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RESUMO 

A eletricidade é um fator determinante no futuro da humanidade pela importância e o 

impacto que causa no dia a dia de todas as populações e, pelo constate crescimento 

de demanda, a geração através de fontes renováveis se tornou de extrema 

consideração de modo a contribuir com benefícios para o meio ambiente e sociedade. 

O Brasil possui um privilegiado território que favorece a utilização de diversas fontes 

de energia renovável e, nesse sentido, existe a importante decisão sobre qual fonte 

investir e, levando em conta esses fatores, o presente trabalho tem o objetivo de 

realizar a comparação de três tecnologias, eólica, solar e hidráulica, através de um 

estudo de caso de uma empresa de geração de energia elétrica no território brasileiro, 

de modo a analisar vantagens de uma fonte em relação a outra no aspecto financeiro-

operacional. Através das análises financeiras realizadas, as tecnologias que 

apresentaram melhor desempenho foram a PCH, Eólica, Solar e UHE, 

respectivamente. Porém, quando se observou o crescimento de geração ao longo dos 

48 meses de análises, as tecnologias Eólica e Solar apresentaram uma maior 

tendência de crescimento quando comparada com a PCH. 

 

Palavras chaves: Energia Renovável, Energia Elétrica, Financeiro – Operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Electricity is a determining factor in the future of humanity because of the importance 

and the impact it has on the daily lives of all populations and, due to the growing 

demand, the generation through renewable sources has become of extreme 

consideration in order to contribute with benefits for the environment and society. Brazil 

has a privileged territory that favors the use of different sources of renewable energy 

and, in this sense, there is an important decision on which source to invest and, taking 

these factors into account, the present work aims to compare three technologies wind, 

solar and hydraulic, through a case study of an electric power generation company in 

the Brazilian territory, in order to analyze the advantages of one source in relation to 

another in the financial-operational aspect. Through the financial analyzes realizaded, 

the technologies that presented the best performance were the PCH, Wind, Solar and 

UHE, respectively. However, when the generation growth was observed over the 48 

months of analysis, the Wind and Solar technologies showed a greater growth trend 

when compared to the PCH. 

 

Keywords: Renewable Energy, Electric Energy, Financial - Operational. 
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CAPÍTULO 1 – O PROBLEMA 

1.1 INTRODUÇÃO 

A distribuição de energia elétrica é uma das atividades mais essenciais para a 

vida, causa e consequência do desenvolvimento das sociedades, e direito 

constitucional dos cidadãos (VALOIS; CARTAXO, 2004). Os benefícios 

proporcionados pelo desenvolvimento tecnológico e o favorecimento do fornecimento 

de energia acaba impactando de forma positiva a produção, locomoção, eficiência, 

segurança, conforto e vários outros fatores associados à qualidade de vida 

(MMA/MEC/IDEC, 2005). 

Desde a descoberta e aplicação comercial da energia elétrica não foram 

encontrados registros de períodos nos quais ocorreu retrocesso da demanda mundial 

por energia elétrica, uma vez que a sociedade moderna se torna cada vez mais 

dependente e beneficiada pelo uso da energia elétrica. A sua utilização ocorre em 

diversas aplicações, desde o aumento das horas de trabalho produtivo através de 

iluminação por lâmpadas até atividades complexas como transmissão via satélite, 

utilização de equipamentos de suporte à vida ou então a manutenção econômica 

global por meio de linhas de comunicação e transferência de dados (GROTH, 2013). 

No entanto, a contrapartida dos benefícios proporcionados ocorre pelos padrões 

atuais de produção e consumo de energia que são baseados principalmente nas 

fontes fósseis, o que gera emissões de poluentes locais, gases de efeito estufa e põem 

em risco o suprimento de longo prazo no planeta. As fontes fósseis de energia 

predominam até hoje na matriz energética mundial, porém a manutenção da situação 

atual não é possível, pois a forma que vem sendo produzida e consumida é 

incompatível com o desenvolvimento sustentável, devido aos limites nas reservas 

fósseis disponíveis, os impactos ambientais, principalmente os das mudanças 

climáticas, além de vários conflitos regionais, como disputas pelo petróleo e uso da 

tecnologia nuclear para fins não-pacíficos (GOLDEMBER; LUCON, 2007). 

Neste sentido, o grande desafio atual é produzir energia elétrica e garantir um 

futuro sustentável menos dependente de fontes fósseis e mais voltados para a 

utilização de fontes de energia renováveis, que segundo Greenpeace (2016), são 

obtidas por recursos naturais que são repostos em um ritmo igual ou superior à sua 
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utilização e incluem recursos como o sol, os ventos, a água, o mar, as ondas e a 

biomassa. 

Sendo uma opção para diversificar a matriz elétrica e reduzir os impactos 

ambientais e desperdícios, a geração de energia renovável se tornou uma forte 

tendência no Brasil e no mundo. No Brasil existe um vasto campo de aplicação das 

energias renováveis devido a sua extensão territorial e, por se situar na região tropical, 

apresenta excelente recurso solar, abundância de biomassa, e bons regimes de vento 

em algumas regiões, fazendo com que o Brasil seja um dos maiores países no mundo 

para aplicação destas tecnologias (GALDINO, M. et al, 2000). 

Por isso, o objetivo do presente trabalho consiste em analisar de forma financeira-

operacional, a partir de um estudo de caso, parques de uma empresa de geração no 

Brasil, de modo a possibilitar comparações de três tecnologias, hídrica, eólica e solar, 

e verificar vantagens de umas sobre as outras. 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

O Brasil possui uma grande possibilidade de introdução de geração de energia 

elétrica a partir de fontes renováveis, devido as suas vantagens naturais, porém um 

dos principais pontos de atenção para geração de energia a partir de fontes renováveis 

é a decisão sobre qual fonte utilizar, analisando seus riscos e vantagens, levando em 

consideração o fator financeiro e a performance de geração que muitas das vezes 

dependem de fatores externos e condições climáticas favoráveis. Neste sentido, a 

comparação entre as fontes disponíveis se faz necessário, sendo o objetivo principal 

do presente trabalho.  

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.3.1 Objetivo Geral 

Um aspecto determinante na efetiva implantação de aproveitamentos de fontes 

renováveis de energia são o desempenho operacional e seu custo. Desse modo, o 

objetivo geral do trabalho consiste na combinação financeira-operacional para as 

comparações de parques de geração de energia elétrica de três tecnologias, hídrica, 

eólica e solar, por meio de um estudo de caso de uma empresa de geração no Brasil. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

A partir de um estudo de caso de uma empresa do setor de geração de energia 

elétrica proveniente de fontes renováveis, os objetivos específicos do presente 

trabalho compõem: 

 Análises operacionais de geração de parques de energia elétrica de três fontes 

renováveis, a hídrica, a eólica e a solar, instalados no território brasileiro; 

 Avaliação de aspectos financeiros associados a geração de energia dos 

parques estudados; 

 União de fatores financeiros-operacionais para comparações de vantagens de 

uma tecnologia em relação as outras. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo visa analisar, sob a perspectiva financeiro-operacional, 

parques de geração de energia elétrica oriundas de fontes renováveis em operação 

no território brasileiro, a partir de um estudo de caso de uma empresa de geração de 

energia elétrica de fontes renováveis. O estudo se limitará a análise de três fontes de 

energia, a hídrica, a eólica e a solar, pois a empresa possui parques de geração 

oriunda apenas destas fontes. A utilização de dados das usinas eólica, solares e 

hídricas proporcionarão uma obtenção de resultados satisfatórios, e permitirão a 

comparação das fontes renováveis do ponto de vista financeiro, com análises dos 

custos envolvidos para a operação desses parques, além das análises operacionais 

de geração que cada fonte de energia apresenta. O objetivo consiste na avaliação 

conjunta dos fatores financeiros e operacionais, possibilitando uma comparação mais 

completa. 

1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

A partir da busca crescente para a utilização de fontes renováveis para a produção 

de energia elétrica, a comparação financeira-operacional de parques de geração 

permite a tomada de decisão a favor de uma alternativa com relação às outras, além 

de permitir a análise de desenvolvimento de projetos de geração ao longo do tempo, 

por meio de tendências dos custos e de geração/produção que permite verificar 

vantagens e desvantagens de cada tecnologia disponível. 
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Essa importância é afirmada por Dester (2014), que aponta que essa avaliação 

comparativa, permite fundamentar a proposição de diretrizes e políticas energéticas, 

assim como ações de planejamento, que culminem em uma matriz com as 

características desejadas, buscando maximizar a eficiência e eficácia na exploração 

das fontes de energia elétrica. 

Este trabalho está divido em 6 capítulos. O primeiro apresentou a introdução. O 

segundo a revisão de literatura, seguido pelos capítulos de metodologia, estudo de 

caso, conclusão e referências bibliográficas.  
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CAPÍTULO 2 – REVISAO DE LITERATURA 

2.1 FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA ELÉTRICA 

Fontes renováveis de energia são aquelas obtidas dos fluxos que ocorrem no 

ambiente natural e são repostos em um ritmo igual ou superior à sua utilização 

(GREENPEACE BRASIL, 2016).  

O início da busca por fontes e energia alternativas com baixo custo ambiental, 

chamadas energias renováveis, ocorreu pela busca da preservação dos recursos 

naturais e pela diminuição dos impactos ambientais e sociais causados pelas fontes 

de energia tradicionais (AGUILAR et al., 2012). A utilização dessas energias 

alternativas em substituição aos combustíveis fósseis é viável e vantajosa, uma vez 

que podem apresentar impacto ambiental muito baixo, sem afetar o balanço térmico 

ou a composição atmosférica do planeta (COSBEY, 2011). 

Os impactos causados pela dependência de combustíveis fósseis, contribui para 

o interesse mundial por soluções sustentáveis por meio de geração de energia oriunda 

de fontes renováveis e limpas, e ambientalmente corretas, pois além de causarem 

impactos menores, evitam a emissão de gás carbônico na atmosfera (BERMAN, 

2008). Muito influenciado por esse motivo, existe uma revolução indiscutível 

acontecendo no mundo que afasta as fontes poluentes e prioriza as renováveis de 

baixo ou baixíssimo impacto ambiental, ocorrendo mais rapidamente em alguns 

países do que em outros (ABEEÓLICA, 2020). 

