do 
poluente na região do receptor, calcula-se o efeito 
cumulativo provocado por sua exposição e o seu impacto 
utilizando a função dose-resposta (explicada a seguir); iv) 
Custo: estabelecer formas de valorar o impacto em termos 
econômicos. 

A função dose-resposta é utilizada para fornecer uma relação 
entre a concentração do poluente que afeta o receptor e o 
impacto físico exercido. Esse tipo de função é muito utilizado 
em estudos epidemiológicos, que relacionam, por exemplo, 
a ocorrência de doenças com a variação da concentração de 
determinado poluente na atmosfera. Os efeitos dos materiais 
particulados emitidos pelos empreendimentos geradores de 
energia elétrica são equivalentes aos efeitos dos nitratos 
aerossóis [19]. Assim, utilizaram-se os coeficientes dose-
resposta de morbidade (doenças respiratórias) devido à 
emissão de nitrato aerossol obtidos de Friedrich et al. [21]. 

Para os cálculos de dispersão, utilizou-se o Modelo de Pluma 
Gaussiana, que é válido apenas para dispersões em escala 
local, de até 50 km. Os materiais particulados se depositam 
em regiões com até 50 km de distância da fonte emissora e 
tem efeitos quimicamente estáveis, sendo por esses motivos 
considerados poluentes primários [22]. 

O valor econômico da mortalidade foi determinado por meio 
da metodologia proposta por Narain e Sall [23], que utiliza o 
valor da vida estatística (Value of Statistical Life – VSL), obtido 
por meio de transferência unitária de valor com ajuste para a 
renda a partir de um valor de referência publicado pela OCDE. 
Já o valor econômico da morbidade foi calculado pelo 
método do custo de doença (CD), no qual os gastos incorridos 
em bens substitutos servem para evitar uma alteração no 
estado de saúde [10]. Para isso, determinam-se os custos 
incorridos com internações, medicamentos, tratamentos, 
entre outros bens e serviços, no intuito de remediar os 
efeitos causados na saúde pela inalação de material 
particulado. Entretanto, esse valor não representa a 
verdadeira disposição a pagar das pessoas para reduzir os 
riscos de doença respiratória, uma vez que não contabiliza 
gastos preventivos, sofrimentos, perdas associadas aos 
sintomas, dores etc. [24]. Na teoria econômica, a noção de 
dano ou benefício, baseada na preferência dos indivíduos (ou 
do consumidor), manifesta-se no mercado por meio dos 
conceitos de disposição a pagar para evitar uma perda (dano) 
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ou para obter um bem (benefício) [10]. Assim, o valor para 
morbidade mais correto é maior do que o valor resultado do 
método do custo de doença. Motta et al. [25] afirmam que a 
relação entre a disposição a pagar e o custo de doença está 
entre 1,3 e 2,4. Dessa forma, recomenda-se adotar o valor 
médio de 1,85 como fator de correção. 

Por fim, multiplica-se o risco coletivo obtido de morbidade e 
de mortalidade pelas respectivas valorações e, somando-se 
os dois valores calculados, obtém-se o valor do impacto à 
saúde humana causado pela emissão de material particulado 
por kWh.10-3. 

3.4 Valoração do impacto da emissão gases de efeito 
estufa 

Os principais gases causadores do efeito estufa são: dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e 
clorofluorcarbonetos (CFCs). As termelétricas emitem esses 
gases no processo de queima de combustível. As emissões já 
são muito conhecidas e as suas respectivas taxas de emissão 
e avaliação do impacto ambiental são análises sempre 
requeridas pelos órgãos ambientais governamentais para 
emissão das licenças ambientais. Para este trabalho, são 
utilizados os valores obtidos por Miranda [26]. 

Para hidrelétricas, as emissões de gases de efeito estufa 
estão diretamente relacionadas aos seus reservatórios e 
ocorrem devido a dois fatores: i) por certos materiais 
inorgânicos que reagem quimicamente consumindo oxigênio 
(O2) e liberando CO2; e ii) pela decomposição anaeróbica e 
aeróbica de biomassa que existia na área alagada pelo 
reservatório e da matéria orgânica que passa a se formar e se 
depositar devido à alteração do ambiente lótico para lêntico1 
do rio. Para estimar essas emissões, é utilizada a metodologia 
apresentada pelo IPCC [27], com as constantes utilizadas pela 
EPE [28]. 

3.5 Valoração do benefício da compensação ambiental 

A compensação ambiental é um mecanismo financeiro de 
compensação pelos efeitos de impactos não mitigáveis 
ocorridos quando da implantação de empreendimentos 
identificados no processo de licenciamento ambiental. Os 
recursos são destinados às Unidades de Conservação para a 
consolidação do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC).  

O cálculo da compensação ambiental é regulamentado pelo 
Decreto nº 4340 [29]. Segundo o regulamento, o valor está 
diretamente relacionado com os investimentos necessários 
para implantação do empreendimento. Como o investimento 
por kW instalado é alto para hidrelétricas e menor para 
termelétricas, é produzido um benefício para o meio 
ambiente e sociedade maior pela compensação ambiental 
das hidrelétricas, mas que acaba diminuindo a 
competitividade desse tipo de empreendimento com relação 

 
1 Ambiente lótico refere-se aos corpos hídricos com fluxo constante, 

enquanto o ambiente lêntico é caracterizado por águas paradas e 

sem correntes, como reservatórios e lagoas. 

às UTEs, já que encarece ainda mais o custo para sua 
instalação.   

Nos leilões de energia da EPE são fornecidos os valores de 
investimento necessário para implantação dos 
empreendimentos e o valor da compensação ambiental é 
calculado no processo de licenciamento ambiental, 
geralmente após a emissão da Licença Prévia. Portanto, os 
dados são públicos e podem ser calculados para internalizar 
esse benefício no ICB dos empreendimentos.  

Para o cálculo do Benefício da Compensação Ambiental 
(!!"), em R$/MWh, propõe-se neste estudo a Equação     (1),  

!!" =
#$

%& ∙ (     (1) 

onde #$ é o valor da compensação ambiental (R$), %& é a 
garantia física ofertada no leilão de energia (MWméd.) e ( a 
duração do contrato do fornecimento de energia (h).  

4 Estudo de caso 

As propostas de valoração das cinco externalidades 
apresentadas foram aplicadas em um estudo de caso que 
considerou quatro tipos de empreendimentos: i) UHE com 
capacidade de regularização; ii) PCH com operação a fio 
d’água; iii) UTE a gás natural; e iv) UTE a óleo combustível. 
Para obter os dados necessários, optou-se por escolher 
empreendimentos que tiveram sua energia comercializada 
em leilões e que, portanto, dispõem de dados públicos. A 
Tabela 1 exibe as usinas selecionadas. 

Para os dados de inventário da UHE e das UTEs, foi utilizado 
o deck de preços do modelo Newave referente a março de 
2020 [17]. Isso inclui a série de vazões médias mensais 
afluentes à UHE Mauá e os custos dos combustíveis das UTEs 
que compõem o sistema. Para os dados da PCH Bela Vista, 
consultou-se o projeto básico [30]. 

4.1 Benefício do reservatório de regularização da UHE 
Mauá 

Na valoração do benefício do reservatório de regularização, a 
curva de ordem de mérito das UTEs foi construída a partir da 
ordenação crescente dos custos de geração e subsequente 
associação com as potências acumuladas das respectivas 
UTEs. O ajuste ao gráfico de uma equação exponencial 
resultou em um coeficiente de determinação de 0,975 (Figura 
1), o que confirma a boa qualidade do ajuste. 

A equação obtida pelo ajuste da curva de ordem de mérito, 
calcula o custo de geração # para um dado valor de potência 
). Para obter o custo marginal de operação mensal (#*) a 
equação ajustada foi derivada, resultando na Equação     (2). 

