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RESUMO 

De modo geral, os projetos de energia renovável ainda não são totalmente competitivos 

em relação às fontes clássicas. Por essa razão, criam-se políticas de incentivo em países onde 

há o entendimento de que a energia renovável deve ser priorizada na matriz energética nacional. 

Como exemplos, podem-se citar a tarifa prêmio na Europa e no Canadá, as cotas de energia nos 

Estados Unidos e os programas de apoio à geração renovável independente na África do Sul. 

No Brasil, desde 2004, a aquisição de energia proveniente de fontes renováveis é realizada 

através de leilões, que permitem a compra de energia por contratos de longo prazo. Embora a 

capacidade instalada de energia eólica tenha atingido 14,7 GW em 2018, representando 9% da 

matriz elétrica brasileira, há estudos que sugerem que o atual modelo conduzirá à estagnação 

desses números em poucos anos. Neste contexto, é conveniente a realização de um estudo que 

vise entender a dinâmica desse mercado, considerando cenários econômicos. Este trabalho tem 

o objetivo de desenvolver um modelo de Dinâmica de Sistemas para avaliar a capacidade 

instalada de energia eólica no Brasil e validá-lo através dos dados históricos disponibilizados 

pela CCEE, EPE e ANEEL. Em seguida, uma análise de sensibilidade foi realizada, 

introduzindo mudanças nas variáveis exógenas do modelo que contemplem cenários 

econômicos e novas políticas de incentivo à energia eólica. Por fim, discute-se a pertinência 

dos resultados obtidos.  

 

Palavras-chave: energia eólica, dinâmica de sistemas, teste de políticas 



 

ABSTRACT 

In general, renewable energy projects are not yet totally competitive regarding the 

classical energy sources. For this reason, in countries where there is comprehension that the 

part of renewable energy should rise in the energy mix, incentive policies are created towards 

its application. As examples, it is possible to cite the feed-in tariff in Europe and Canada, the 

energy quotas in United States and the renewable energy independent power producer 

procurement program in South Africa. In Brazil, since 2004, the acquisition of energy from 

renewable sources is made through auctions, that allows energy selling by long-term contracts. 

Despite the installed power reached 14.7 GW in 2018, representing 9% of the Brazilian energy 

mix, studies indicate that the current auction model can drive these numbers to stagnation in 

few years. This work aims to develop a System Dynamics model to the installed wind capacity 

in Brazil and validate it using CCEE, EPE and ANEEL data. Following, it is inserted little 

changes in the model to contemplate scenarios and new incentive policies to the wind power. 

Finally, it is discussed the pertinence of the results obtained.  

 

Key-words: wind power, system dynamics, policy test 
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1 INTRODUÇÃO 

 Tendo em vista a mudança climática e as previsões de esgotamento das fontes fósseis, 

surge a necessidade de se buscarem tecnologias alternativas para a geração de energia com 

baixo impacto no meio ambiente. Somado a isso, tem-se o problema de aumento da demanda 

energética. Projeções feitas pela Bloomberg New Energy Finance indicam que até 2040 33% 

da frota de carros será elétrica, o que significa que uma parte importante do uso de energia, hoje 

proveniente do petróleo, terá que ser de origem elétrica (Bloomberg, 2019). Jacobsson e 

Johnson (2000) e Negro, Alkemade e Hekkert (2012) citam as energias renováveis como uma 

solução para o problema da escassez de energia e para a redução das emissões de gás carbônico. 

 No Brasil, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em um estudo apresentado em 

2017, estima que até 2026 o consumo de energia elétrica terá crescido 40% em relação ao nível 

de 2016 (EPE, 2017). Além disso, a matriz energética brasileira é fortemente depende das 

usinas hidrelétricas, tendo 65,2% da parte de geração, consideradas de origem renovável, mas 

que guardam uma forte dependência com as chuvas (EPE, 2017). A alternativa para atender as 

cargas em períodos de baixa das barragens são as usinas termelétricas, flexíveis, mas caras e 

poluentes, o que faz o preço da energia subir quando elas estão em operação (Prado et al., 2016). 

Nesse contexto, o aumento da capacidade instalada de energia eólica representa uma alternativa 

para a mitigação desses problemas, pois a geração de energia eólica é complementar ao ciclo 

das chuvas (Schmidt, Cancella e Junior, 2016). 