A Tabela 1, apresenta o potencial de aproveitamento energético expresso em 

milhões de tonelada equivalente de petróleo (Mtep), e é possível observar que a 

disponibilidade de recursos no final do horizonte supera o patamar da demanda de 

600 Mtep em 2050. 

Tabela 1: Potencial Energético Brasileiro (Mtep). 

 

Fonte: Adaptado (EPE – Empresa de Pesquisa Energética, 2018)  
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As fontes alternativas são a luz solar, os ventos, a água, as marés, o calor da 

Terra, e a biomassa. Porém, como o presente trabalho se limita as análises de três 

fontes de energia renovável, será detalhado apenas a eólica, solar e hídrica. 

2.1.1 Energia Eólica 

A energia eólica é a energia cinética contida nas massas de ar em movimento 

(vento). Seu aproveitamento pode ocorrer para a geração de eletricidade com o 

emprego de turbinas eólicas (aerogeradores) ou para trabalhos mecânicos como o 

bombeamento de água possível através dos moinhos e cataventos, por meio da 

conversão da energia cinética de translação em energia cinética de rotação (ANEEL, 

2002). 

O aquecimento desigual das superfícies da Terra, provoca gradientes de pressão 

que são responsáveis por movimentos da massa de ar. Além das diferenças de 

pressão, o vento é influenciado por mecanismos complexos que envolvem a rotação 

da Terra, os efeitos físicos de montanhas e outros eventuais obstáculos e da 

rugosidade dos terrenos e o aproveitamento do vento como energia se dá 

basicamente pela conversão da sua energia em energia útil, como nos moinhos de 

vento para obtenção de energia mecânica, no aproveitamento direto em velas para 

impulsionar embarcações e, mais recentemente, na utilização de aerogeradores para 

fins de eletricidade (EPE, 2018).  

A energia eólica indica perspectivas promissoras para o crescimento da produção 

para as próximas décadas, pois cada vez mais as questões ambientais tem sido uma 

resposta da sociedade por uma melhor qualidade ambiental no suprimento energético 

e, diferentemente de outras fontes energéticas, a geração de energia elétrica através 

de aerogeradores, representa baixo impacto sócio ambiental em função do não 

alagamento de áreas, a não inviabilização de uso da área do parque gerador; a não 

emissão de gases poluentes e a não necessidade de deslocamento de população, 

animais, plantação e etc. (CPFL, 2015). 

2.1.1.1 Histórico e Potencial Brasileiro 

A energia eólica é utilizada há milhares de anos com as finalidades de 

bombeamento de água, moagem de grãos e outras aplicações que envolvem energia 

mecânica. Porém, para a geração de energia elétrica, as primeiras tentativas surgiram 

no final do século XIX, mas somente um século depois é que aumentou o interesse e 
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investimentos suficientes para viabilizar o desenvolvimento e aplicação de 

equipamentos em escala comercial, devido à crise internacional do petróleo (década 

de 1970) (ANEEL, 2002).  

Dessa forma, o uso do vento para fins elétricos é recente e só se tornou relevante 

nos anos 1990 devido ao avanço tecnológico, aparecimento expressivo de fabricantes 

e um grande incentivo proveniente das preocupações ambientais, com foco na 

redução das emissões de gases de efeito estufa, e a independência energética (EPE, 

2018). 

O território brasileiro apresenta um potencial elevado para a produção de energia 

através das fontes eólicas, pois possui uma quantidade enorme de ventos estáveis, 

com a intensidade certa e sem mudanças bruscas de velocidade ou de direção. Dessa 

forma, a fonte eólica tem demonstrado um crescimento extraordinário no Brasil na 

última década, sendo hoje uma fonte de energia consolidada, deixando de ser apenas 

uma fonte alternativa, se tornando parte importante da matriz elétrica brasileira 

(ABEEÓLICA, 2020).  

A capacidade instalada no Brasil saiu de menos de 1GW em 2010 para 15,4 GW 

no início de 2020, sendo mais de 600 parques eólicos em funcionamento, com mais 

de 7.532 aerogeradores em diversos estados. O Brasil, na média, tem um fator de 

capacidade de mais de 40%, atingindo valores próximos a 60% e 70% no Nordeste, 

enquanto a média mundial está em torno de 25% (ABEEÓLICA, 2020). 

2.1.2 Energia Solar Fotovoltaica 

Segundo Solarprime (2020), a energia solar fotovoltaica é vista como uma energia 

do futuro, limpa e inesgotável, devido a sua fonte que é o sol. É a energia obtida 

através da conversão da luz em eletricidade através da tecnologia de células 

fotovoltaicas e pode ser aproveitada tanto em pequena escala, placas nos telhados 

dos consumidores, como em grande escala, por meio de usinas. 

O processo de aproveitamento da energia solar para a geração de energia elétrica 

se dá pela conversão da radiação solar sobre determinados materiais, particularmente 

os semicondutores. No efeito fotovoltaico, os fótons contidos na luz solar são 

convertidos em energia elétrica, por meio do uso de células solares (ANEEL, 2012). 
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Para a obtenção da energia a partir do sol, é necessário a construção de Usina 

Fotovoltaica (UFV) em grandes áreas de insolação para a sua captação através de 

coletores solares, uma vez que a energia solar que atinge a Terra é de forma difusa. 

Dessa forma, uma das restrições de aproveitamento da energia solar é a baixa 

eficiência dos sistemas de conversão e, para que os empreendimentos se tornem 

economicamente viáveis, é necessário o uso de grandes áreas para a captação de 

energia em quantidade suficiente (ANEEL, 2002). 

As usinas fotovoltaicas têm se apresentado como uma opção viável para países 

que dependem dos combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica e 

vislumbram na energia solar uma solução para essa dependência e, ao mesmo tempo, 

preservar o meio ambiente pela menor emissão de gases poluentes (CEPEL/ 

RESESB, 2014). 

Na Figura 1 abaixo é evidenciado um sistema de grande porte, que mostra um 

resumo do caminho da geração que ocorre pelas placas solares, sendo levada ao 

inversor solar, equipamento responsável por transformar a corrente elétrica contínua 

em alternada e, então, ser distribuída para o local de consumo e utilizada pelos 

equipamentos. 

Figura 1: Sistema de Grande Porte. 

 

Fonte: CEPEL/CRESESB, 2014. 

 

2.1.2.1 Histórico e Potencial Brasileiro 

O sol é uma fonte indireta de quase todas as outras formas de energia (hidráulica, 

biomassa, eólica, combustíveis fósseis e energia dos oceanos) pois é o maior 

potencial de energia que supre a terra. O processo de energia oriunda sol acontece 

com o aquecimento da atmosfera desproporcional, produzindo a circulação 

atmosférica que são aproveitados nos parques eólicos e o ciclo das águas que, 

através do represamento, proporciona a geração hidroelétrica. A utilização da energia 

do sol ocorre desde os tempos primórdios, mais especificamente no século VII a.C, 
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visto que já naquela época o sol era utilizado para fazer fogo na qual usavam lentes 

para concentrar o sol e assim queimar pequenos pedaços de madeira, além do uso 

para secar peles e alimentos. (EDUARDO; MOREIRA, 2010; DANIEL et al., 2016).  

A energia solar tem um potencial enorme no Brasil que é considerado privilegiado, 

devido a imensa incidência de raios solares emitidos em seu vasto território além das 

reservas de quartzo para a produção do silício, utilizados na fabricação de células 

solares (AGUILAR et al., 2012). 

O Brasil, por possuir uma série de características naturais favoráveis a utilização 

desta fonte de geração de energia elétrica, tem um grande potencial para a atração 

de investidores e o desenvolvimento da fonte, permitindo que se vislumbre um papel 

importante na matriz elétrica para esta fonte (EPE, 2020). 

O Brasil, por estar situado, principalmente, na região limitada pelos Trópicos de 

Câncer e de Capricórnio, de incidência mais vertical dos raios solares, possui 

elevados índices de incidência da radiação solar em quase todo o território nacional, 

inclusive durante o inverno, o que confere ao país condições vantajosas para o 

aproveitamento energético do recurso solar (EPE, 2018). 

No entanto, devido a uma série de limitações técnicas, ambientais, sociais, 

econômicas ou de mercado, esse potencial físico levantado não pode ser 

integralmente aproveitado. Mesmo assim, no âmbito do Plano Nacional de Energia 

2050, prevê um maior aproveitamento do recurso solar na matriz elétrica brasileira 

(EPE, 2018). 

Sob esta perspectiva, a Empresa de Pesquisa Energética, em 2018, através do 

Plano Nacional de Energia para 2050, elaborou um estudo do potencial da geração 

fotovoltaica centralizada, em grandes plantas geradoras no território brasileiro. Neste 

plano, foi mapeado as áreas aptas, com exceção dos biomas da Amazônia e Pantanal, 

as áreas com limitação de uso como as áreas urbanas e de hidrografia e as áreas 

consideradas sob proteção, que foram julgadas como não aptas e, dessa forma, 

excluídas, sendo elas: as unidades de conservação, as terras indígenas, as 

comunidades quilombolas, as áreas de Mata Atlântica com vegetação nativa, as áreas 

de reserva legal (RL) e as áreas de preservação permanente (APP). A partir do 

levantamento das áreas aptas, foi realizado um levantamento quantitativo do potencial 

apenas em áreas antropizadas, ou seja, sem considerar as áreas cobertas com 

vegetação nativa, ilustrado na Tabela 2 abaixo. 
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Tabela 2: Potencial Brasileiro de Geração Fotovoltaica Centralizada em Áreas Aptas Antropizadas. 

 

Fonte: EPE – Empresa de Pesquisa Energética, 2018. 