#* = 0,0064/($,$$$&'()     (2) 
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Tabela 1: Empreendimentos selecionados para o estudo de caso. 

Dados UHE Mauá PCH Bela Vista UTE Escolha UTE Viana 

Localização Telêmaco Borba (PR) Verê (PR) Cariacica (ES) Viana (ES) 

Rio/Combustível Tibagi Chopim Gás Natural 
Óleo combustível B1 

(alternativo: óleo diesel) 

Volume útil (hm) 664 0 - - 

Área do reservatório (ha) 9.930 236 - - 

Potência Instalada (MW) 361 29 337,56 170,76 

Garantia Física (MWméd.) 197,7 16,64 194,1 121,5 

Leilão (tipo) 04/2006 (A-5) 03/2018 (A-6) 03/2008 (A-5) 02/2007 (A-3) 

Preço leilão corrigido (R$/MWh) 220,88 195,70 258,08 252,34 

 
Figura 1: Curva de ordem de mérito das UTEs do SIN (ref.: 

março/2020). 

Aplicando-se o déficit médio mensal de energia da UHE Mauá 
nessa equação, obtêm-se a valoração do benefício em 
R$/MW e multiplicando-se por 720 horas (1 mês), é obtido o 
valor final em R$/MWh. 

A série de energias geradas no período entre 1949 e 1956 
calculadas considerando a UHE Mauá como operando a fio 
d’água é mostrada na Figura 2.  

 
Figura 2. Simulação da energia gerada pela UHE Mauá 

operando a fio d’água durante o período crítico do SIN. 

Os valores gerados abaixo da garantia física representam o 
déficit, que resultou em 75,6 MWméd. Aplicando-se esse 
valor na Equação     (2), resulta em R$ 0,00651/MW ou, R$ 
4,69/MWhmês, que representa o custo que seria evitado no 
caso de existir o reservatório com capacidade de 
regularização da UHE Mauá, sugerindo o seu desconto no 
custo da energia contratada no leilão de energia.  

4.2 Benefício da capacidade de atendimento à demanda da 
PCH Bela Vista 

Para a valoração desse benefício das PCHs para o SIN, 
calculou-se a energia média gerada pela PCH Bela Vista para 
todo o período histórico da sua série de vazões. A energia 
gerada total por mês é a soma das energias geradas pelas 
casas de força principal e secundária. O resultado é 
apresentado na Figura 3. 

Na Figura 3, foi traçada a energia gerada mensalmente pela 
PCH Bela Vista e a sua garantia física (16,64 MWméd). A 
energia gerada é limitada superiormente pelo valor 
correspondente ao turbinamento máximo de projeto, com o 
excedente da vazão sendo vertido. Os valores acima da 
garantia física representam um superávit que, efetivamente, 
é gerado e alivia a demanda do sistema.  

 
Figura 3. Simulação da energia gerada pela PCH Bela Vista. 

Para o cálculo do superávit mensal de energia, foi descontada 
a garantia física da PCH de sua energia gerada mensal e, 
posteriormente, foi calculado o superávit médio mensal do 
período, somando os resultados para cada mês do período e 
dividindo pelo seu número de meses. O resultado foi de 4,95 
MWmédios. Em seguida, foi calculada a energia média 
mensal gerada abaixo da garantia física, que resultou em 3,05 
MWmédios, que foi descontada do superavit calculado. 
Assim, o resultado utilizado para valoração foi de 1,91 
MWmédios.  
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A valoração desse benefício energético considerou o valor 
médio do histórico completo (maio/2003 a março/2020) do 
PLD para o submercado Sul (em que se encontra a PCH) de R$ 
168,04/MWh [18]. Assim, o benefício resultante foi de R$ 
0,45/MWh para o SIN, sugerindo o seu desconto no custo da 
energia contratada no leilão de energia. 

4.3 Impacto ocasionado pela emissão de material 
particulado da UTE Viana 

Este quesito foi considerado apenas para a UTE Viana, pois 
UHEs não emitem material particulado e UTEs movidas a gás 
natural com ciclo combinado emitem uma quantidade 
desprezível de material particulado [28].  

A emissão de material particulado PM10 da UTE Viana foi 
obtida do seu Estudo de Impacto Ambiental e totaliza 0,68 
g/s por motor. Cada motor da usina possui 8730 kW de 
potência. Assim, o valor obtido de emissão de material 
particulado PM10 para a UTE Viana foi de 0,28 g/kWh. 

Inicialmente, foi calculada a dispersão do material 
particulado, para obter a sua concentração no nível do solo 
para as 10 distâncias discretizadas a cada 5 km, utilizando o 
Modelo de Pluma Gaussiana descrito anteriormente. Em 
seguida, determinou-se o impacto à saúde humana, por meio 
da aplicação da função dose-resposta, que resulta no risco 
individual. Para esse estudo, de forma a obter resultados 
mais otimistas, foi utilizado o coeficiente dose-resposta 
baixo, igual a 60. 

Para o cálculo do risco coletivo considerou-se a faixa de baixa 
intensidade, já que o município de Viana, onde está 
localizada a UTE Viana, possui 0,24 hab./km², obtendo-se o 
risco coletivo de morbidade de 0,002 x 10-3, que representa 
o número de doenças por kWh associado à emissão de 
particulados pela UTE Viana.  

O próximo passo é calcular o número de óbitos por kWh. Para 
isso, é necessário determinar a relação entre os casos de 
doenças respiratórias, considerados igual ao número de 
internações devido às doenças respiratórias, e o número de 
óbitos correspondentes, com dados obtidos do DataSUS [31]. 
A relação calculada é de 0,08279 e, multiplicando pelo 
número de doenças por KWh calculado acima, resulta em 
0,013 x 10-5 o número de óbitos por kWh associados à 
geração de energia elétrica pela termelétrica em análise. 

Por fim, para calcular o valor do impacto à saúde humana em 
termos econômicos, em R$/kWh, é necessário determinar o 
valor econômico da mortalidade e da morbidade. Como 
explicado anteriormente, o valor econômico da mortalidade 
foi determinado utilizando o VSL. Para a transferência 
unitária de valor com ajuste para a renda do VSL, utilizou-se 
como referência o VSL publicado em [32], com valor base de 
2005 de US$ 3 milhões. Para a atualização desse valor, 
consideraram-se índices de inflação, PIB per capita e 
elasticidade de renda do VSL, de acordo o método proposto 
em [23]. Assim, obteve-se o VSL de US$ 2.304.948,31 para o 
Brasil, a preços de 2018 ou R$ 10.141.772,57, utilizando o 
dólar a R$ 4,40. O VSL final é expresso em valores de 2018 
devido à disponibilidade de dados.  

O valor econômico da morbidade foi calculado pelo método 
do custo de doença - CD, com os dados necessários para o 
cálculo obtidos do DataSUS [31] e IBGE [33]. O valor obtido 
para o CD, após aplicado o fator de correção de 1,85, foi de 
R$ 12.381,73, ou seja, a disposição a pagar para diminuir os 
riscos com doenças respiratórias. 

Obtidos o valor de morbidade e o valor da vida estatística, é 
possível calcular o valor do impacto à saúde humana causado 
pela emissão de material particulado por kWh de 
empreendimentos de geração de energia elétrica, que 
resultou em R$ 1,27/kWh para a UTE Viana. 

4.4 Impacto causado pela emissão de GEEs para as usinas 
consideradas 

A valoração do impacto de emissão de GEEs envolve 
determinar as taxas de emissão por kWh. Considerando os 
métodos aqui adotados, os valores que se aplicam às 
térmicas em estudo, UTE Viana (movida a óleo combustível) 
e UTE Escolha (movida a gás natural), são 781,14 e 518,11 
gCO2eq/kWh, respectivamente. Por sua vez, as emissões de 
GEE da UHE Mauá e da PCH Bela Vista resultaram em 130,88 
e 36,96 gCO2eq/kWh. 