 Fruto do desenvolvimento recente, as tecnologias de conversão de energia eólica 

ainda não são totalmente competitivas no mercado de energia. Trata-se de investimentos que 

apresentam risco considerável e tempo excessivo de retorno do capital investido. Weber e 

Chijioke (2017) citam estudos que indicam que se não houver nenhum tipo de incentivo por 

parte dos governos os projetos de energia renovável se inviabilizam, principalmente nos países 

em desenvolvimento, onde o acesso aos mercados de capitais é precário.  

 Uma vez que se conhece a importância de aumentar-se a parte das fontes de energias 

renováveis e que algum tipo de incentivo é necessário para desenvolvê-las, passa a ser 

interessante conhecer uma maneira efetiva de criá-los. Diversos países apresentam programas 

que permitiram acelerar o desenvolvimento das energias renováveis em seu território. É o caso 

das tarifas prêmio na Europa, das cotas de energia nos Estados Unidos, do programa de 

incentivo à geração distribuída na África do Sul e dos leilões de energia no México e no Brasil. 

Além dos contratos de compra de energia em longo prazo, em diversos países (Weber e 

Chijioke, 2017). 
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No Brasil, desde 2004 a contratação de energia é feita através de leilões públicos. O 

primeiro parque eólico foi instalado em 1992, com cerca de 30 MW de capacidade instalada. 

No entanto, até a adoção do programa PROINFA, não foram instalados outros.  

À luz da forte dependência dos ciclos hidrológicos e do déficit de energia de 2001, o 

governo brasileiro decidiu lançar, no mesmo ano, o programa PROEÓLICA (Brasil, 2001), 

com o objetivo de contratar 1050 MW de capacidade instalada eólica. Entretanto, o programa 

fracassou devido à falta de incentivos fiscais e linhas de crédito para a indústria (Filgueiras, 

2003). 

Com o fracasso do PROEÓLICA em 2001 e um novo déficit de energia em 2002, inicia-

se, em 2003, o programa PROINFA (Brasil, 2002), que teve por objetivo incentivar a produção 

de energia elétrica por fontes alternativas, como a eólica, a biomassa e a hídrica de pequenas 

centrais hidrelétricas. O programa foi melhor desenvolvido que o anterior, pois ofereceu uma 

linha de crédito do BNDES, a Finame, para a aquisição de equipamentos para os 

empreendimentos, com a condição que pelo menos 60% dos componentes fosse de origem 

doméstica. Além disso, o programa previa contratos de compra de energia por 20 anos, à tarifa 

prêmio, o que permitiu aos parques eólicos ter receita certa durante toda a sua vida útil.  

Apesar de incentivar três fontes diferentes, o PROINFA teve sucesso, particularmente, 

com a energia eólica, sendo apontado como o fator que desencadeou o seu crescimento 

exponencial (Juárez et al., 2014). 

Em 2004, o setor elétrico brasileiro foi reestruturado e dividido em dois ambientes de 

contratação (Brasil, 2004a), o ambiente de contratação livre (ACL) e o ambiente de contratação 

cativo (ACR). No ACL, os grandes consumidores, com demanda superior a 2500 kW, negociam 

a sua energia diretamente com as usinas geradoras e o preço é estabelecido nessa negociação. 

No ACR, os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, que por sua vez adquirem a 

energia repassada através de leilões. São nesses leilões que o PROINFA se inseriu. Atualmente, 

75% da capacidade instalada de energia eólica está destinada a atender o ACR (CCEE, 2019a).  

Em 2006, foi incluída uma nova classe de consumidores no ACL, os consumidores 

especiais. Eles têm demanda entre 500 kW e 2500 kW e devem comprar energia 

necessariamente de fontes especiais (eólica, solar, biomassa, PCH). Essa nova modalidade de 

consumidores permitiu a expansão da capacidade instalada de energia eólica no mercado livre 

de energia. 

 Atualmente, a capacidade instalada de energia eólica é a segunda maior da matriz 

energética brasileira (CCEE, 2019a). No entanto, Uriona et al. (2017) sugerem que se mantido 
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esse modelo de leilões, a capacidade instalada se estagnará nos próximos anos, pois se observa 

uma diminuição da compra de novos direitos de instalação de usinas.  