 

Dessa forma, ao considerar apenas a faixa de melhor irradiação (6,0 a 6,2 

kWh/m²), estima-se a possibilidade de instalação de 307 GWp em centrais 

fotovoltaicas, com geração aproximada de 506 TWh/ano e dada a demanda atual de 

eletricidade e as projeções para 2050, essas grandezas são extremamente 

significativas, lembrando que pode considerar praticamente todo território brasileiro 

como propício ao aproveitamento solar, não se restringindo a melhor irradiação na 

faixa de 6,0 a 6,2 kWh/m².  Assim, no horizonte 2050, é plausível a dispersão de 

empreendimentos de energia fotovoltaica em todo território nacional (EPE, 2018). 

2.1.3 Energia Hídrica 

A energia elétrica a partir da fonte hídrica é gerada pelo aproveitamento do fluxo 

das águas em uma usina. Os reservatórios podem ser de dois tipos, sendo o primeiro 

de acumulação que apresenta um grande porte e permite o acúmulo de grande 

quantidade de água e funcionam como estoques a serem utilizados em períodos de 

estiagem, e o segundo sendo as unidades a fio d’água que geram energia com o fluxo 

de água do rio, ou seja, pela vazão com mínimo ou nenhum acúmulo do recurso 

hídrico (ANEEL, 2008) 

Em relação ao porte, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adota três 

classificações: Centrais Geradoras Hidrelétricas (com até 1 MW de potência 

instalada), Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) (entre 1,1 MW e 30 MW de potência 

instalada) e Usina Hidrelétrica de Energia (UHE, com mais de 30 MW). E, de acordo 

com o porte, as dimensões da rede de transmissão, necessária para levar a energia 

até o centro de consumo, varia e quanto maior a usina, mais distante ela tende a estar 

dos grandes centros, exigindo extensas linhas de transmissão (ANEEL, 2008). 
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Uma PCH normalmente opera a fio d’água, o que significa que o reservatório não 

permite a regularização do fluxo de água e, com isso, em ocasiões de estiagem a 

vazão disponível pode ser menor que a capacidade das turbinas, causando 

ociosidade. Por outro lado, em situações em que as vazões são maiores que a 

capacidade das máquinas, a água em excesso é vertida. Este tipo de hidrelétrica é 

utilizada principalmente em rios de pequeno e médio porte que possuam desníveis 

significativos durante seu percurso, gerando potência hidráulica suficiente para 

movimentar as turbinas (NETO, 2013).  

A hidroeletricidade desempenha um papel importante para a redução das 

emissões no setor elétrico, uma vez que é uma fonte renovável e sua flexibilidade 

operativa e capacidade de armazenamento permite responder rapidamente às 

flutuações típicas da geração eólica e solar fotovoltaica, assim garantindo um 

atendimento confiável da demanda de energia (EPE, 2016). 

2.1.3.1 Histórico e Potencial Brasileiro 

O uso da energia hidráulica é uma tecnologia antiga e já na antiguidade a sua 

utilização era realizada para o bombeamento de água e moagem de grãos. Contudo, 

apenas no final do século XIX foi construída a primeira usina hidrelétrica para 

produção de eletricidade e as primeiras usinas eram de pequeno porte e aproveitavam 

quedas d’água situadas próximas aos centros urbanos (MME/EPE, 2007). 

Existe uma grande flutuação da expansão hidroelétrica quando se observa a 

evolução nos anos, pois com as crises do petróleo das décadas de 70 e 80, verificou-

se um movimento de instalação de indústrias multinacionais (eletrointensivas) e a 

expansão hidrelétrica brasileira ocorreu a taxas elevadas e, já na década 90, 

começaram a surgir questionamentos sobre os impactos socioambientais associados 

à construção de grandes barragens e dificuldades de financiamento para a construção 

de grandes projetos hidrelétricos, que resultaram num período de expansão 

hidrelétrica a taxas bastante modestas. A partir de 2005, no entanto, com o melhor 

equacionamento das questões relacionadas a financiamento e desenvolvimento de 

projetos sustentáveis, além das demandas crescentes e disponibilidade de recursos 

hídricos, verifica-se, sobretudo nos países em desenvolvimento incluindo o Brasil, a 

retomada da exploração de seus potenciais hidrelétricos (EPE, 2016). 
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A hidroeletricidade, por várias décadas, tem sido a principal fonte de geração do 

sistema elétrico brasileiro, devido a sua competitividade econômica e abundância de 

recurso hídrico a nível nacional. O potencial hidroelétrico do Brasil decorre da extensa 

superfície territorial do país, com muitos planaltos e rios caudalosos e, no contexto de 

maior preocupação com as emissões de gases de efeito estufa, apresenta a vantagem 

adicional de ser uma fonte renovável de geração (EPE, 2020). 

Como pode ser observado no Figura 2 abaixo, os maiores potenciais 

tecnicamente aproveitáveis de energia hidráulica no mundo, estão na China, Rússia 

e Brasil.  

Figura 2: Principais Potenciais Hidrelétricos Tecnicamente Aproveitáveis no Mundo 

 

Fonte: MME/EPE - Ministério de Minas e Energia / Empresa de Pesquisa Energética, 2007. 

 

 

2.2  BRASIL E O MUNDO: SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS 

A Matriz Elétrica é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a 

geração de energia elétrica, diferentemente da Matriz Energética que representa o 

conjunto de fontes de energia disponíveis, podendo concluir que a Matriz Elétrica é 

parte da Matriz Energética em um país, estado ou no mundo (EPE, 2020). 

A geração de energia elétrica no mundo é baseada, principalmente, 

em combustíveis fósseis como carvão, óleo e gás natural e termelétricas, enquanto 

que a matriz elétrica brasileira é mais renovável devido, em grande parte, pelas usinas 
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hidrelétricas e mais recentemente pela energia eólica que também vem crescendo, 

contribuindo para que a nossa matriz elétrica continue sendo, em sua maior parte, 

renovável (EPE, 2020). 

Pode-se observar a participação das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira 

e mundial na Gráfico 1 abaixo. É notável a representatividade das fontes renováveis 

no Brasil. 

Gráfico 1: Matriz Elétrica do Brasil e do Mundo 

 

Fonte: EPE - Empresa de Pesquisa Energética, 2020. 

Segundo as perspectivas das tecnologias de energia, publicado em 2020 pela 

Energy Statistics da International Energy Agency (IEA), a necessidade de tecnologia 

de energia limpa nunca foi tão importante, pois a forma como atualmente se produz é 

insustentável. Assim, mais recentemente, a energia eólica e solar fotovoltaica tiveram 

uma rápida expansão, liderada por políticas de apoio na Europa, Estados Unidos, 

China e Índia. A expansão da energia eólica hoje responde por mais de 5% e a 

expansão da energia solar fotovoltaica responde por cerca de 2,5% do fornecimento 

de energia global. Entretanto, o uso de energia solar, eólica e outras energias 

renováveis deve aumentar significativamente, pois a demanda de eletricidade se 

expande consideravelmente, e em 2070 a atual demanda anual do México e do Reino 

Unido combinada será adicionada ao sistema de energia mundial. 

A partir do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030, publicado em 2020 pela 

Empresa de Pesquisa Energética, a capacidade instalada no Sistema Elétrico 

Interligado Nacional (SIN) deve evoluir para cerca de 171,6 GW (dezembro de 2030), 
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conforme ilustra a Figura 3, com o aumento da priorização das fontes renováveis 

(hidráulica, eólica e solar). 

Figura 3: Evolução da Capacidade Instalada no SIN no PDE 2030. 

 

Fonte: EPE – Empresa de Pesquisa Energética, 2020. 

 

2.3  ASPECTOS DE COMPARAÇÃO ECONÔMICA 

A eficiência no uso da energia, em especial a elétrica, se tornou muito evidenciada 

quando se tornou visível que as reservas fósseis são esgotáveis e não são baratas, 

além do seu uso trazer prejuízos para o meio ambiente. Impulsionado por isso, 

descobriu-se que o mesmo potencial de energia poderia ser proporcionado com 

menos gasto de energia, com repercussões econômicas, ambientais, sociais e 

culturais (MME/EPE, 2007). A partir disso, a demanda crescente pela geração de 

energia elétrica através de fontes renováveis surge com a necessidade de 

comparação entre as diversas fontes existentes para se analisar critérios de interesse 

dos empreendimentos. 

A comparação econômica entre os distintos tipos de empreendimentos da 

geração de energia elétrica, busca confrontar diferentes projetos de geração com uma 

avaliação econômica coerente a partir da preocupação predominante de empregar 

critérios que analise as diferentes características, tanto de custo, como técnico-

operativos destes projetos. Vale a pena destacar que existem critérios que possam 

ser de interesse do empreendedor, como também aqueles que são de interesse da 

coletividade, quando se enfoca a operação otimizada de um sistema interligado, 
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particularmente no que se refere à necessidade de inserção cada vez mais frequentes 

das externalidades no processo de tomada de decisão. Normalmente, os critérios 

adotados são o valor dos investimentos, o tempo de vida útil, o fator de capacidade 

da usina, a distância das linhas de transmissão, os custos com operação e 

manutenção, a taxa de crescimento do mercado, a estabilidade política interno-

externa do país, e outros. Em resumo, os parâmetros principais que influenciam na 

decisão do investidor são os custos do kW instalado, a vida útil do empreendimento e 

o fator de capacidade (CPFL, 2015). 

Segundo Reis (2011), os custos na geração são extremamente relevantes na 

formação do preço global de energia do sistema e, por isso é importante a análise de 

suas características em função dos diversos tipos de usinas e suas condições 

operativas.  

Dessa forma, será discutido sobre os custos de geração de energia elétrica, das 

fontes hidráulica, eólica e solar, o que permite a comparação de projetos instalados e, 

a partir dos conceitos básicos e características distintas entre as fontes de energia, a 

identificação de fatores importantes e que condicionam efetivamente os custos 

praticados no mercado (CPFL, 2015). 

2.3.1 Aspectos Econômicos – Fonte Hidráulica 

O desenvolvimento de novos projetos de hidroeletricidade caracteriza-se por 

investimentos intensivos em capital, sendo cada projeto definido de acordo com as 

características do local de construção e tempo usualmente longo para o 

desenvolvimento do projeto técnico que envolve inventário, estudos de viabilidade 

técnica e econômicas, além das obtenções das licenças ambientais (MME/EPE, 

2007). 