Aplicando-se o valor do SC-CO2 de US$ 42 para as emissões 
de CO2 equivalentes obtidas e utilizando o dólar a R$ 4,40, 
obtiveram-se os valores finais apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2: Emissões de CO2 equivalente e valoração do impacto 

ambiental dos empreendimentos em estudo. 

 UHE Mauá 
PCH Bela 

Vista 

UTE 

Escolha 
UTE Viana 

gCO2eq/kWh 130,88 36,96 518,11 781,14 

R$/MWh 0,024 0,007 0,096 0,144 

4.5 Benefício da compensação ambiental das usinas 
consideradas 

O benefício da compensação ambiental foi calculado 
utilizando a Equação     (1). O valor da compensação 
ambiental é calculado pelo órgão ambiental licenciador e sua 
metodologia utiliza uma série de parâmetros para avaliar o 
grau de impacto sobre a biodiversidade, áreas prioritárias e 
unidades de conservação, incluindo índices de magnitude, 
biodiversidade, abrangência e temporalidade. Entretanto, o 
valor não pode exceder 0,5% do investimento total da usina. 
Dessa forma, devido a não ser possível obter o valor exato de 
compensação ambiental dos empreendimentos em estudo, 
considerou-se o valor correspondente a 0,5% do 
investimento total da usina, obtido das planilhas de resultado 
dos leilões de energia de que cada empreendimento 
participou, atualizado pelo índice IGP-M. A duração do 
contrato de fornecimento, conforme o Edital de seus 
respectivos leilões, é de trinta anos para hidrelétricas e 
quinze anos para as termelétricas. Os resultados são 
apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3: Valoração do benefício da compensação ambiental dos 

empreendimentos em estudo. 

 UHE Mauá 
PCH Bela 

Vista 

UTE 

Escolha 
UTE Viana 

MM R$ 8.831 910 5.665 3.660 

R$/MWh 0,17 0,21 0,22 0,23 

5 Resultados e discussão 

O resultado dos impactos e benefícios valorados neste 
trabalho são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4: Resultados obtidos da Valoração dos impactos e benefícios 

das usinas estudadas em R$/MWh. 

 UHE 

Mauá 
PCH Bela 

Vista 
UTE 

Escolha 
UTE 

Viana 
Reservatório de 

regularização da UHE -4,69 0,00 0,00 0,00 
Atendimento à 

demanda da PCH 0,00 -0,45 0,00 0,00 
Emissão de material 

particulado 0,00 0,00 0,00 1,27 
Emissão de GEEs 0,02 0,01 0,10 0,14 
Compensação 

ambiental -0,20 -0,25 -0,13 -0,14 
Total -4,86 -0,69 -0,04 1,28 

Os valores negativos representam decréscimo no valor do ICB 
dos leilões de energia, ou seja, esses valores diminuiriam o 
preço final da energia da usina, tornando-a mais competitiva. 
Em contrapartida, os valores positivos representam 
acréscimos no valor do ICB, tornando sua energia mais cara.  

A Tabela 5 compara o valor final do ICB praticado nos leilões 
que as usinas estudadas venderam suas energias, corrigido 
pelo IPCA, com o valor acrescido dos impactos e benefícios 
valorados neste trabalho. 

Tabela 5: Comparação dos impactos e benefícios valorados com os 

preços corrigidos dos leilões de energia. 

 
Preço original 

de leilão 

(R$/MWh) 

Preço com as 

externalidades 

valoradas 

(R$/MWh) 

Variação 

(%) 

UHE Mauá 220,88 216,02 -2,20 
PCH Bela Vista 195,70 195,01 -0,35 
UTE Escolha 258,08 258,05 -0,01 
UTE Viana 252,34 253,62 +0,51 

Entre as externalidades avaliadas, o benefício proporcionado 
pelos reservatórios de acumulação das UHEs representa o 
maior valor, de 4,69 R$/MWh, evidenciando a importância 
deles para a confiabilidade do fornecimento e modicidade 
tarifária. Há ainda a redução do impacto de emissões de 
material particulado PM10 e de GEE que seriam gerados com 
o acionamento de termelétricas para suprir a demanda 
energética quando os reservatórios estão sem capacidade, os 
quais não foram considerados no cálculo.  

O impacto da emissão de material particulado inalável PM10 
representou o segundo maior valor valorado, de 1,27 
R$/MWh, que representa um acréscimo no ICB da UTE Viana. 
Esse valor busca internalizar o custo devido às doenças 
cardiopulmonares que o SUS precisa arcar e o custo das vidas 
perdidas que são afetadas pelas emissões desses poluentes.  

O benefício das PCHs para o sistema, que nesse estudo foi 
avaliado apenas com a energia gerada além da garantia física 
ofertada no leilão, também apresentou valor significativo, de 
0,45 R$/MWh. Existe ainda uma série de externalidades das 
PCHs que produzem benefícios e impactos negativos para o 
SIN, sociedade e meio ambiente que já foram levantadas por 
outros trabalhos, mas a sua incorporação no ICB dos leilões 
de energia permanece um desafio para estudos futuros. O 
trabalho de Roland Berger Strategy Consultants [34] destaca 
a criação de empregos, a geração de receita tributária, o 
impacto no PIB, o aumento do Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M) onde são instaladas, a redução 
de investimentos adicionais nas redes de transmissão, a 
complementaridade com outras fontes renováveis, entre 
outros. 

O impacto das emissões de GEE apresentou valores menores 
quando comparado com as demais externalidades. Para as 
usinas de fonte hídrica, UHE Mauá e PCH Bela Vista, o valor 
desse impacto é quase insignificante, de 0,02 e 0,01 R$/MWh 
respectivamente, já que as emissões provocadas pelos 
reservatórios são muito pequenas. Por outro lado, para as 
termelétricas, esse valor é maior, com 0,10 R$/MWh para a 
UTE Escolha e 0,14 R$/MWh para a UTE Viana, devido ao 
maior impacto das emissões de GEE em razão da queima de 
combustível fóssil.  

Por fim, o benefício da compensação ambiental, como 
esperado, apresentou valores maiores para a UHE Mauá e 
PCH Bela Vista, de 0,20 R$/MWh e 0,25 R$/MWh 
respectivamente, que possuem um custo de investimento 
para sua instalação maior. A UTE Escolha e a UTE Viana 
apresentaram a valores menores, de 0,13 R$/MWh e 0,14 
R$/MWh respectivamente, cerca da metade do valor 
estimado para as usinas de fonte hídrica. 

Os resultados apresentados são condizentes com os estudos 
de valoração das externalidades realizados no Brasil. 
Conforme apresentado anteriormente, Ferreira [8] chegou a 
um valor máximo de cerca de R$ 20,00/MWh avaliando 
somente as externalidades negativas do setor hidrelétrico no 
Estado de Minas Gerais e Reis [10] chegou a valores máximos 
da ordem de R$ 7,00/MWh para hidrelétrica e de R$ 
13,00/MWh para termelétrica a gás natural. 

6 Conclusões 

Os leilões de compra de energia no ambiente de contratação 
regulada consideram apenas o preço de geração, não sendo 
contabilizadas as externalidades da geração que acabam 
impactando na tarifa de energia paga pelo consumidor final 
ou causando impactos negativos e benefícios para a 
sociedade e para o meio ambiente.  

