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Contexto Atual – Na Rota da Descarbonização
• Transição Energética: Descentralização, 

Digitalização e Eletrificação 
• A ET demanda massivos investimentos em:
• Em novas tecnologias de energia limpa
• CET para descarbonização profunda: OW, 

H2(V), CCUS, Storage
• Redes de eletricidade nas três décadas
• 4X: de USS $280 bi (2020)  para US$ 1 tri (2040)
• A IEA apresenta projeções similares: redes 

respondem por cerca de 50% dos 
investimentos em energia

• Brasil (Plano Decenal de Energia elaborado 
pela EPE – horizonte 2031): US$ 60 bilhões (G); 
US$ 30 bi (T); US$ 40 bi (D)
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Emissões de Gases de Efeito Estufa (GHG) no Brasil

• 7o. Maior Emissor de Gases de Efeito
Estufa GHG Emissions
• 1.5 bilhões de tCO2e (2019)

• 2.92% das emissões globais de GHG
• 81o. país mais vulnerável aos efeitos

das mudanças climáticas

Climate 
Commitments 

2020 NDC and 
Updated NDC 

Submitted 
Net Zero Pledge 2050LT Strategy               

Not Submitted
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B r a z i l

O perfil das emissões de GHG do Brasil é significativamente
diferente da média mundial

Wo r l d



Governança em Transformação na Transição Energética

• (Novos Velhos) Desafios de manejar duplo objetivo: segurança climática e segurança
energética

• Papel dos Mercados 

• Reconhecimento de necessidade de reforma na EU

“This market system does not work anymore. We have to reform it. We have to adapt it to the new
realities of dominant renewables”

European Commission President Ursula von der Leyen em resposta ao Relatório da ACER de abril de 2022.

• Reformas em energia no Brasil:

• Passado, Presente e Futuro(?)
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The Technology Divide
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Adaptando Políticas na 
Transição Energética
• Coordenação de políticas para promover

transformação estrutural
• Prescrições tradicionais de política não são

adequadas para transformações na escala, 
velocidade e interdependência requerida na
transição energética. 
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Resultados e trade-offs de instrumentos de política de 
descarbonização na Transição Energética

• Revisão sistemática da Literatura
acerca dos impactos da Políticas
Verdes 

• Impactos ambientais, 
socioeconômicos e tecnológicos
de dez tipos de instrumentos
de políticas e regulação para 
descarbonização.
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Impacto dos instrumentos de política sobre COMPETITIVIDADE

Penãsco et al. (2021) 
desenvolvem um 
arcabouço para avaliar
diferentes
instrumentos de 
política para alcançar
um futuro neutro em
carbono.
https://dpet.innopaths.eu/
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Impacto DISTRIBUTIVOS dos instrumentos de política de 
descarbonização

Penãsco et al. (2021) 
desenvolvem um 
arcabouço para avaliar
diferentes
instrumentos de 
política para alcançar
um futuro neutro em
carbono.
https://dpet.innopaths.eu/
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Perspectivas para Novas Tecnologias
de Energia Limpa no Brasil



Leilões de Eletricidade permitiram avançar na diversifificação de 
investimentos em renováveis no Brasil
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Os investimentos e as reformas em eletricidade não produziram 
preços moderados ao longo das reformas 

1992-93

2003-2004

2012-2013
• Reform targeting 20% 

tariff reduction to 
improve competitiveness.

• The unsustainable 
measures were reversed  
in 2015.

• Reforming the Electricity 
Market (New Model)

• Accelerating universal 
access and distributive 
policies. 

• Tendering PPAs

• Early steps in reforming 
the power sector 
towards market 
liberalization. 

• Privatization

• Independent Regulation
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O Offshore Wind desponta
como oportunidade de 
investimentos em CET
• Como enfrentar esse Technology Divide? 
• Funding and Financing - Derisking

• Offtake
• Quais são os arranjos ou modelos de 

negócios em inovação para aprofundar a 
descarbonização em EMDE?

• Nacional e internacional (zonas de 
exportações - cluster para embedded -
implicações profundas

• Competência
• Taxação e royalties
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Existem propostas concorrentes 
para desenvolver arcabouço legal 
e regulatório para OW no Brasil.
• Tramitação no Congresso Nacional 

(marco legal da geração offshore
• Projetos de Lei 11.248/2018 e 

PL 576/2021 aprovados no Senado Federal e remetidos à 
Câmara de Deputados

• PL 3655/21 na Câmara 
de Deputados apresentado em 10/2021, apensado do 
PL 11248/18

• Evolução no Poder Executivo
• Decreto 10.946/2022, regulamentado por Portarias do Minist

ério de Minas e Energia
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Mas não há arcabouço legal e regulatório capaz de 
pavimentar caminho para os elevados investimentos 
necessários US$ 3bi/GW ...and Time is of Essence



169,44 GW

FONTE: IBAMA, dados de agosto de 2022, conforme ABEEOLICA (11/11/2022)

Pedidos de Licenciamento Ambiental para OW no IBAMA



Potencial de 
leilões para 
avançar OW
• Leilões de 113 fazendas 

eólicas atribuídas em 56 
rodadas, totalizando 53,6 GW 
de capacidade entre 2005 e 
2021. 

• As experiências consideram os 
Estados Unidos, diversos 
países da Europa, Taiwan e 
China. 

• Fonte: Jensen et al. (2021)
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Comprometimento da Renda com Energia permanece como
importante desafio de política



Considerações
Finais

1.Aprofundamento da descarbonização depende de um 
conjunto de CET que ainda não são economicamente
viáveis: CCUS, storage, H2V e OW

2.Existe um technology divide: grupo de países investindo
contempla OCDE + China + India

3. Investimento em decarbonização não é apenas energia: 
inclui massivos investimentos em redes

4.No caso do OW há esforços concorrentes no Congresso
e no Executivo

1. Volume de pedidos de licenciamento ambiental são
quase do tamanho da capacidade instalada atual
de energia elétrica no Brasil

2. Mas não há arcabouço legal e regulatório capaz de 
pavimentar caminho para os elevados
investimentos necessários US$ 3bi/1 GW

3. Riscos
5.Pontos de atenção: novos argumentos de política

industrial
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Em Busca de 
uma Transição 
Energética 
Justa 

• Dimensões de equidade
• Comunidades: coal phase-

out. Postura da Indonesia no 
recente G 20 Summit. 

• Intragrupos: tarifas e contas
suportadas por adotantes
vs. não adotantes de painéis
solares

20



Grata!
joisa.dutra@fgv.br