De maneira geral, os custos de investimentos mais significativos de um projeto 

hidrelétrico referem-se aos custos associados às obras civis, ao fornecimento e 

montagem dos equipamentos eletromecânicos, e os custos cada vez mais elevados 

relacionados às ações de mitigação de impactos socioambientais. Os custos em obras 

civis podem variar consideravelmente em função do tipo de projeto, dificuldade de 

acesso, custos de mão de obra, e custos de commodities como o cimento e aço na 

região/país da implantação da usina hidrelétrica e, por outro lado, os equipamentos 
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eletromecânicos apresentam menor variação de custos, pois tendem a seguir os 

preços do mercado internacional (EPE, 2016). 

As obras civis incluem os custos de construção da barragem, obras para desvio 

do rio, diques, vertedouro, tomada d’água, casa de força e infraestrutura de acesso 

como estradas, ou benfeitorias na área da usina. Os custos relacionados aos 

equipamentos eletromecânicos se referem aos de fornecimento e montagem das 

turbinas, geradores, pontes rolantes, guindastes, comportas, condutos forçados, 

grades de proteção, etc. Por fim, os custos associados às ações socioambientais que 

compreendem, principalmente, a aquisição de terrenos e benfeitorias, relocações de 

infraestrutura e população e programas socioambientais, como limpeza do 

reservatório, conservação da fauna e flora e apoio a comunidades indígenas e 

tradicionais (MME/EPE, 2007)   

A Tabela 3 apresenta os percentuais das parcelas de Ações Socioambientais, 

Obras Civis, Equipamentos e Custos Indiretos relacionados aos empreendimentos 

hidrelétricos de 2011 a 2015, cujos orçamentos foram elaborados pela EPE e 

aprovados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 
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Tabela 3: Composição dos Custos de Investimentos em UHES 

 

Fonte: EPE – Empresa de Pesquisa Energética, 2016. 

 

Na Tabela 4, elaborada pelo Empresa de Pesquisa Energética em 2016, são 

mostrados os valores de investimentos de empreendimentos participantes dos 

recentes leilões de energia nova, agrupados por classe de potência. É possível notar 

que os empreendimentos de PCHs possuem valores dos custos unitários de 

investimento, em geral, maiores em comparação aos projetos de grande porte devido 

aos ganhos de escala que estes apresentam, e dessa forma, pode-se observar a 

competividade econômica dos projetos de grande porte, que são quase 60% inferiores 

aos projetos até 300 MW. 
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Tabela 4: Custos Unitários por Faixa de Potência 

 

Fonte: MME/EPE - Ministério de Minas e Energia / Empresa de Pesquisa Energética, 2007. 
 

2.3.2 Aspectos Econômicos – Fonte Eólica 

O custo da geração eólica, nos últimos anos, vem reduzindo devido alguns fatores 

como o avanço tecnológico e investimentos que gera ganhos de escala na fabricação 

de equipamentos, políticas governamentais de incentivo e desenvolvimento da 

tecnologia eólica, além da pressão pelo uso de fontes renováveis de energia devido à 

preocupação ambiental (RICOSTI, 2011). 

As usinas eólicas apresentam algumas barreiras econômicas em razão da sua 

dificuldade de acumulação na produção e de seu regime intermitente, o que leva a 

variabilidade de geração, tendendo a tornar mais complexa a precificação das 

externalidades provenientes da operação. A dificuldade de acumulação da produção 

ocorre em função desse tipo de sistema ser baseado no fluxo de ventos, que está 

associado a fenômenos meteorológicos de difícil previsão. Dessa forma, o seu regime 

intermitente de produção leva a fatores de capacidade menores do que os obtidos 

para as demais plantas elétricas, exceto a solar (CPFL, 2015). 
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Para um parque eólico, o investimento para construção está principalmente 

composto com o custo de projeto, infraestrutura, equipamentos, financeiros e linhas 

de transmissão, porém é importante ressaltar que, os custos de instalação 

decrescentes ao longo do tempo tornam os parques eólicos um investimento atrativo, 

em face da sua competitividade com outras opções de geração e o prazo de 

maturação bastante reduzido (CPFL, 2015). 

De modo geral, os custos com infraestrutura são relacionados as obras civis para 

as bases dos aerogeradores e aos acessos que devem contar com boas estradas 

para o transporte, visitas ao local para inspeções e futura manutenção dos 

equipamentos. Para os equipamentos, os aerogeradores apresentam a maior 

participação no custo, e por consequência, uma alternativa importante para diminuição 

dos custos será pela evolução tecnológica dos equipamentos. Os custos operacionais 

para a geração eólica, são elevados, se comparado com as demais formas de 

geração. O principal problema operacional é a frequente incidência de paradas súbitas 

para manutenção, aliado aos elevados custos de manutenção ao longo da vida útil 

dos equipamentos (CPFL, 2015). 

2.3.3 Aspectos Econômicos – Fonte Solar 

A energia solar, diferentemente das fontes fósseis, não necessita ser extraída, 

refinada e nem transportada para o local da geração, pois utiliza células solares, 

responsáveis pela geração de energia, e um inversor para transformar a tensão e 

frequência para os valores nominais dos aparelhos. Este processo é mais simples, 

sem emissão de gases poluentes ou ruídos e com necessidade mínima de 

manutenção e, a partir disso, os custos que envolvem as etapas necessárias para a 

geração de energia, devido à sua simplicidade, apresenta vantagens econômicas no 

momento em que se compara a energia solar com as outras fontes (SHAYANI; 

OLIVEIRA; CAMARGO, 2006). 

Deve-se lembrar que o sistema fotovoltaico possui uma capacidade de geração 

de energia intermitente que não pode gerar energia durante 24 horas por dia. 

Dependendo de sua localização geográfica, são observados uma média de 6 horas 

equivalentes de potência nominal ao longo do dia e, dessa forma, a sua potência deve 

ser aumentada em 4 vezes para que o sistema fotovoltaico possa produzir a mesma 

quantidade de energia de um sistema não intermitente, que gera 24 horas por dia, o 

que eleva seu custo de implantação (SHAYANI; OLIVEIRA; CAMARGO, 2006). 
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Por outro lado, nos últimos anos, a queda nos preços da energia solar fotovoltaica 

chamou atenção de muitos Estados, a ponto de buscarem alternativas para atrair 

investimentos nesta fonte, colocando a energia solar como uma grande aposta para 

produção de energia elétrica sustentável e limpa de forma mais acessível, podendo 

substituir a energia comum no Brasil e no mundo (PORTAL SOLAR, 2018). 

O crescimento constante da energia solar observado no Brasil, pode ser explicado 

pelo custo benefício de produção que atrai os governos estaduais que estão 

investindo em ações e linhas de crédito para promover a energia solar a mais 

consumidores (PORTAL SOLAR, 2018). Os avanços tecnológicos recentes na área 

de semicondutores e o aumento da produção de células solares ajudaram a diminuir 

o preço de sistemas fotovoltaicos e essa diminuição dos custos para a geração é um 

dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado fotovoltaico (IPEA, 

2018). 

Segundo o Canal Bioenergia (2019), a energia solar fotovoltaica apresenta um 

preço competitivo, tanto para os consumidores finais como em grandes usinas solares 

que geram energia para milhares de consumidores de uma só vez. O custo dessa 

energia continua tendo seu preço reduzindo no Brasil e no mundo e, para evidenciar 

a sua competitividade, em alguns lugares no mundo a fonte solar já é mais barata que 

energia eólica e termoelétricas. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

Este capítulo é dedicado a metodologia do trabalho. Visa permitir, através do tipo 

de pesquisa, estrutura do trabalho, coleta de dados e métodos utilizados, uma 

exposição detalhada dos passos seguidos quanto da formulação e desenvolvimento 

do estudo em questão. 

3.1 TIPO DE PESQUISA E ESTRUTURA DO TRABALHO 

O tipo de pesquisa utilizada neste trabalho é de caráter descritivo, pois analisa os 

dados coletados sem que haja a interferência do pesquisador. O método que será 

utilizado é de caráter quantitativo, uma vez que visa a coleta objetiva de dados que se 

concentra principalmente em números e valores. 

Segundo Vergara (2000), a pesquisa descritiva expõe as características de 

determinado fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza.  

A pesquisa descritiva ocorrerá a partir de um estudo de caso de uma grande 

empresa de geração de energia elétrica com base em fontes renováveis, que 

apresenta parques hidráulicos, eólicos e solares instalados no território brasileiro.  

O estudo de caso é um método de pesquisa direcionado para contextos da vida 

real de casos atuais, para observar um tema na realidade em sua especificidade, 

podendo trazer uma riqueza de dados e informações de modo a contribuir com o saber 

na área de conhecimentos na qual for utilizada (PEREIRA, A. S. et al, 2018).  

Deste modo, o estudo de caso presente neste trabalho visa contribuir para a 

tendência de utilização de fontes renováveis para a geração de energia elétrica, no 

sentido da tomada de decisão de uma alternativa em relação as outras por meio de 

análise financeira e operacional que permite verificar vantagens e desvantagens de 

cada tecnologia estudada. 

Neste sentido, o trabalho é estruturado em 6 capítulos, que incluem as seguintes 

informações.  

O primeiro capítulo traz uma contextualização do cenário inserido, a importância 

da geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, a delimitação do estudo 

e seus objetivos. 

https://blog.mettzer.com/estudo-de-caso
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O segundo capítulo contempla a revisão de literatura, levantando os principais 

pontos de vista dos autores acerca do tema de pesquisa e enfatiza a importância do 

presente estudo. 

O terceiro capítulo apresenta de maneira detalhada a metodologia utilizada, 

explicitando a estrutura do trabalho, a coleta de dados e como o estudo ocorrerá. 

O quarto capítulo consiste no estudo de caso, análise dos dados coletados a partir 

da aplicação da metodologia e discussão de resultados obtidos. 

Por fim, o quinto e o sexto capítulo discorrem sobre a conclusão do estudo, 

algumas tendências observadas e as referências bibliográficas utilizadas. 