Com isso em mente, o objetivo principal deste trabalho foi 
estabelecer critérios, parâmetros, variáveis e equações para 
valoração de cinco externalidades atualmente 
desconsideradas na composição dos índices custo benefícios 
de fontes geradoras de energia, visando a analisar seus 
impactos nas negociações em leilões de energia elétrica. 
Delas, a de maior impacto positivo foi o benefício oferecido 
pela capacidade de regularização do reservatório estudado. 
Deve-se ressaltar, no entanto, que os resultados foram 
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obtidos por meio de uma simulação individual da UHE 
considerada, o que desconsidera a interação da usina com os 
demais empreendimentos do sistema. Uma simulação similar 
em termos de sistema poderia trazer variações no valor do 
benefício, as quais seriam ainda mais positivas caso o 
reservatório fosse considerado como alternativa de apoio 
para as fontes variáveis de geração, principalmente eólicas e 
solares. 

Por outro lado, a externalidade de maior impacto negativo foi 
a emissão de material particulado pela térmica estudada. 
Note-se que é uma externalidade muito pouco considerada 
em estudos similares, o que se pode justificar pela dificuldade 
em seu processo de valoração. De fato, ela foi a externalidade 
que necessitou de mais informações, as quais foram 
coletadas de diferentes fontes. Portanto, reconhece-se a 
dificuldade em se valorar esse impacto. Ainda assim, o valor 
resultante mostrou que a emissão de material particulado é 
uma externalidade bastante relevante e que merece ser 
analisada em estudos futuros.  

De um modo geral, as cinco externalidades estudadas se 
aplicam às principais fontes de geração de energia 
atualmente instaladas no país, o que evidencia a 
aplicabilidade e a reprodutibilidade das metodologias 
propostas. Destaca-se que os dados de entrada das equações 
utilizadas são aplicáveis para o sistema atual de contratação, 
ou seja, são dados dos empreendimentos originados dos seus 
respectivos cadastros nos leilões de contratação e de bancos 
de dados do governo. Dessa forma, é garantida a 
transparência e veracidade das informações.  

Para trabalhos futuros, recomendam-se o estudo e o 
desenvolvimento de metodologias de valoração de outras 
externalidades já apontadas pela literatura. Por exemplo: 
questões de capacidade de armazenamento e atendimento 
às demandas média e de pico; aspectos relacionados à 
modicidade tarifária, como investimentos adicionais em 
redes de transmissão e complementaridade entre as fontes 
renováveis; e outras referentes ao desenvolvimento 
sustentável, como as receitas tributárias geradas por meio da 
arrecadação de impostos sobre os serviços prestados com a 
implantação, operação e manutenção das usinas de geração 
de energia elétrica, a geração de empregos diretos e 
indiretos, a segurança contra cheias promovida pelas 
hidrelétricas e seus reservatórios, a supressão e reposição 
florestal, dentre outros. 
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Abstract: The growing demand for biofuels promotes an 
increasing of bioethanol production and a consequent 
increasing vinasse generation, the main residue resulting 
from its production. Due to the large volume generated and 
the high organic load present, vinasse becomes an 
environmentally adequate final disposal challenge for 
ethanol plants. This paper proposes the concentration and 
atomization drying as an alternative for the treatment of 
rice ethanol vinasse, aiming at closing the ethanol 
production cycle by generating a final product with high 
protein content for the manufacture of animal feed. For 
this, the process is described in detail and the associated 
production costs are estimated, focusing on energy costs 
(corresponding to 55.01% of production costs) to analyse 
the business profitability with the product 
commercialization. As a result, the financial indicators 
obtained are as follows: Net Present Value (NPV) of R$ 
17,017,689.93 and Internal Rate of Return (IRR) of 81.84%, 
with a payback of 1.22 years. This demonstrates the 
economic viability of the drying system implementation. 

Keywords: Liquid effluent, rice ethanol, vinasse, spray dryer. 

Resumo: A crescente demanda por biocombustíveis 
promove o aumento da produção de bioetanol e o 
consequente aumento da geração de vinhaça, principal 

resíduo decorrente da sua produção. Devido ao grande 
volume gerado e da alta carga orgânica presente, a vinhaça 
impõe desafios à disposição final ambientalmente adequada 
para as usinas de bioetanol. Este trabalho apresenta a 
concentração e secagem por atomização como alternativa 
para o tratamento da vinhaça de etanol de arroz com o 
objetivo de fechar o ciclo produtivo do etanol, gerando um 
produto final com alto teor proteico destinado à fabricação 
de ração animal. Para isso, o processo é descrito em 
detalhes e os custos de produção atrelados são estimados, 
com foco nos custos energéticos (correspondentes a 55,01% 
dos custos de produção) para analisar a viabilidade de lucro 
com a comercialização do produto obtido. Como resultado, 
os indicadores financeiros obtidos são os seguintes: Valor 
Presente Líquido (VPL) de R$ 17.017.689,93 e Taxa Interna 
de Retorno (TIR) de 81,84%, com payback de 1,22 anos. Isso 
demonstra a viabilidade econômica da implementação do 
sistema de secagem. 

Palavras-Chave: Efluente líquido, etanol de arroz, vinhaça, 
spray dryer. 

1 Introdução 

Diante do interesse mundial em buscar soluções ambientais 
eficientes e sustentáveis, a transição energética mostra-se 
imprescindível para minimizar as emissões de gases do 
efeito estufa. Para atingir a marca de zero emissões líquidas 
em 2050, o uso de energias renováveis precisa dobrar a 
cada cinco anos [1]. Nesse sentido, o Brasil é, notoriamente, 
um dos países com a matriz energética mais renovável no 
mundo. Segundo a Agência Nacional de Petróleo [2], esse 
fato se deve, em parte, ao pioneirismo mundial no uso de 
biocombustíveis que levou o Brasil a alcançar uma posição 
almejada por muitos países que buscam desenvolver fontes 
renováveis de energia como alternativas estratégicas ao 
petróleo.  

No Brasil, os dois principais biocombustíveis líquidos 
utilizados são o etanol obtido a partir de cana-de-açúcar e, 
em escala crescente, o biodiesel.  

Segundo a Renewable Fuels Association [3], o Brasil foi o 
segundo maior produtor de bioetanol no mundo em 2020, 
responsável por cerca de 30% de toda a produção mundial, 
com cerca de 30 bilhões de litros, ficando atrás apenas dos 
EUA, cuja produção de 52,7 bilhões de litros corresponde a 
cerca de 53% da produção do biocombustível no mundo.  

No entanto, com a crescente produção de etanol em todo o 
mundo, a preocupação quanto aos impactos ambientais 
relacionados também aumenta [4]. Dentre os resíduos 
gerados na produção de etanol, a vinhaça se destaca como 
o resíduo mais preocupante.  De acordo com Bergmann et 
al. [5], a vinhaça consiste em um lodo ácido (pH 3,5-5) de 
cor marrom escura, com alto teor orgânico (demanda 
química de oxigênio de 50-150 g/L) e cheiro desagradável 
para humanos. Somam-se a essas características elevadas 
concentrações de potássio e sulfato, além de teores 
apreciáveis de fósforo, nitrogênio e outros, tais como macro 
e micronutrientes [6]. Possui alto potencial poluidor, cerca 
de 100 vezes mais do que o esgoto doméstico, devido ao 
alto teor de matéria orgânica, causando esgotamento de 
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oxigênio e altos níveis de demanda bioquímica de oxigênio 
(DBO) [7].  

Lora e Venturini [8] estimam que a vinhaça corresponde a 
aproximadamente 57% de todos os resíduos produzidos 
pelas usinas de etanol, e que seu custo de disposição 
aumentou significativamente no decorrer dos anos. Fuess 
[6] estima que a taxa de geração média de vinhaça 
corresponde, em geral, a 13 L por litro de etanol produzido, 
enquanto Parsaee et al. [9] afirmam que a produção 
mundial atual de vinhaça é de cerca de 22,4 GL. 