 Encontrar a maneira mais eficaz de estimular a produção das energias renováveis com 

a menor geração de externalidades é uma tarefa importante. Para isso, deve-se realizar o estudo 

a partir de modelos que permitam captar de forma adequada os efeitos de cada medida. A 

técnica de Dinâmica de Sistemas, desenvolvida a partir da teoria de controle, apresenta-se como 

uma possível ferramenta para essa tarefa. Trata-se de uma ferramenta que foi desenvolvida pelo 

Professor Jay Forrester, então professor de controle do Instituto de Tecnologia do 

Massachusetts (MIT), com o objetivo de aplicar a teoria de controle para auxiliar na elaboração 

de políticas corporativas na General Electric (GE). Em 1961, ela é formalizada pela publicação 

do livro Industrial Dynamics. Com o passar do tempo, o seu uso se expandiu igualmente para 

políticas públicas, notadamente com a publicação dos trabalhos Urban Dynamics e World 

Dynamics.  

A técnica se baseia nas relações de causalidade entre as variáveis do sistema e é ajustada 

com dados históricos. Seu objetivo principal é ser uma técnica de aprendizagem usada para 

análise de políticas, sejam públicas ou corporativas (Sterman, 2000). As simulações são feitas 

e os modelos são recalibrados com o objetivo de que o analista conheça melhor o sistema que 

estuda.  

O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo com base em Dinâmica de Sistemas 

para avaliar a capacidade instalada de energia eólica no Brasil, com o intuito de testar novas 

políticas e analisar cenários para a difusão dessa fonte de energia. Dessa forma, este trabalho 

não visa apresentar uma solução, mas desdobrar com mais detalhes as complexas relações de 

causalidade do mercado de energia. 

 O restante do trabalho está estruturado como segue. No Capítulo 2, apresenta-se uma 

revisão da literatura de políticas de incentivo às energias e da aplicação da técnica dinâmica de 

sistemas a fontes alternativas. No Capítulo 3, realiza-se a revisão do embasamento teórico, o 

que inclui a apresentação da técnica de Dinâmica de Sistemas, bem como outros elementos de 

literatura importantes para a fundamentação prática. No Capítulo 4, apresenta-se o modelo de 

Dinâmica de Sistemas proposto para avaliar a capacidade instalada de energia eólica no Brasil. 

No Capítulo 5, realizam-se testes de cenários e de novas políticas. O Capítulo 6 é destinado às 

conclusões do trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 O processo de tomada de decisão de construir um parque eólico é semelhante ao de 

qualquer projeto de investimento de grande porte. Tradicionalmente, calculam-se as 

expectativas de ganhos futuros e aplicam-se as ferramentas de engenharia econômica, tais 

como, valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR) e payback descontado, para 

avaliar se é vantajoso realizar o investimento. Projetos de energia renovável, quando 

desacompanhados de políticas de incentivo, tendem a não ser financeiramente atrativos. Tendo 

em vista a importância de se desenvolver essas fontes, alguns autores se dedicaram a estudar 

formas de estimular esse tipo de investimento. Os próximos parágrafos descrevem, 

sucintamente, as pesquisas realizadas e as conclusões obtidas pelos autores dos artigos de 

referência deste trabalho. 

 Weber e Oji (2017) destacam a importância do acesso ao crédito e ao mercado de 

capitais para a criação de projetos de energia renovável em um país, assim como a existência 

de políticas de incentivo que permitam reduzir o risco financeiro percebido de tais 

investimentos. Eles descrevem diferentes modelos de políticas de incentivo, aplicadas em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Dentre os modelos citados, estão a tarifa prêmio, 

os contratos de energia de longo prazo, os leilões de energia e as cotas de energia, porém, apenas 

os dois primeiros são descritos com exemplos. Os autores destacam que países em diferentes 

níveis de desenvolvimento podem ter motivações diferentes para aumentar a capacidade 

instalada de energia renováveis em sua matriz energética, o que impacta no tipo de política 

implementada.  

 Segundo o artigo, países desenvolvidos têm programas de incentivo às energias 

renováveis como parte de uma agenda mais abrangente, construída em torno da redução de 

emissão de gases de efeito estufa e no cuidado com o meio-ambiente. Por outro lado, países em 

desenvolvimento buscam aumentar a sua capacidade de produzir energia, diversificar a sua 

matriz energética e levar energia para regiões afastadas.  Embora ambos necessitem de 

políticas de incentivo para atingirem seus objetivos, os primeiros tendem a propor incentivos 

que concernem não somente os grandes produtores de energia, mas também os pequenos 

consumidores, que tem a possibilidade de se tornarem prosumidores e gerar a sua própria 

energia. Esse modelo leva em conta outros aspectos da tomada de decisão além do financeiro, 

de forma que precisa contar com a predisposição dos consumidores a participarem dos 