3.2 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados do presente estudo se utilizará de dados secundários, ou seja, 

aqueles que já foram coletados e, às vezes, até analisados e a fonte são de dados 

reais disponíveis no banco de dados da empresa do estudo de caso, referente aos 

parques em operação. Estes dados serão manipulados através da utilização de um 

fator para alterar e preservar as informações da empresa estudada, sem comprometer 

as análises necessárias para o desenvolvimento e atingimento dos objetivos descritos 

nesse trabalho.  

A empresa estudada apresenta diversos parques em operação e, dessa forma, a 

amostragem dos parques que irão ser selecionados para compor o presente estudo 

ocorrerá de forma deliberada e imparcial, onde a escolha terá como base a robustez 

do banco de dados com informações desses parques em geração, sendo 

selecionados os parques com maior quantidade de dados disponíveis para contribuir 

com as melhores análises. 

Os dados financeiros coletados possuem informações de receita e custos de 

operação e manutenção (O&M) e, pelos dados operacionais, capacidade instalada e 

geração, ao longo de 48 meses. 

A escolha da utilização da receita se deve ao fato de representar os ganhos com 

venda da geração de energia de cada tecnologia no período adotado. Os custos de 

O&M foram escolhidos para representarem os serviços essenciais e indispensáveis, 

fundamental para garantir que o sistema de geração de energia possa funcionar por 

toda a sua vida útil e, por último, os dados operacionais de cada tecnologia estudada, 



37 
 

que são representados pela geração e capacidade instalada (segundo Energês (2020) 

tem relação com o seu porte, normalmente medida em Mega Watts (MW), sendo a 

quantidade de energia que o sistema poderá entregar em um determinado momento, 

em condições ideais). Os custos de investimentos de cada tecnologia foram obtidos a 

partir da literatura, para completar a composição de dados do presente estudo de 

caso. 

3.3 MÉTODOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Primeiramente, os dados devem ser tratados com a utilização do Microsoft Excel, 

de modo a organizá-los e extrair as médias da capacidade instalada em MW, da 

geração MWh, da receita, custo de operação e manutenção em reais (R$) mensal por 

tecnologia para a comparação de dois cenários financeiros e um operacional: 

a) Cenário A: Média Mensal - (Receita R$ - Custos R$)/MW Instalado: 

Neste cenário, buscou-se comparar as tecnologias sem levar em conta os custos 

de investimentos, de modo a considerar apenas os parques que já estão em operação, 

como se tivessem sidos adquiridos com a construção toda concluída. 

b) Cenário B: Média Mensal - (Receita - Custos)/Investimentos: 

Neste cenário, buscou-se comparar as tecnologias levando em conta os custos 

de investimentos que, segundo EPE (2018), possuem como as parcelas mais 

significativas os custos associados às obras civis e ao fornecimento e montagem dos 

equipamentos eletromecânicos. 

c) Cenário C: Geração Acumulada; 

Neste cenário, o objetivo é avaliar o crescimento acumulado de geração das 

tecnologias que apresentaram maior desempenho nos cenários A e B, ao longo dos 

48 meses, de modo a observar as melhores tendências também em relação a geração 

em MWh dessas tecnologias. 

Assim, em seguida, os valores financeiros médios mensais foram divididos pela 

capacidade instalada média para a obtenção do indicador R$/MW de cada tecnologia. 

Para a composição final e comparação, foram utilizadas as receitas/MW 

subtraindo os custos/MW mensais para o primeiro cenário e a divisão pelo 

investimento/MW, que foram obtidos pela literatura, para o segundo cenário. Para o 
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terceiro cenário, os valores de geração média mensal foram acumulados ao longo dos 

48 meses. 

A aplicação de métodos estatísticos se fez necessário para verificar se os valores 

financeiros obtidos estariam passíveis de comparação ou não, e para isso, foram 

utilizados os conceitos a seguir. 

  

3.3.1 Teste Paramétrico: Teste T de Student  

O teste t de Student, sendo um teste paramétrico, torna mais provável detectar 

uma diferença real entre amostras como sendo estatisticamente significativa 

(NORMANDO, D. et al, 2016).  

3.3.1.1 A Estatística T 

Segundo Dancey & Reidy (2006), quando duas amostras são independentes e 

possuem distribuição normal, a comparação de suas médias pode ser realizada 

usando o teste t de Student. Ele avalia as diferenças significativas entre as médias 

das duas condições. A estatística t é apresentada abaixo. 

(1) 

Sendo o numerador “(�̅�1 − �̅�2)” a diferença entre as médias dos dois grupos e o 

denominador “𝐸𝑃 (𝑥 ̅1 − �̅�2)” é o erro padrão da diferença entre as duas médias. 

Existe um cálculo diferente para o erro padrão da diferença de acordo com a 

igualdade ou não das variâncias.  

Se as variâncias forem iguais, o erro padrão da diferença é calculado a partir da 

média ponderada das variâncias dos grupos, também chamada de variância 

ponderada (𝑠p
2), conforme abaixo, onde S1

2 e n1 representam a variância e número de 

casos do grupo 1 e S2
2 e n2, a variância e número de casos do grupo 2. 

(2) 
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Após o cálculo da média ponderada das variâncias dos grupos, calcula-se o 

erro padrão da diferença “𝐸𝑃 (�̅�1 − �̅�2)” usando a variância (Sp
2): 

(3) 

Já para as variâncias diferentes, o erro padrão da diferença é determinado 

diretamente, a partir das variâncias dos grupos, conforme abaixo: 

 

  (4) 
 

O valor da estatística t calculada será comparado com o valor de tcrítico obtido na 

tabela de t de Student, considerando os graus de liberdade, o nível de significância 

(α) e o tipo de teste de hipótese (unilateral ou bilateral). 

 

Cálculos dos graus de liberdade 

a) para variâncias iguais: gl = n1 + n2 – 2 

 

b) para variâncias diferentes: 

Calcula-se a = S1
2/ n1 e b = S2

2/ n2 e aplica-se na fórmula abaixo para se obter os 

graus de liberdade corrigidos. 

(5) 
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Tipos de testes de hipóteses: 

 
 

Nos testes bilaterais, que serão utilizados no presente estudo, se trabalha com as 

duas caudas da distribuição de t, sendo que a área de rejeição de H0 corresponde aos 

valores de t ≥ +tcrítico ou t ≤ -tcrítico, representados conforme a Figura 4 abaixo: 

 

 

Figura 4: Teste Bilateral – Distribuição t. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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3.3.1.2 Comparação das Variâncias – Razão das Variâncias - Teste F 

Em Scudino (2008), para comparação das variâncias de dois grupos 

independentes emprega-se a Estatística F, que é a razão entre a variância maior e a 

variância menor. 

(6) 

O valor de F calculado será comparado ao valor de Fcrítico da cauda direita obtido 

em uma tabela de distribuição de F, considerando o nível de significância adotado, os 

graus de liberdade do grupo com variância maior (o do numerador) e os graus de 

liberdade do grupo com variância menor (o do denominador). 

As hipóteses de trabalho são: H0 informando que as variâncias são iguais e H1 

informando que as variâncias são diferentes. Como a estatística F é uma razão, as 

hipóteses podem ser expressas na seguinte forma: 

(7) 

 (8) 

Se o valor de F calculado for maior ou igual ao Fcrítico rejeita-se H0, concluindo que 

as variâncias são diferentes, conforme a Figura 5 abaixo. 

 

Figura 5: Distribuição F. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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3.3.1.3 Teste de Normalidade 

Para a aplicação do teste paramétrico t de Student, é necessário verificar antes 

da análise se os dados da amostra são aproximadamente normais para se decidir pelo 

uso de um teste paramétrico. Um teste muito utilizado é o proposto por Shapiro & Wilk 

(1965) que utiliza a estatística W conforme abaixo: 

(9) 

Sendo: 

xi = os valores ordenados de amostras (x1 é o menor); 

ai = constantes geradas a partir de meio, variâncias e covariâncias da ordem 

estatística de uma amostra de tamanho n e uma distribuição normal.  

Sendo X uma característica em estudo, então formula-se as hipóteses:  

H0: X tem distribuição Normal;  

H1: X não tem distribuição Normal. 

 

3.3.2 Transformação Box-Cox 

Quando os dados não apresentam uma distribuição normal é útil aplicar 

a transformação de Box-Cox para se obter a normalidade. Box & Cox (1964) através 

de um estudo detalhado na análise de dados representados pelas observações X1, 

..., Xn dos dados originais, consiste em encontrar um lambda (λ) tal que os dados 

transformados Y1, ..., Yn se aproximem de uma distribuição normal e 

esta transformação é dada por: 

(10) 
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Dessa forma, segundo Box & Cox (1964), existia a necessidade de encontrar uma 

estimativa para o parâmetro de transformação lambda (λ) e uma das formas de 

estimar esse parâmetro seria pelo o método de máxima verossimilhança, que assume 

que Yi(λ), i=1,...,n  é uma função monótona tal que Yi(λ)∼N(μ,σ2) para algum λ fixo. 

Assim, a função de máxima verossimilhança de Yi(λ) em relação às observações 

originais Yi é obtida multiplicando a função de máxima verossimilhança pelo 

Jacobiano da transformação, tendo então: 

(11) 

Onde 

(12) 

Desta forma, tem-se que para um λ fixo, os estimadores σ2(λ) e μ(λ) são dados 

por:  

(13) 

(14) 

Substituindo os valores de μ e σ2 na função de máxima verossimilhança obtém-

se o logaritmo da função de máxima verossimilhança dependendo somente de λ. 

(15) 

 

Segundo Box & Cox (1964), precisa-se então, encontrar λ que maximiza ℓ(λ) e 

uma modo é a forma normalizada da transformação, Zi(λ),  para que desta 

forma  J(λ,Z)=1. Considere a seguinte função: 

(16) 
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E assim, o logaritmo da função de máxima verossimilhança fica: 

(17) 

Onde 

    (18) 

 

Portanto, maximizar ℓ(λ) é equivalente a encontrar o mínimo de σ2 (Z, λ) em 

relação a λ. 