Para Fukushima et al. [4], a perspectiva de crescimento na 
produção de etanol deve atingir 65 milhões m³ até 2050, 
valor 133% maior que os 28,3 milhões m³ produzidos no 
Brasil em 2016.  Com este aumento na produção, segundo 
Ao et al. [10], faz-se necessário o desenvolvimento de rotas 
de desperdício zero para a valorização da vinhaça com a 
finalidade de alcançar o desenvolvimento sustentável.   

Das alternativas mais utilizadas como opção de tratamento 
e aplicação da vinhaça nas usinas de bioetanol no Brasil 
destacam-se a biodigestão e a fertirrigação [11] [12] [13]. 
Segundo Fuess [6], praticamente todo o volume de vinhaça 
gerado nas destilarias brasileiras, que utilizam 
predominantemente a cana-de-açúcar, é direcionado à 
fertirrigação das lavouras. No entanto, ainda segundo o 
autor, o potencial poluente/contaminante da vinhaça 
caracteriza sua disposição no solo como problemática, 
tendo em vista prováveis impactos negativos no solo e nos 
recursos hídricos no caso da aplicação de dosagens 
inadequadas. Além disso, possíveis casos de contaminação 
por metais tóxicos (como cádmio, chumbo, cobre, cromo e 
níquel) também podem estar associados ao descarte da 
vinhaça. 

A secagem após a concentração é uma alternativa de 
tratamento para a vinhaça residual do processo de 
produção de etanol [14]. O produto obtido pode ser 
comparado ao Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS), 
matéria-prima já amplamente empregada na formulação de 
rações animais, principalmente como suplemento proteico, 
mas também como fonte de energia metabolizável. 
Entretanto, é um dos ingredientes mais caros. Por isso, a 
busca por fontes de proteína alternativa de menor custo, 
mas com garantia de valor nutritivo para reduzir custo e 
aumentar retorno econômico, é uma necessidade nesse 
setor. Em estudo recente, El-Zaiat et al. [15] mostraram que 
o produto resultante da secagem da vinhaça de etanol de 
arroz constitui uma fonte promissora de proteína e energia 
para rebanho de ovelhas, com potencial extra para 
vantagens econômicas sem efeitos adversos na 
performance de crescimento do rebanho.  

Este trabalho apresenta essa alternativa utilizando como 
objeto de estudo uma usina de etanol instalada no extremo 
sul catarinense que utiliza resíduo de arroz como matéria-
prima. Esse tipo de tratamento visa à valorização de um 
resíduo com alto potencial poluente, transformando-o em 
um coproduto rentável por meio de um processo produtivo 
ecoeficiente, aproximando a empresa de uma rota de 
desperdício zero. Nesse contexto, este trabalho levantou em 
campo informações pertinentes ao processo produtivo e 

estudou a viabilidade de lucro com a comercialização do 
produto seco obtido para aplicação na fabricação de ração 
animal. 

2 Metodologia 

O trabalho utilizou-se de pesquisa exploratória como 
metodologia e foi desenvolvido na forma de estudo de caso. 
O embasamento teórico se deu por meio de revisão 
bibliográfica, enquanto que os dados técnicos de operação 
foram levantados em campo, por meio de contato direto 
com o corpo técnico da empresa. 

2.1 Descrição do objeto de estudo 

A empresa em estudo utiliza a quirera de arroz como 
principal matéria-prima e tem seu processo produtivo 
descrito na Figura 1. Apresenta capacidade de 
processamento média de 500 toneladas de quirera/mês, 
com capacidade nominal de produção de 550 m³ de 
etanol/mês. Há recuperação de até 120.000 kg/mês de 
dióxido de carbono proveniente da etapa fermentativa do 
processo produtivo e geração média atual de vinhaça 
estimada em 90 m³/dia.  

 

Figura 1: Fluxograma de processos operantes. 

O volume diário gerado de vinhaça apresentava-se como 
uma problemática ambiental e logística para a empresa. 
Com isso, no ano 2016 a empresa investiu em um sistema 
de secagem composto de um evaporador de múltiplos 
efeitos para concentração da vinhaça e de um secador por 
atomização tipo spray dryer para a obtenção de um produto 
em pó com alto teor proteico, a ser destinado como 
matéria-prima para composição de ração animal.  

As etapas de processo foram descritas a seguir a fim de 
servirem de base para a estimativa da viabilidade de lucro 
com a comercialização do produto seco. 

2.2 Descrição do processo de concentração e secagem da 
vinhaça 

O volume médio de vinhaça gerado na empresa objeto de 
estudo é de 90 m³/dia, com temperatura de 
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aproximadamente 100 °C, teor de sólidos totais (ST) de 7% e 
pH na faixa de 3,5-4,5. O tratamento da vinhaça ocorre em 
duas etapas: a vinhaça líquida residual proveniente da etapa 
de destilação do etanol de arroz é submetida à 
concentração em um evaporador de névoa turbulenta de 
múltiplos efeitos, reduzindo a umidade e aumentando o 
teor de ST a 30%, obtendo-se como produto a vinhaça 
concentrada. A vinhaça concentrada passa então para a 
etapa de secagem, efetuada em um secador tipo spray dryer 
com sistema de atomização com bicos de alta pressão, 
resultando em um produto em pó, a levedura integral seca, 
com teor de umidade final na faixa de 6%. 

O equipamento que promove a concentração da vinhaça é 
um evaporador com quatro efeitos que utiliza o princípio da 
névoa turbulenta descendente de múltiplos efeitos e possui 
capacidade de evaporação de 4 t/h, possibilitando a redução 
do volume de produto em até dez vezes. O esquema de 
funcionamento do evaporador concentrador, descrito a 
seguir, pode ser observado na Figura 2.  

 

Figura 2: Esquema de funcionamento do evaporador de 
quatro efeitos: (1) bomba de recalque; (2) top cone; (3) 

feixe tubular longo; (4) purgador; (5) separador; (6) 
distribuidor; (7) bomba de vácuo; (8) condensador 

barométrico; (9) selo hidráulico; (10) torre de resfriamento; 
(11) bomba de recirculação. 

Nessa etapa, a vinhaça armazenada em tanques (ST=7%) é 
bombeada com uma bomba de recalque (1) a uma vazão de 
5 m³/h e inserida no equipamento na parte superior da 
torre, o chamado top cone (2). O top cone é composto de 
uma região de alta pressão na parte superior, na qual ocorre 
a formação da névoa turbulenta da vinhaça alimentada e 
consequente expansão térmica, e de uma região de baixa 
pressão na parte inferior (vácuo). O vapor é, então, inserido 
na parte superior do feixe tubular longo (3), entre a camisa 
e a parede externa do primeiro efeito do evaporador, com a 
finalidade de realizar a evaporação da névoa descendente 
do produto a alta velocidade e turbulência, promovendo 
transferência de calor durante todo o comprimento do 
feixe. Na parte inferior do feixe tubular, um purgador (4) 
retira a parcela de condensado no primeiro estágio, 
enquanto o produto a ser concentrado alimenta o próximo 
estágio por bombeamento. O vapor gerado no primeiro 
efeito é remanejado para o segundo efeito por meio de um 
separador (5) e de um distribuidor (6) para continuar o 
processo de evaporação. O processo se repete até o quarto 
efeito, no qual o produto concentrado a ST=30% é 
bombeado para armazenamento pré-atomização. Uma 

bomba de vácuo (7) instalada na parte superior do último 
estágio garante que o vácuo no sistema diminua o ponto de 
ebulição do líquido no processo. O vapor remanescente do 
último estágio passa para um condensador barométrico (8) 
conectado a um selo hidráulico (9) que garante a 
manutenção do vácuo do sistema. Parte do vapor 
proveniente de (8) é reutilizada por meio de uma bomba de 
recirculação (11), enquanto o restante em estado líquido 
segue para uma torre de resfriamento (10), onde o calor 
residual é dissipado para o ambiente, encerrando o 
processo.  