programas e até a aceitarem a arcar com custos de energia mais altos, caso se esteja sendo 

virtuoso do ponto de vista climático.   Um dos exemplos citados no artigo são as tarifas prêmio 
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para os grandes produtores e as micro-tarifas prêmio para pequenos produtores (potência de 

injeção inferior a 10 kW) implantadas na província canadense de Ontário. As tarifas prêmio 

correspondem a tarifas de energia elétrica definidas acima do preço de mercado criadas de 

forma a incentivar a geração de energia por fontes alternativas. Elas são calculadas de forma a 

cobrir os custos dos projetos e prover rendimentos razoáveis para os investidores. Na prática, o 

custo desse subsídio é repassado para os consumidores. Esse tipo de política é implantado em 

lugares onde há predisposição dos consumidores a aceitar pagar por tarifas mais elevadas, desde 

que se esteja incentivando a geração de energia renovável. Com o ganho de competitividade da 

energia eólica e da energia solar, em breve essas fontes não precisarão mais de tarifa prêmio.  

 Outro exemplo citado por Weber e Oji (2017) são os leilões de energia na África do 

Sul e no México. Em 2007, a África do Sul teve uma crise energética que a impediu de atender 

plenamente a sua carga. Como resultado, as atividades industriais foram prejudicadas, o que 

fez o governo sul-africano tomar a decisão de diversificar as suas formas de produzir energia, 

até então 90% atendida pela estatal de geração de energia. A adoção da tarifa prêmio foi 

pensada, mas a solução escolhida acabou sendo a dos leilões de energia, por não aumentar o 

custo da energia para os consumidores. Em 2012, o México fixou como objetivo que 35% de 

energia consumida seja de origem renovável até 2024 e também adotou o modelo de leilões 

como política de incentivo para atingi-lo. 

 Independente dos objetivos e do modelo adotado, os autores salientam que o acesso 

ao setor financeiro e a criação de programas governamentais são fundamentais na execução 

desses projetos. Estabelecer um programa de energia tem potencial de atrair investimentos, uma 

vez que reduz os riscos associados aos empreendimentos em energia renovável. Quando não há 

políticas de incentivo, os juros associados ao crédito, que de acordo com o artigo constitui a 

forma de financiamento preferencial pelos investidores, são maiores e consequentemente há 

menos financiamento de projetos de energia renovável. A existência de acordos de compra de 

energia em longo prazo, não necessariamente associados à tarifa prêmio, ajuda a diminuir os 

riscos e possibilita o reembolso do investimento ao longo da operação do projeto.  

 O Brasil adotou em 2004 um modelo de leilão de energia semelhante ao do México e 

da África do Sul descrito em Weber e Oji (2017). Uriona et al. (2017) chama a atenção para 

problemas nesse programa que podem se tornar um gargalo para o crescimento da capacidade 

instalada de energia eólica no país. Os autores ressaltam que esse modelo permitiu levar a 

capacidade instalada de energia eólica de 27 MW, na data que foi implementado, a 10 GW, em 

2016 (hoje, em 2019, esse número passa dos 14,7 GW), porém foram motivados a realizar essa 
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análise pela redução na taxa de contratação de energia em três anos consecutivos: 4,7 GW em 

2013, 2,2 GW em 2014, 1,2 GW em 2015 até atingir zero em 2016.  

 Os autores se propuseram a analisar a instalação de parques eólicos a partir de um 

modelo de Dinâmica de Sistemas, levando em conta as diversas variáveis que influenciam no 

seu crescimento. Eles usaram o modelo de difusão de Bass, que foi adaptado à tecnologia de 

energia eólica, levando em conta a capacidade de energia instalada, o número de parques 

eólicos, o número de novos parques em construção e as políticas de incentivo implantadas. 

Constituídos o diagrama de laço causal e o diagrama de estoque e fluxo, ajustados pelos dados 

históricos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, os autores dispuseram de um 

modelo de simulação que permitiu o teste de novas políticas de incentivo ao desenvolvimento 

da energia eólica. Testaram-se incentivos fiscais, modelados pela redução do custo de geração 

da energia, e modelos alternativos de leilões, similares a programas anteriormente 

implementados no país.  Com base nos resultados das simulações, os autores concluem que a 

política de incentivo mais eficiente é continuar a apoiar novos modelos de leilões.  