Para Box & Cox (1964), após a adequada transformação das variáveis os valores 

esperados das observações transformadas estarão normalmente distribuídos com 

variância constante. 

 

3.3.3 Teste Não-Paramétrico: Teste de Mann-Whitney 

Segundo Siegel e Castellan Jr (2006), o teste de Mann-Whitney é indicado para 

comparação de dois grupos não pareados e verifica se há evidências para acreditar 

que valores de um grupo A são superiores aos valores do grupo B. O teste U pode ser 

considerado a versão não paramétrica do teste t, para amostras independentes e, ao 

contrário do teste t, que testa a igualdade das médias, o teste de Mann-Whitney (U) 

testa a igualdade das medianas. 

Segundo o conteúdo presente no Portal Action (2021), um portal estatístico, o 

teste de Wilcoxon-Mann-Whitney é baseado nos postos dos valores obtidos 

combinando-se as duas amostras. Isso é feito ordenando-se esses valores, do menor 

para o maior, independentemente do fato de qual população cada valor provém. Por 

exemplo, pode-se ter 1 para bom, 2 para muito bom e 3 para ótimo, sendo esses 

valores os postos. Neste caso e em outras situações, é preferível trabalhar com postos 

do que com valores arbitrários associados à variável qualitativa. 

Sejam X1, X2, ..., Xm uma amostra aleatória da população P1 e Y1, Y2, ..., 

Yn uma amostra aleatória da população P2 de modo que os Xi's são independentes 

e identicamente distribuídos e os Yi's são independentes e identicamente distribuídos.  
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Para aplicar o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney, é suposto que F e G sejam as 

funções de distribuição correspondentes as populações P1 e P2, respectivamente e 

se considera como hipótese nula, a hipótese: 

(19) 

Já para hipótese alternativa, um modelo útil para descrever é um modelo de 

translação chamado modelo de mudança de posição e, dessa forma, a hipótese 

alternativa consiste em considerar que Y tende a ser maior (ou menor) que X. Neste 

modelo tem-se que: 

(20) 

Contudo, outra maneira de interpretação é considerar que Y tem a mesma 

distribuição de X+Δ. Neste caso, considerando que a esperança E(X) da população 1 

exista e tomando E(Y) como a esperança da população 2, segue que 

(21) 

e, desta forma, a hipótese nula H0 se reduz a: 

(22) 

Com isto, se estabelece uma das seguintes hipóteses em um teste de Wilcoxon-

Mann-Whitney: 

 

Em seguida, ordena-se todos os valores (das duas amostras) em ordem crescente 

e coloca-se os postos associados. Considera-se Sm e Sn as somas dos postos 

relacionados aos elementos das amostras X e Y respectivamente. A partir dos valores 

Sm e Sn, é possível calcular os valores: 

(23) 

e 

(24) 
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Como Sm + Sn é igual a soma de todos os postos (das duas amostras), isto é, 

(25) 

 

É fácil notar que os valores Um e Um estão relacionados segundo a equação 

abaixo: 

(26) 

Por isso, apenas o Um ou o Un precisa ser calculado e, através da equação acima 

encontra-se o valor do outro de maneira prática. No teste de Wilcoxon-Mann-Whitney, 

a estatística do teste será dada por Un. 
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASO 

Os dados coletados compõem um período de 48 meses, 63 parques e 

informações de receita, custos de operação e manutenção, capacidade instalada e 

geração dos parques em operação pertencentes a 4 grupos de classificação de 

energia renováveis, conforme descrito na Tabela 5 abaixo. 

Tabela 5: Coleta de Dados. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

4.1 ANÁLISE DOS CENÁRIOS A E B 

Com o auxílio do Microsoft Excel, foi possível planilhar todos os dados coletados, 

conforme descritos na metodologia e para confecção das tabelas dos cenários A e B, 

foram necessários os seguintes passos para cada uma das tecnologias: 

 Capacidade Instalada Média (MW): Para obtenção desta medida, foi 

necessário o somatório das capacidades instaladas de todos os parques e 

divisão pelo total de parques; 

 Valores Financeiros Médios (R$): Para cada mês foi realizado a média dos 

valores de receita e custos de operação e manutenção a partir do total de 

parques analisados de cada tecnologia; 

 Indicador R$/MW: Para se obter esse indicador de forma mensal e por 

tecnologia foi necessário a divisão dos valores financeiros médios (R$) pela 

capacidade instalada média (MW) de cada tecnologia; 

 Cenário A: Para obtenção do “Cenário A” foi realizado a subtração do indicador 

R$/MW da receita pelo indicador R$/MW dos custos operacionais; 

 Cenário B: Para a obtenção do “Cenário B” foi necessário a subtração do 

indicador R$/MW da receita pelo indicador R$/MW dos custos operacionais e 

depois a divisão pelo investimento/MW de cada tecnologia do estudo de caso 

presente. 
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Segundo International Renewable Energy Agency (2018), os custos de 

investimentos (2016 USD / KW) para a tecnologia UHE é de 1.535, Solar é de 1.388 

e Eólica é de 1.477. Já para a tecnologia PCH tem-se 2.000 USD / KW, segundo Sales 

(2007). 

Para a conversão do USD/KW para R$/MW foram utilizados R$/USD 2016 de 

3,26, uma vez que a maioria dos custos foram obtidos em dólar 2016. 

Dessa forma, foi possível a formulação da Tabela 6 e Tabela 7 dos cenários A e 

B, conforme abaixo: 

 

Tabela 6: Cenário A - Média Mensal - (Receita R$ - Custos R$)/MW Instalado. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 7: Cenário B - Média Mensal - (Receita - Custos)/Investimentos. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para avaliar se há diferença significativa entre as médias de duas amostras (duas 

tecnologias) o teste t de Student pode ser utilizado quando as amostras são 

independentes e as duas amostras que estão sendo comparadas devem ter 

distribuição normal.  

As amostras de cada tecnologia, em estudo, são consideradas como 

independentes pois suas observações não dependem dos valores de outras 

observações. 

Sendo assim, deve-se iniciar a análise avaliando se as amostras possuem 

distribuição normal e, quando esta condição não é cumprida, tenta-se usar algumas 

transformações conhecidas como a transformação Box-Cox. Se as distribuições das 

amostras forem normalmente distribuídas, pode-se usar o teste t de Student, caso 

contrário, recomenda-se usar um teste não paramétrico para comparação das 

amostras como o teste de Mann-Whitney. 
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4.1.1 Análise das Distribuições das Amostras das Tecnologias 

Para verificação da distribuição normal das amostras das 4 classificações de 

tecnologias do estudo de caso, foi utilizado o suplemento do Microsoft Excel Real 

Statistics com os dados de entrada dos 48 meses dos dois cenários (Média Mensal - 

(Receita R$ - Custos R$)/MW instalado e Média Mensal - (Receita - 

Custos)/Investimentos) e os resultados de saída apresentados foram muito 

semelhantes e não houveram diferenças que poderiam ser observadas com as casas 

decimais da Tabela 8 a seguir, e com isso, foi possível resumir o resultado dos dois 

cenários dos testes de normalidade na Tabela 8 abaixo: 

 

Tabela 8: Cenários A e B: Shapiro-Wilk - Teste de Normalidade das Amostras das Tecnologias. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O resultado do teste apresentou que apenas a PCH possui distribuição normal na 

metodologia Shapiro-Wilk. Com esse resultado, não é possível aplicar o teste t para a 

comparação de duas tecnologias, se fazendo necessário a aplicação da 

transformação Box-Cox para transformação das amostras em distribuição normal. 
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4.1.2 Aplicação da Transformação Box-Cox 

 
A transformação Box-Cox também foi aplicada com o suplemento do Microsoft 

Excel Real Statistics para a normalização de amostras que não apresentam 

distribuição normal.  

Foi necessário a ordenação da amostra, de cada tecnologia, em ordem crescente, 

o cálculo do Lambda (λ) com a fórmula “BOXCOXLambda(amostra)” e a 

transformação com a fórmula “BOXCOX(amostra; λ)”, para posteriormente ser 

aplicado novamente o teste para verificar a normalidade das amostras. 

a) Cenário A: Média Mensal - (Receita R$ - Custos R$)/MW Instalado: 

Tabela 9: Cenário A – Transformação de Box-Cox. 

 

 

 

 

(Continua) 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

A transformação Box-Cox das amostras das tecnologias, da Tabela 9 acima, foi 

analisada pelo teste de normalidade e os resultados observados estão descritos na 

Tabela 10 abaixo: 

Tabela 10: Cenário A – Shapiro-Wilk -Teste de Normalidade das Amostras das Tecnologias pós 
Transformação Box-Cox. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

(Conclusão). 
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Dessa forma, apenas as tecnologias Eólica e PCH poderão ser comparadas com 

o teste t, uma vez que possuem distribuição normal, depois da transformação de Box-

Cox.  

b) Cenário B: Média Mensal - (Receita - Custos)/Investimentos: 

Tabela 11: Cenário B – Transformação de Box-Cox. 

 

 

 

 

 

 

 

(Continua) 
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Fonte: Elaboração própria. 

A transformação Box-Cox das amostras das tecnologias, da Tabela 11 acima, foi 

analisada pelo teste de normalidade e os resultados observados estão descritos na 

Tabela 12 abaixo: 

Tabela 12: Cenário B – Shapiro-Wilk -Teste de Normalidade das Amostras das Tecnologias pós 
Transformação Box-Cox. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

(Conclusão). 
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Dessa forma, apenas as tecnologias Eólica e PCH poderão ser comparadas com 

o teste t, uma vez que possuem distribuição normal, depois da transformação de Box-

Cox.  

Sendo assim, tanto para o “Cenário A” quanto para o “Cenário B” somente a 

comparação da tecnologia Eólica com a PCH poderá ser realizada com o teste t de 

Student, e para as demais, será necessário a utilização do teste não paramétrico de 

Mann Whitney, que não necessita de amostras com distribuição normal, apenas sendo 

requisito a independência entre elas, que se configura no estudo de caso presente. 