A vazão de saída é de 1.200 kg/h de produto concentrado, 
com teor de ST de 30%. O consumo de vapor estimado para 
a alimentação do primeiro efeito do concentrador é de 900 
kg/h, sendo esse purgado ao final do primeiro estágio uma 
vez que o próprio vapor do produto a ser concentrado 
alimenta os próximos efeitos. Para promover a 
concentração de todo o volume de vinhaça gerado 
diariamente, o evaporador deve operar por 18 h/dia, 
produzindo 21.600 kg/dia de concentrado de vinhaça. 

O secador por atomização spray dryer (Figura 3) possui a 
capacidade de processar vazão de 950 kg/h de resíduo de 
álcool de arroz com concentração de ST de 30%. 

 

Figura 3: Esquema de funcionamento do secador: (1) 
conjunto de bombeamento; (2) canal de alimentação; (3) 

ventilador adutor; (4) trocador de calor; (5) tubulação de ar 
de entrada; (6) bico atomizador; (7) câmara de secagem; (8) 

ciclones; (9) tubulação de ar de saída; (10) ventilador 
exaustor. 

Esse secador é alimentado por dois fluxos de massa 
distintos: um de material líquido a passar por secagem e 
outro de ar quente responsável pela secagem em si. A 
alimentação do material concentrado é feita por um 
conjunto de bombeamento (1) composto por uma bomba 
centrífuga seguida de uma bomba de alta pressão que 
promove o bombeamento ascendente do líquido a 
temperatura ambiente através do canal de alimentação (2). 
A inserção do fluxo de ar de entrada se dá por meio de um 
ventilador adutor (3) com vazão de 21.000 m³ ar/h, que 
força a passagem do fluido a temperatura ambiente por um 
trocador de calor do tipo radiador (4). O radiador aumenta a 
temperatura do fluido a cerca de 180 °C, que ascende 
através da tubulação de ar de entrada (5). O bico 
atomizador (6) dispersa o líquido em gotículas 
descendentes, provocando o aumento da superfície de 
contato do material. Com isso, o fluxo concorrente de ar 
quente entra em contato direto com o líquido pulverizado 
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em direção à câmara de secagem (7) onde ocorre a 
evaporação do componente líquido pela transferência de 
calor entre o material disperso e o fluxo de ar quente. A 
maior parte do material já seco se deposita no cone abaixo 
da câmara de secagem, de onde é retirado como produto 
com umidade de cerca de 6% e temperatura de 45 °C. No 
entanto, devido à turbulência na câmara de secagem, parte 
do material continua em suspensão no fluxo de ar quente, 
sendo coletado em um par de ciclones (8) que promove a 
segunda retirada de material seco. O ar quente, livre de 
material particulado, segue pela tubulação de ar de saída 
(9), de onde é extraído por um ventilador exaustor (10) a 
cerca de 100 °C. 

Com uma alimentação de 950 kg/h de vinhaça, a capacidade 
produtiva do sistema de secagem é de 302 kg/h de levedura 
seca, considerando umidade relativa final de cerca de 6%. 
Para processar os 21.600 kg/dia de concentrado, o secador 
deve operar por 22,7 h/dia, quase ininterruptamente, 
produzindo assim 6.867 kg/dia de produto seco. A demanda 
térmica do secador spray dryer estimada é de 1.090 kW, 
representando um consumo de cerca de 1.405 kg/h de 
vapor. A partir desses dados, os custos de produção da 
levedura seca integral foram estimados.  

2.3 Caracterização da levedura integral seca  

Uma amostra da levedura integral seca foi coletada na saída 
do secador tipo spray dryer durante a fase inicial de testes e 
enviada para um laboratório externo especializado para 
determinação dos parâmetros e respectivos métodos 
empregados listados na Tabela 1.  

Tabela 1: Parâmetros e métodos utilizados nos ensaios de 
caracterização da levedura integral seca. 

Parâmetro Método 

Amilase Colorimétrico Titulação - Norma: USP 26 
(Pancreatin "Assay for amylase activity") 

Lisina Para Tiptofano HPLC - Norma: EN ISO 13904; 
EU 152/2009 (F). Para demais aminoácidos: 
Hidrólise ácida - Norma: ISO 13903:2005; EU 

152/2009 (F) Metionina 

Beta glucanos AOAC 995.16 
Resíduo mineral 
fixo (material 
mineral) 

Normas IAL, 4ª ed. SP - 2005, item 018/IV 
[PNT154-AL] 

Fibra bruta Gravimetria AOAC 962.09; AOCS Ba 6-84 
Glucose 

LC-DAD - Método interno Glucomanano 
(cálculo) 
Manose 

Gordura total Normas IAL, 4ª ed. SP - 2005, item 033/IV 
[PNT154-AL] 

Proteína Kjeldhal - PNT24-AL - Procedimento para 
determinação de proteína total [PNT024-Al] 

Cálcio (Ca) 
AOAC Official Method 2013.06 adaptado 

[PNT005-AB] 
Fósforo (P) 
Potássio (K) 
Sódio (Na) 

Esses parâmetros são comumente determinados na análise 
de matérias-primas para formulação de ração animal, e os 

ensaios foram realizados pelo Laboratório Eurofins/ALAC, 
sob relatório N° 101644/2016. 

2.4 Análise da viabilidade de lucro na comercialização da 
levedura integral seca 

Para Abreu Filho e Cury [16], a análise de um projeto de 
investimento tem por objetivo o fornecimento de subsídios 
para a tomada de decisão objetiva, por parte de 
investidores, a partir de premissas básicas estimadas e 
previstas com base nos cenários observáveis e em relação a 
seus julgamentos técnicos, para a maximização da riqueza e 
pela melhor relação risco versus retorno. 

A análise econômica do sistema de secagem implantado 
baseou-se majoritariamente na metodologia proposta por 
Senicato e Basso [17]. Para tanto, assumiu-se que a geração 
diária de vinhaça da usina é de 90 m³/dia. Desse total, 
considerou-se o ciclo produtivo diário de 6,8 t/dia de 
levedura integral seca. Considerou-se também que o total 
de dias de operação da usina, sob condições normais, seja 
de 300 dias/ano, descontados recessos e pausas para 
manutenção, resultando em produção total de 2.010 t/ano 
do produto levedura integral seca. 

Dentre os métodos quantitativos consagrados e consensuais 
no mundo das finanças, para a realização da análise da 
viabilidade econômica de implantação do projeto do 
sistema de secagem da vinhaça na empresa em estudo 
foram utilizados os indicadores listados a seguir: Valor 
Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Taxa 
de Retorno de Capital (TRC ou payback). Os cálculos desses 
indicadores foram realizados utilizando-se do software 
Microsoft Excel, tomando-se como horizonte de 
planejamento a vida útil dos equipamentos, estimada em 15 
anos. A Taxa Média de Atratividade (TMA) considerada foi 
de 15% a.a. 

Os custos de produção foram definidos pelo custo da 
matéria-prima, custos fixos e custos variáveis. Uma vez que 
a matéria-prima é considerada um resíduo industrial, seu 
custo é nulo. Os custos fixos incluem mão de obra e 
encargos agregados. Para a mão-de-obra considerou-se que 
sejam necessários apenas dois trabalhadores para a 
operação do conjunto evaporador e secador uma vez que o 
sistema é automatizado. Os custos variáveis englobam os 
custos energéticos e de embalagem do produto. O custo de 
vapor corresponde à demanda térmica de aquecimento dos 
trocadores de calor, enquanto que o custo de energia 
elétrica corresponde à demanda dos motores dos 
equipamentos, ambos descritos detalhadamente nos 
resultados deste trabalho. 