 Baungartem (2016) propõe um modelo de dinâmica de sistemas para testar políticas 

de incentivo à micro geração de energia solar por consumidores residenciais. Entre as políticas 

estudadas estão a adoção da tarifa prêmio e a redução do ICMS incidente sobre a energia gerada 

pelo prosumidor. Além das variáveis técnicas associadas ao problema, como o potencial de 

geração de energia, o tempo de retorno do investimento e a renda do consumidor, ele inclui na 

sua análise parâmetros que medem a predisposição dos consumidores a investirem em geração 

de energia solar, como exposição à publicidade, escolaridade, cultura e consciência ecológica. 

Seguindo metodologia semelhante à de Uriona et al., com a montagem de um diagrama de laço 

causal e de um diagrama de estoque e fluxo, ele dispôs de um modelo, que ajustado com dados 

históricos, permitiu a simulação de cenários com implementações de políticas de incentivo à 

energia solar. O autor conclui que a redução do ICMS sobre a energia gerada e sobre os custos 

dos equipamentos, assim como a adoção de uma tarifa prêmio, constituem políticas com 

potencial de aumentar o número de consumidores que passem também a gerar energia.  

 Os artigos de referência escolhidos como base para esse trabalho estudam o problema 

das energias renováveis a partir de perspectivas distintas. Weber e Oji (2017) ressaltam a 

importância de haver programas governamentais de incentivo à geração renovável e citam 

exemplos de políticas implementadas em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Uriona 

et al. (2017) desenvolvem um modelo de dinâmica de sistemas para a capacidade instalada de 

energia eólica no Brasil e testam políticas voltadas para grandes produtores. Baungartem (2016) 

desenvolve um modelo com dinâmica de sistemas para a micro geração de energia solar e 
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analisa políticas focadas em pequenos consumidores. Diversos aspectos apresentados nestes 

trabalhos foram utilizados como base teórica para o desenvolvimento deste trabalho.  
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3 REVISÃO DO EMBASAMENTO TEÓRICO 

Este capítulo tem o objetivo de descrever as ferramentas metodológicas utilizadas para 

o desenvolvimento deste trabalho, que consiste na aplicação da técnica de Dinâmica de 

Sistemas para o desenvolvimento de um modelo para avaliar a capacidade instalada de energia 

eólica no Brasil. Além da técnica de Dinâmica de Sistemas, são descritos outros elementos da 

literatura importantes para a construção do modelo do capítulo seguinte, como o modelo de 

difusão de Bass, a curva de aprendizado, a avaliação de projetos e as formulas de atualização 

monetária e cálculo da média ponderada dos preços de venda de energia. 

3.1 APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE DINÂMICA DE SISTEMAS 

A aplicação da técnica dinâmica de sistemas consiste nas seguintes etapas: (1) 

Identificação e Definição do Problema, (2) Construção do Diagrama de Laço Causal, (3) 

Construção do Diagrama de Estoque e Fluxo, (4) Análise das Simulações e (5) Formulação das 

Políticas de Avaliação, conforme Sterman (2000). 

A primeira etapa corresponde à compreensão do problema. Devem-se selecionar as 

variáveis chave para a representação do estado do sistema no qual o problema está inserido e 

escolher o horizonte de tempo adequado para o estudo. Além disso, deve ser formulada uma 

hipótese dinâmica de como o estado do sistema se comportará frente a uma determinada 

situação contida no problema. O gráfico que esboça a evolução temporal da variável mais 

importante para a caracterização do estado do sistema é chamado de Modo de Referência. Caso 

disponíveis, os dados históricos podem ser usados como apoio para a formulação da hipótese 

dinâmica.  

A segunda etapa é a construção de um Diagrama de Laço Causal. O DLC é qualitativo, 

semelhante a um mapa mental, que visa apresentar os enlaces entre as variáveis, os sentidos das 

causalidades e a formação de laços de realimentação. Ele captura o comportamento dinâmico 

do sistema e representa as suas estruturas de realimentação. Também é possível indicar atrasos 

entre as relações de causalidade.  

Um enlace positivo significa que se a causa aumenta o efeito aumenta mais do que 

aumentaria se a causa não tivesse aumentado e se a causa diminui ele diminui mais do que 

diminuiria se a causa não tivesse diminuído. Da mesma forma, o enlace negativo significa que 

se a causa aumenta o efeito diminui mais do que ele diminuiria se a causa tivesse não tivesse 
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aumentado e se a causa diminui o efeito aumenta mais do que ele aumentaria se a causa não 

tivesse diminuído.  