 

4.1.3 Comparação das Tecnologias: Teste T de Student  

Como as tecnologias Eólica e PCH apresentam distribuição normal, após a 

transformação Box-Cox e são amostras independentes, pode-se aplicar o teste t de 

Student para comparação das médias. 

Para aplicação do teste t, é necessário avaliar se as amostras das tecnologias 

Eólicas e PCH possuem variâncias equivalentes ou diferentes, onde a variância é uma 

medida de variabilidade em relação à média aritmética e quanto maior o valor da 

variância, os elementos estão mais afastados da média. 

Dessa forma, através das ferramentas de análise de dados do Microsoft Excel, 

utilizando como dados de entrada a transformação Box-Cox que apresenta a 

distribuição normal para as tecnologias Eólica e PCH em análise, foi possível a 

aplicação do Teste F para verificação das variâncias e, posteriormente a aplicação do 

Test T pôde ser realizada, obtendo os resultados abaixo: 
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a) Cenário A: Média Mensal - (Receita R$ - Custos R$)/MW Instalado: 

Tabela 13: Cenário A - Teste F: Comparação das Variâncias das Amostras das Tecnologias Eólica e 
PCH. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Como o valor de F foi menor que o Fcrítico e o teste F é unicaudal, está na região 

de aceitação de H0, ou seja, as variâncias das tecnologias Eólica e PCH são 

consideradas iguais, com um erro alfa (α) de 5%, e o teste t pôde ser aplicado 

considerando essa condição. 

A Tabela 14 abaixo informa o resultado do teste t aplicado e pode-se notar que a 

estatística T de aproximadamente -64,39 se encontra na região de rejeição a esquerda 

do teste bicaudal, indicando que as médias das tecnologias Eólica e PCH apresentam 

diferenças, com um erro de 5%. 

Tabela 14: Cenário A - Teste T Presumindo Variâncias Equivalentes: Comparação das Médias das 
Amostras das Tecnologias Eólica e PCH. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Sendo assim, pode-se afirmar, com um erro de 5%, que as médias se diferem e 

dessa forma, é possível comparar as duas tecnologias Eólica e PCH quanto ao 

“Cenário A”, concluindo que a tecnologia PCH apresenta uma média maior, se 

mostrando mais vantajosa nesse quesito de (Receita R$ - Custos R$)/MW instalado 

quando comparado a Eólica. 

b) Cenário B: Média Mensal - (Receita - Custos)/Investimentos: 

Tabela 15: Cenário B - Teste F: Comparação das Variâncias das Amostras das Tecnologias Eólica e 
PCH. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Como o valor de F foi maior que o Fcrítico e o teste F é unicaudal, está na região 

de rejeição de H0, ou seja, as variâncias das tecnologias Eólica e PCH são 

consideradas diferentes, com um erro alfa (α) de 5%, e o teste t pôde ser aplicado 

considerando essa condição. 

A Tabela 16 abaixo informa o resultado do teste t aplicado e pode-se notar que a 

estatística T de aproximadamente -29,12 se encontra na região de rejeição a esquerda 

do teste bicaudal, indicando que as médias das tecnologias Eólica e PCH apresentam 

diferenças, com um erro de 5%. 
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Tabela 16: Cenário B - Teste T Presumindo Variâncias Diferentes: Comparação das Médias das 
Amostras das Tecnologias Eólica e PCH. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Sendo assim, pode-se afirmar, com um erro de 5%, que as médias se diferem e 

dessa forma, é possível comparar as duas tecnologias Eólica e PCH quanto ao 

“Cenário B”, concluindo que a tecnologia Eólica apresenta uma média maior, quando 

se observa o “Cenário B” sem a transformação Box-Cox, se mostrando mais vantajosa 

nesse quesito de (Receita R$ - Custos R$)/Investimentos quando comparado a PCH. 

4.1.4 Comparação das Tecnologias: Teste Mann-Whitney  

Como as tecnologias Solar e UHE não apresentam distribuição normal, mesmo 

após a transformação Box-Cox, todas as comparações que envolverem essas duas 

tecnologias deverão ser realizadas pelo teste não paramétrico de Mann Whitney, uma 

vez que o único requisito é sobre a independência das amostras, que são verdadeiras 

para o estudo de caso presente. 

Dessa forma, através do suplemento Real Statistics do Microsoft Excel, utilizando 

como dados de entrada os dois cenários em análise foi possível obter os resultados 

abaixo: 

a) Cenário A: Média Mensal - (Receita R$ - Custos R$)/MW Instalado: 

Quando se observa a aplicação do teste Mann Whitney para a comparação das 

tecnologias Solar e Eólica, Tabela 17 abaixo, é possível afirmar, com um erro de 5%, 

que não existe diferença entre as medianas, uma vez que o p-exact de 

aproximadamente 0,675 é maior que o alfa (α) de 5%, informando que não existe 

vantagem no quesito (Receita R$ - Custos R$)/MW instalado entre as das duas 

tecnologias. 
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Tabela 17: Cenário A - Teste Mann-Whitney: Comparação das Medianas das Amostras das 
Tecnologias Solar e Eólica. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Quando se observa a aplicação do teste Mann Whitney para a comparação das 

tecnologias Solar e PCH, Tabela 18 abaixo, é possível afirmar, com um erro de 5%, 

que existe diferença entre as medianas, uma vez que o p-exact de aproximadamente 

0,001 é menor que o alfa (α) de 5%, informando que existe vantagem no quesito 

(Receita R$ - Custos R$)/MW instalado da tecnologia PCH em relação a Solar. 

Tabela 18: Cenário A - Teste Mann-Whitney: Comparação das Medianas das Amostras das 
Tecnologias Solar e PCH. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quando se observa a aplicação do teste Mann Whitney para a comparação das 

tecnologias Solar e UHE, Tabela 19 abaixo, é possível afirmar, com um erro de 5%, 

que existe diferença entre as medianas, uma vez que o p-exact de aproximadamente 

0,0025 é menor que o alfa (α) de 5%, informando que existe vantagem no quesito 

(Receita R$ - Custos R$)/MW instalado da tecnologia Solar em relação a UHE. 

Tabela 19: Cenário A - Teste Mann-Whitney: Comparação das Medianas das Amostras das 
Tecnologias Solar e UHE. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Quando se observa a aplicação do teste Mann Whitney para a comparação das 

tecnologias Eólica e UHE, Tabela 20 abaixo, é possível afirmar, com um erro de 5%, 

que existe diferença entre as medianas, uma vez que o p-exact de aproximadamente 

0,00018 é menor que o alfa (α) de 5%, informando que existe vantagem no quesito 

(Receita R$ - Custos R$)/MW instalado da tecnologia Eólica em relação a UHE. 
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Tabela 20: Cenário A - Teste Mann-Whitney: Comparação das Medianas das Amostras das 
Tecnologias Eólica e UHE. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Quando se observa a aplicação do teste Mann Whitney para a comparação das 

tecnologias PCH e UHE, Tabela 21 abaixo, é possível afirmar, com um erro de 5%, 

que existe diferença entre as medianas, uma vez que o p-exact de aproximadamente 

1,63x10-10 é menor que o alfa (α) de 5%, informando que existe vantagem no quesito 

(Receita R$ - Custos R$)/MW instalado da tecnologia PCH em relação a UHE. 

Tabela 21: Cenário A - Teste Mann-Whitney: Comparação das Medianas das Amostras das 
Tecnologias PCH e UHE. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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b) Cenário B: Média Mensal - (Receita - Custos)/Investimentos: 

Quando se observa a aplicação do teste Mann Whitney para a comparação das 

tecnologias Solar e Eólica, Tabela 22 abaixo, é possível afirmar, com um erro de 5%, 

que não existe diferença entre as medianas, uma vez que o p-exact de 

aproximadamente 0,875 é maior que o alfa (α) de 5%, informando que não existe 

vantagem no quesito (Receita - Custos)/Investimentos entre as duas tecnologias. 

Tabela 22: Cenário B - Teste Mann-Whitney: Comparação das Medianas das Amostras das 
Tecnologias Solar e Eólica. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Quando se observa a aplicação do teste Mann Whitney para a comparação das 

tecnologias Solar e PCH, Tabela 23 abaixo, é possível afirmar, com um erro de 5%, 

que não existe diferença entre as medianas, uma vez que o p-exact de 

aproximadamente 0,340 é maior que o alfa (α) de 5%, informando que não existe 

vantagem no quesito (Receita - Custos)/Investimentos entre as duas tecnologias. 
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Tabela 23: Cenário B - Teste Mann-Whitney: Comparação das Medianas das Amostras das 
Tecnologias Solar e PCH. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Quando se observa a aplicação do teste Mann Whitney para a comparação das 

tecnologias Solar e UHE, Tabela 24 abaixo, é possível afirmar, com um erro de 5%, 

que existe diferença entre as medianas, uma vez que o p-exact de aproximadamente 

0,00034 é menor que o alfa (α) de 5%, informando que existe vantagem no quesito 

(Receita - Custos)/Investimento da tecnologia Solar em relação a UHE. 

Tabela 24: Cenário B - Teste Mann-Whitney: Comparação das Medianas das Amostras das 
Tecnologias Solar e UHE. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quando se observa a aplicação do teste Mann Whitney para a comparação das 

tecnologias Eólica e UHE, Tabela 25 abaixo, é possível afirmar, com um erro de 5%, 

que existe diferença entre as medianas, uma vez que o p-exact de aproximadamente 

3,94x10-5 é menor que o alfa (α) de 5%, informando que existe vantagem no quesito 

(Receita - Custos)/Investimento da tecnologia Eólica em relação a UHE. 

Tabela 25: Cenário B - Teste Mann-Whitney: Comparação das Medianas das Amostras das 
Tecnologias Eólica e UHE. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Quando se observa a aplicação do teste Mann Whitney para a comparação das 

tecnologias PCH e UHE, Tabela 26 abaixo, é possível afirmar, com um erro de 5%, 

que existe diferença entre as medianas, uma vez que o p-exact de aproximadamente 

0,00027 é menor que o alfa (α) de 5%, informando que existe vantagem no quesito 

(Receita - Custos)/Investimento da tecnologia PCH em relação a UHE. 
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Tabela 26: Cenário B - Teste Mann-Whitney: Comparação das Medianas das Amostras das 
Tecnologias PCH e UHE. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Após as comparações de todas as tecnologias, uma em relação a outra, 

considerando os testes adequados a cada situação, pode verificar a Tabela 27 abaixo 

com o resumo dos cenários. O “x” representa que a tecnologia é mais vantajosa em 

relação a comparação direta e o “-“ representa que não existe diferença significativas 

entre as tecnologias. 