Na definição do custo referente à embalagem, 
consideraram-se embalagens do tipo big bag com 
capacidade de 1 t, com custo individual de R$ 17,00 (valor 
cotado em janeiro de 2019). Para a depreciação dos 
equipamentos, considerou-se uma taxa de 10% a.a. do 
investimento inicial total dos equipamentos, conforme 
média de máquinas industriais dispostas na instrução 
normativa RFB Nº 1700 [18]. 
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Quanto à estimativa de impostos, considerou-se operação 
sob Lucro Presumido. Para esse regime tributário, foram 
tomadas as seguintes considerações fornecidas pelo setor 
contábil da empresa em estudo para base de cálculo: 
contribuição social, com base de cálculo de 8% da receita 
bruta com alíquota de 15%; Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ), com base de cálculo de 12% da receita bruta 
com alíquota de 9%; Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), com alíquota de 17% (para 
operações internas); Programa de Integração Social (PIS), 
com alíquota de 0,65%; e por fim, Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), com alíquota 
de 3%. O investimento total para a implementação do 
sistema de secagem foi estimado em R$ 1,4 milhões para o 
evaporador e R$ 3 milhões para o secador spray dryer, 
totalizando R$ 4,4 milhões para o conjunto. Esse 
investimento foi realizado no ano de 2016. 

2.4.1 Cálculo do Valor Presente Líquido (VLP) 

De acordo com Abreu Filho e Cury [16], o VPL pode ser 
considerado o método mais rigoroso e tecnicamente 
perfeito, e, de maneira geral, o melhor procedimento para 
comparação de projetos diferentes, mas com o mesmo 
prazo de vida econômica útil. Matematicamente, o VPL é o 
valor no presente (t = 0) que equivale a um fluxo de caixa de 
um projeto, calculado a uma determinada taxa de desconto. 
O VPL de um fluxo de caixa de um projeto pode ser 
calculado pela Equação 1 [16], 

!"# =% &'!
(1 + +)!

"

!#$
 (1) 

em que FCt é o fluxo de caixa resultante líquido do período t 
(em anos); k é a taxa de desconto (percentual) e n (em anos) 
é o horizonte de estudo definido para a análise do projeto. 

O método VLP estabelece que: 

i VPL > 0 → o projeto pode ser aceito. 
ii VPL = 0 → é indiferente aceitar ou rejeitar o 

projeto. 
iii VPL < 0 → o projeto deve ser rejeitado. 

 
2.4.2 Cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

Ainda segundo Abreu Filho e Cury [16], a TIR é a taxa que 
iguala o valor presente das entradas e saídas de um projeto 
de investimento e serve para determinar a taxa de juros 
máxima de custo de capital que um projeto suporta pagar. A 
taxa de desconto nominal considerada corresponde à Taxa 
Mínima de Atratividade (TMA), definida pelos mesmos 
autores como a taxa de retorno de um projeto abaixo da 
qual os investidores, individuais ou corporativos não a 
devem considerar atrativa para remunerar o capital 
investido.  

Em termos matemáticos, a TIR de um projeto é a taxa de 
juros k* que satisfaça a Equação 2 [16], 

% &'!
(1 + +∗)! = 0

"

!#$
 (2) 

em que FCt é o fluxo de caixa resultante líquido do período t 
(em anos); k* é a taxa de desconto (percentual) e n (em 
anos) é o horizonte de estudo definido para a análise do 
projeto. A análise da TIR estabelece que: 

i TIR > TMA → o projeto pode ser aceito. 
ii TIR = TMA → é indiferente aceitar ou rejeitar o 

projeto. 
iii TIR < TMA → o projeto deve ser rejeitado. 

Os custos do investimento para implantação dos sistemas 
de concentração e secagem foram considerados no cálculo 
da TIR. 

2.4.3 Cálculo da Taxa de Retorno de Capital (TRC) 

Segundo Afonso Junior e colaboradores [19], a TRC, também 
chamada payback, é o período necessário para que o 
investimento inicial aplicado seja recuperado, e pode ser 
calculada considerando a renda anual não descontada por 
meio da Equação 3, 

./' = '&
/'

 (3) 

na qual Ci é o capital inicial (em R$) e Ra é a renda anual não 
descontada (em R$). O critério do método do TRC 
estabelece que:  

i TRC < vida útil do projeto → o projeto pode ser 
aceito. 

ii TRC = vida útil do projeto → é indiferente aceitar 
ou não. 

iii TRC > vida útil do projeto → o projeto deve ser 
rejeitado. 

3 Resultados e Discussão 

Apresentam-se nesta seção os resultados obtidos e breve 
discussão sobre eles. 

3.1 Caracterização da levedura integral seca 

Os resultados da caracterização da levedura integral seca 
visando à sua aplicação na formulação de ração animal são 
apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2: Resultados da caracterização da levedura integral seca. 

Parâmetro Resultado  Unidade 

Amilase <0,50 U/mg 
Lisina 1,26 g/100g 
Metionina 1,04 g/100g 
Beta glucanos <0,10 g/100g 
Resíduo mineral fixo (matéria mineral) 4,84 g/100g 
Fibra bruta 2,4 % 
Glucose 1,97 % 
Glucomanano (cálculo) 5,12 % 
Manose 3,15 % 
Gordura total 7,57 g/100g 
Proteína 34,9 g/100g 
Cálcio (Ca) 161 mg/100g 
Fósforo (P) 811 mg/100g 
Potássio (K) 903 mg/100g 
Sódio (Na) 125 mg/100g 
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Análises laboratoriais indicaram como principal 
característica do produto o alto teor de proteína, que é de 
34,9%, além da presença de micronutrientes. Na 
comparação, o produto apresentou composição nutricional 
semelhante à do DDGS (Distillers Dried Grains with 
Solubles), vide Tabela 3, proveniente da indústria de etanol 
de milho e largamente utilizado como matéria-prima na 
fabricação de rações animais.  

Tabela 3: Composição nutricional do DDGS proveniente da 
produção de etanol de milho. 

Parâmetro Faixa (min-máx) Unidade 

Proteína bruta 28,7 - 32,9 g/100g 
Extrato etéreo (lipídeos) 8,8 - 12,4 g/100g 
Fibra bruta 5,4 - 10,4 g/100g 
Matéria mineral  3,0 - 9,8 g/100g 
Lisina 0,61 - 1,6 g/100g 
Arginina 1,01 - 1,48 g/100g 
Metionina 0,54 - 0,76 g/100g 
Fósforo (P) 420 - 990 mg/100g 

(Adaptado de Da Silva et al. [20]). 

O DDGS apresenta teor médio de proteína bruta de 30,90%, 
segundo Da Silva et al. [20], e de 42,06% segundo Santos et 
al. [21]. A levedura integral seca derivada do etanol de arroz 
apresentou maiores concentrações de cálcio e de fósforo 
(161 mg/100 g e 811 mg/100, respectivamente) comparada 
à amostra de DDGS caracterizada por Stuani et al. [22], que 
apresentou 60 mg/100g de Ca e 790 mg/100g de P. Segundo 
Da Silva et al. [20], o teor de fósforo no DDGS varia de 420-
990 mg/100 g. Adicionalmente, a levedura integral seca 
apresentou aminoácidos como lisina e metionina em valores 
semelhantes ou superiores aos do DDGS, nutrientes 
importantes para a composição de ração animal e que 
conferem valor ao produto.  