Tabela 27: Resumo das Comparações das Tecnologias. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota-se que a UHE não apresentou vantagens sobre nenhum dos cenários sobre 

nenhuma das tecnologias e, por outro lado, a PCH apresentou vantagem sobre todas 

as tecnologias quando se analisa as receitas menos os custos por MW instalado, 

mostrando que as PCHs apresentam vantagens financeiras em relação as tecnologias 

Solar, Eólica e UHE.  
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Consegue-se notar, através do Gráfico 2 abaixo, que representa os valores 

acumulados do “Cenário A”, que realmente as PCHs possuem uma vantagem ao 

longo de todos os meses em relação as outras tecnologias e a UHE se mantendo 

sempre em desvantagem. Observando-se a acumulação Eólica e Solar, é possível 

verificar uma leve tendência de vantagem da Eólica em relação a Solar, porém, 

segundo os testes estatísticos aplicados, essa pequena diferença não é significativa 

para afirmar essa vantagem. 

Gráfico 2: Cenário A – (Receita-Custos)/MW Instalado – Acumulado ao Longo dos Meses. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Já para o “Cenário B”, conforme Gráfico 3 abaixo, Eólica e Solar continuam não 

apresentando diferenças significativas e a UHE sendo a menos vantajosa. Quando se 

compara a Eólica e PCH, pelo teste t de Student, é possível verificar que a Eólica 

apresenta uma vantagem em relação à média da PCH. Por outro lado, quando se 

compara a Solar e PCH, pelo teste Mann Whitney, que leva em conta a mediana, não 

é possível afirmar diferenças. 
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Gráfico 3: Cenário B – (Receita-Custos)/Investimentos – Acumulado ao Longo dos Meses. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Porém, os investimentos crescentes nas diversas fontes renováveis, através de 

políticas de incentivo à implantação destes sistemas de geração de energia e redução 

de custos através desenvolvimento tecnológico, pode vir a mudar, em um futuro 

próximo, estes cenários a partir de tendências de aumento da capacidade instalada 

destas tecnologias. 

4.2 ANÁLISE DO CENÁRIO C 

Com o auxílio do Microsoft Excel, foi possível planilhar os dados coletados de 

geração em MWh das tecnologias, conforme descritos na metodologia e para 

confecção do “Cenário C” foram consideradas as tecnologias mais vantajosas 

observadas nos cenários A e B. Dessa forma, as tecnologias consideradas neste 

“Cenário C” foram a Eólica, Solar e PCH e foram necessários os seguintes passos 

para cada uma das tecnologias: 

 Geração Média (MWh): Para obtenção desta medida, foi necessário o 

somatório das gerações de todos os parques e divisão pelo total de parques 

mensalmente; 
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 Geração Acumulada (MWh): Para se obter a geração acumulada mensal, foi 

necessário somar a geração dos meses anteriores com a geração do mês 

atual, sendo necessário esse procedimento para todos os 48 meses. Dessa 

forma, quando se observa um mês qualquer, o valor de geração corresponde 

ao somatório do mês 1 ao mês observado. 

 

Tabela 28: Cenário C – Geração Média Acumulada MWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continua) 
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Fonte: Elaboração própria. 

Com a geração média acumulada, pode-se montar o Gráfico 4 abaixo que mostra 

a curva mais acentuada de crescimento da tecnologia Solar e Eólica em relação a 

PCH. Sendo assim, apesar da PCH ter apresentado bons resultados nas análises 

financeiras, as tecnologias Eólica e Solar apresentam uma boa tendência de 

crescimento de geração, quando se observa os 48 meses em estudo. 

 

 

 

(Conclusão). 
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Gráfico 4: Geração Acumulada (MWh). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Neste sentido, quando se observa o crescimento absoluto, que se refere apenas 

a diferença da geração acumulada no mês 48 ao mês 12, a tecnologia Eólica 

apresentou maior crescimento com 424.700 MWh, e em segundo a tecnologia Solar 

com 304.766 MWh. Porém, quando se analisa o crescimento em percentual, é 

possível verificar que a tecnologia Solar apresenta uma maior tendência de 

crescimento quando comparada com a Eólica e PCH, podendo ser observado na 

Tabela 29 abaixo: 

Tabela 29: Crescimento Absoluto e Percentual de Geração das Tecnologias. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Esses resultados estão de acordo com a literatura, pois segundo o Cadernos ODS 

07, intitulado “Assegurar o Acesso Confiável, Sustentável, Moderno e a Preço 
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Acessível à Energia para todos”, publicado em 2019 pelo IPEA, o Brasil vem 

expandindo em produção de energia renovável e a eólica é a que tem apresentado o 

maior crescimento, onde o Brasil vem melhorando seu ranking mundial de capacidade 

instalada de energia eólica com tendências de crescimentos ainda maior com base 

nos investimentos que estão sendo realizados para atender à demanda nos leilões de 

contratação de energia da Aneel e com as outorgas do mercado livre. Quando se 

comenta da energia solar, a capacidade instalada vem acelerando e o Brasil vem 

acordando para a sua importância, tendo em vista a alta incidência solar no território, 

que aumenta a geração de energia nos painéis solares e diminui o custo unitário. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

Nos últimos anos, o combate as mudanças climáticas e diminuição da 

dependência do uso de combustíveis fósseis tem se tornado cada vez mais em 

evidência e, como é inegável o crescimento do nível de demanda por eletricidade em 

todo o mundo, a priorização de novas tecnologias para a geração de energia elétrica 

através de fontes limpas, renováveis e seguras é de suma importância nesse contexto. 

As hidroelétricas ainda tem sido uma das principais fontes de geração de energia 

elétrica no Brasil e as PCHs são consideradas obras de interesse público pela 

legislação federal, tendo, portanto, a primazia em caso de aproveitamento de uma 

região. Com as análises do presente trabalho foi possível concluir que as usinas 

hidrelétricas UHEs apresentaram desvantagens nos cenários financeiros analisados 

e, por outro lado, as usinas hidrelétricas PCHs apresentaram vantagens financeiras 

sobre todas as outras tecnologias quando se observou o “Cenário A” (Média Mensal - 

(Receita R$ - Custos R$)/MW instalado).  

Neste sentido, as tecnologias Eólicas e Solares, conforme os resultados do 

presente estudo, ainda não superaram a mais antiga tecnologia Hidrelétrica PCH 

instalada no território brasileiro em relações financeiras. Esse cenário, entretanto, 

pode mudar a qualquer momento, uma vez que estudos apontam redução dos custos 

das fontes Eólicas e Solares. Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia 

2030, lançado pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética), em 2021, as fontes Eólica 

e Solar estão tendo seus custos de implantação e operação reduzidos, refletindo as 

tendências de mercado, enquanto a fonte PCH manteve os níveis de custos. . 

As análises do “Cenário B” (Média Mensal - (Receita - Custos)/Investimentos) 

apresentaram que a tecnologia Eólica se mostrou vantajosa quando comparada às 

UHEs e PCHs e não foi possível observar diferenças significativas quando comparada 

com a Solar.  

Tanto para o “Cenário A“ quanto para o “Cenário B” foram observadas tecnologias 

que não foram passíveis de comparação, pois os resultados não apresentaram 

significância nas diferenças de médias e medianas analisadas. As tecnologias Solar 

e Eólica não foram passíveis de comparações nos dois cenários e PCH e Solar no 

“Cenário B”, sendo necessário, talvez, um período mais longo de análises para que 

se observe a vantagens da tecnologia Eólica/Solar e PCH/Solar. 

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/topico-522/Caderno%20de%20Par%C3%A2metros%20de%20Custos%20-%20PDE%202030.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/topico-522/Caderno%20de%20Par%C3%A2metros%20de%20Custos%20-%20PDE%202030.pdf
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Quando analisado o “Cenário C” da geração acumulada ao longo dos 48 meses, 

pode ser observado que as tecnologias Eólicas e Solares apresentam uma boa 

tendência de crescimento de geração, sendo superior a PCH, que apresentou bons 

resultados nas análises financeiras dos cenários A e B. Em termos absolutos, a Eólica 

com 424.700 MWh se mostrou com um crescimento superior a Solar e PCH, porém, 

quando se verifica em termos percentuais de crescimento de geração, a Solar 

apresentou um melhor desempenho, com 513% de aumento. Dessa forma, os 

resultados obtidos com o “Cenário C” estão muito de acordo com os estudos de 

tendências de crescimento da participação, na matriz elétrica do Brasil, das 

tecnologias Eólicas e Solares. 

Com a disponibilidade de diversas fontes de energias renováveis para a produção 

de energia elétrica, o presente trabalho contribui com análises de três fontes, Eólica 

Onshore, Solar Fotovoltaica e Hidráulica, a partir de um estudo de caso no Brasil e o 

objetivo do trabalho foi atingido, uma vez que as comparações entre as tecnologias 

foram realizadas e com elas foi possível verificar as vantagens de uma tecnologia em 

relação as outras nos cenários adotados. 

Vale ressaltar, que o presente trabalho se limitou a análises financeiras-

operacionais de três tecnologias renováveis, porém existem externalidades 

ambientais, políticas, econômicas e sociais, com pontos positivos e negativos, 

relacionadas à geração de energia que influenciam nas decisões de escolha de 

investimento de uma tecnologia em relação a outra. Sendo assim, como proposta para 

trabalhos futuros, a comparação de tecnologias renováveis para a produção de 

energia elétrica se faz necessária também do ponto de vista dos cenários técnicos, 

socioambiental e político, que poderá contribuir como complemento deste trabalho e 

para estudos mais robustos de comparação das diversas fontes disponíveis no Brasil 

e no mundo. 
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