Além da porção amídica, os cereais apresentam 
carboidratos denominados polissacarídeos não-amídicos, 
que têm função quase que exclusivamente estrutural nas 
plantas, compondo sua fração fibrosa. A porção solúvel das 
fibras é composta por pectinas, gomas e também pela 
hemicelulose na forma de xiloglucanos, arabinoxilanos, 
xilanos, β-glucanos, glucomananos, entre outros [23]. A 
utilização de dietas que contenham em sua composição 
cereais e subprodutos originados do beneficiamento desses 
com elevadas concentrações desse tipo de fibra podem 
trazer alterações ao desenvolvimento das aves [24].  

Utimi [25] indica que quando presentes nas dietas de aves, 
polissacarídeos não-amídicos, principalmente a porção 
solúvel das fibras, além de apresentarem baixo valor 
digestivo para aves, interferem na disgestão e na 
disponibilidade dos nutrientes. Dessa forma, pesquisas para 
determinar níveis de inclusão da levedura integral seca na 
formulação de rações para frangos de corte ou outros 
animais devem ser realizadas para garantir a manutenção 
do desempenho na produção. Dado que estudos anteriores 
que investigaram a composição nutricional da levedura 
derivada da produção de etanol de arroz não foram 
encontrados, os resultados deste trabalho contribuem para 
a literatura no tema. 

3.2 Estimativa dos custos de produção da levedura 
integral seca 

Os custos de produção da secagem da levedura seca integral 
seca foram estimados e dispostos na Tabela 4.  

Tabela 4: Resumo dos custos de produção estimados para a 
produção da levedura integral seca. 

Descrição Valor Custo/t % 

Matéria-prima R$                           - R$             - 0 
Vinhaça R$                           - R$             - 0 
Custos fixos R$          48.000,00 R$   23,30 4,13 
Mão-de-obra/encargos R$          48.000,00 R$   23,30 4,13 
Custos variáveis R$       674.717,20 R$ 327,53 58,03 
Vapor R$       210.728,74 R$ 102,30 18,12 
Energia elétrica R$       428.966,76 R$ 208,24 36,89 
Embalagem R$          35.021,70 R$   17,00 3,01 
Depreciação R$       440.000,00 R$ 213,59 37,84 
Total R$    1.162.717,20 R$ 564,43 100 

Observa-se o impacto dos custos energéticos no custo de 
produção, cerca de 55%. A estimativa de custo energético 
obtida neste trabalho auxilia na definição dos custos totais 
do produto e é decisiva no momento de definir o preço do 
produto para o mercado. Com base nos dados 
apresentados, pode-se observar o quanto o custo 
energético de operação do sistema de secagem é 
extremamente representativo para a viabilidade de 
operação do projeto. Com isso, devem-se buscar 
alternativas para reduzir tais custos. Há possibilidade de: (i) 
aumentar a eficiência do sistema de geração de vapor; (ii) 
usar biomassas alternativas para a geração de vapor em 
função do preço de mercado do combustível utilizado 
atualmente (casca de arroz), sem causar prejuízo à geração 
de vapor; (iii) e/ou implementar um sistema de cogeração 
que reduza ou até mesmo dispense a demanda externa de 
energia elétrica. A utilização da casca de arroz como 
biomassa para queima na caldeira é viável uma vez que sua 
disponibilidade está associada à oferta da matéria-prima do 
etanol, o arroz, além da facilidade de obtenção junto aos 
fornecedores, as cerealistas da região. 

3.3 Receitas do projeto 
O preço final de venda do produto foi estimado pela 
empresa por meio de uma pesquisa de mercado em cerca 
de R$ 3.000,00/t. Dado que não se teve conhecimento de 
outras empresas que produzem e comercializam tal 
produto, levou-se em conta o preço de outras matérias-
primas com aplicação similar, como o farelo de soja, nessa 
determinação. Para esse valor, a produção de 2.060 t/ano 
de levedura integral seca geraria uma receita bruta anual de 
R$ 6.180.300,00. Com isso, o lucro bruto anual estimado, 
dado pela receita bruta diminuída dos custos, foi de R$ 
5.017.582,80. Por fim, o lucro líquido anual, subtraídos os 
impostos, foi estimado em R$ 3.600.440,01. 

3.4 Avaliação financeira do projeto 

Os valores obtidos para os indicadores considerados na 
avaliação financeira do projeto foram apresentados na 
Tabela 5. Conforme os critérios utilizados na avaliação, 
observa-se o VPL no valor positivo de R$ 17.017.689,93 e a 
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TIR de 81,84%, 5,5 vezes superior à taxa de juros 
considerada de 15% a.a., o que indica que o projeto é 
economicamente viável. Para esses valores, o período de 
payback estimado foi de 1,22 anos.  

Tabela 5: Avaliação econômica do projeto. 

Indicador Valor 

VPL R$17.017.689,93 
TIR 81,84% 
Payback (Anos) 1,22 
TMA (a.a.) 15,00% 

A avaliação de cenários com as mesmas condições, 
oscilando apenas o valor de venda do produto final, indica 
ainda que o projeto se mostra viável para valor de 
comercialização da levedura seca a partir de R$ 1.170,00/t, 
permitindo certa flexibilidade comercial para inserir o 
produto no mercado. 

4 Conclusões 

Conforme demonstrado neste trabalho, a viabilidade de 
lucro na comercialização da levedura integral seca se baseia 
essencialmente no fato de que além de a matéria-prima 
(vinhaça) não apresentar custos na obtenção, seu 
processamento é uma forma de tratamento associada à 
obtenção de produto com alto valor agregado a partir de 
um resíduo.  

A viabilidade desse investimento está ligada diretamente 
aos custos de operação do conjunto de secagem. Assim, o 
levantamento dos custos energéticos atrelados a esse 
processo é fundamental tanto na determinação do preço 
final do produto quanto na viabilidade econômica dessa 
alternativa de tratamento da vinhaça.  

Ainda assim, embora a secagem por atomização da vinhaça 
apresente um consumo energético considerável e 
determinante no preço comercial do produto final obtido, 
com base nas considerações dispostas na análise de 
viabilidade, conclui-se que a secagem da vinhaça se mostrou 
uma alternativa viável para o tratamento do resíduo líquido 
da produção de etanol de arroz uma vez que se fecha o ciclo 
produtivo de forma eficiente e lucrativa para a empresa, 
além do grande ganho ambiental no reaproveitamento de 
resíduo, evitando eventual disposição ambiental 
inadequada. 

Além disso, o fechamento do ciclo produtivo com 
possibilidade de geração de renda a partir de um efluente, 
cujo tratamento e disposição final de outra forma pode 
agregar custos ao processo, permite avaliar a matéria-prima 
por um novo viés. No caso do arroz, essa mudança no 
processo, aliado ao desenvolvimento de novas cultivares do 
grão com maior rendimento produtivo por hectare e 
direcionado à produção de etanol, pode colocar essa 
matéria-prima como opção considerável dentre as 
amiláceas disponíveis, viabilizando a operação de 
microusinas descentralizadas do eixo centro-oeste. 

Por fim, diante das características similares e em alguns 
casos superiores em teor proteico na comparação da 

levedura integral seca obtida do processo de secagem da 
vinhaça de arroz com o DDGS proveniente da produção de 
etanol de milho, pode-se pressupor que ambos os produtos 
se encaixam no mesmo nicho de mercado e que o produto 
final pode ser utilizado no ramo de alimentação animal com 
alto valor agregado, embora tal aplicação ainda demande 
estudos a fim de se avaliar o efeito do valor nutricional da 
levedura integral seca na composição de ração animal. Além 
disso, considerando-se que a aplicação da secagem por 
atomização para biomassa residual, particularmente, no 
setor de etanol, é relativamente nova, o custo de produção 
e a prospecção de mercado futuro requerem estudos mais 
aprofundados para avaliar, ao longo de anos de operação, 
as tendências e o crescimento a partir deste estudo 
preliminar. 
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