Enlaces circulares entre as variáveis dão origem aos laços de realimentação, que podem 

ser de dois tipos: positivo, que tende a reforçar o efeito da causa, tendo característica de auto 

reforço; e negativo, que tende a diminuir o efeito da causa, tendo característica de autocorreção.  

Os laços de realimentação positivos são os responsáveis pelo crescimento exponencial 

de uma variável, conforme apresentado na Figura 1. Já o crescimento linear é raro, e quando 

observado normalmente se trata de um crescimento exponencial com horizonte de estudo muito 

menor que o seu tempo de dinâmica. 

Figura 1: Realimentação positiva 

 

Fonte: adaptada de Sterman (2000) 

Os laços de realimentação negativos são responsáveis pelas estruturas de seguimento de 

referência (meta), conforme mostrado na Figura 2. Na engenharia elétrica, o exemplo clássico 

é o circuito RC série, com a variável de estado sendo a tensão no capacitor, a referência sendo 

a tensão da fonte e o fluxo sendo a corrente elétrica. 

Figura 2: Realimentação negativa 

 

Fonte: adaptada de Sterman (2000) 

Nenhuma quantidade real cresce ou decresce para sempre. Por isso, curvas em formato 

de S, como as apresentadas na Figura 3, são muito mais frequentes do que exponencias 

semelhantes à exposta na Figura 1. Para que um sistema gere crescimento em S, deve haver 

pelo menos um laço de realimentação positivo, um laço negativo e uma interação não linear 

entre eles. No início, quando o estado do sistema é pequeno em relação ao teto, o limite superior 
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está distante e o laço positivo domina a dinâmica. O estado do sistema cresce 

exponencialmente. À medida que o teto se aproxima, o laço negativo se torna mais forte até 

dominar a dinâmica. O ponto de inflexão, que caracteriza o “S”, marca o ponto onde há 

mudança da dominância do laço positivo para o negativo. Havendo atrasos significativos no 

laço de realimentação negativo, podem ocorrer oscilações em torno do limite superior. 

 

Figura 3: Crescimento em formato de S 

 

Fonte: adaptada de Sterman (2000) 

A terceira etapa consiste na construção do Diagrama de Estoque e Fluxo (DEF), a partir 

do DLC. Os DEF são quantitativos e permitem realizar simulações e testes de políticas. Há 

quatro tipos de variáveis: estoque, fluxo, constante e variável auxiliar. 

Estoques são acumuladores, caracterizam os estados do sistema e provêm inércia e 

memória para o sistema. Eles são controlados pelos fluxos de entrada e saída, sendo 

representados analiticamente pela Equação (1). Além disso, eles permitem modelar os atrasos 

do sistema. Em um DEF, os estoques são representados por retângulos e os fluxos por torneiras. 

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒(𝑡) = 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒(𝑡0) + ∫ [𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑡) − 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎í𝑑𝑎 (𝑡)]𝑑𝑡
𝑇

𝑡0

 (1) 

Constantes são variáveis de estado que mudam tão lentamente que podem ser 

consideradas inalteradas no horizonte de tempo de interesse do modelo. Em geral, elas entram 

como variáveis exógenas no modelo. Variáveis exógenas são estoques que o analista escolheu 

não modelar. Em um DEF, as constantes são representadas por losangos.  

A quarta etapa é a Análise das Simulações, que consiste em inserir o modelo em um 

software de dinâmica de sistemas, realizar simulações a partir dele e comparar os resultados 

com o Modo de Referência. Embora seja interessante replicar os dados históricos, nem sempre 

o melhor modelo é o que melhor reproduz o passado. Um bom modelo deve capturar a dinâmica 

do sistema, contemplando os principais laços de realimentação contidos nele. Visto que a DS 

tem por objetivo o teste de políticas, necessariamente o horizonte de estudo será extrapolado 

do período em que dispõe de dados históricos. A qualidade dos resultados obtidos da 
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extrapolação do período de base será dada em função da qualidade dos laços contidos no 

modelo.  

A simulação computacional foi realizada no programa Powersim Studio Express 10. Ele 

permite a construção de diagramas de estoque e fluxo e a interação do modelo com planilhas 

eletrônicas. Durante a realização deste trabalho, foi escolhido o intervalo de simulação de 1 

ano, em um horizonte que variou de 2004 a 2018, na fase de construção do modelo, e de 2004 

a 2030, na fase de análise de cenários. O método de integração numérica escolhido foi o Runge-

Kutta de 4ª ordem, considerado o mais eficaz dentre os disponíveis, com passo de integração 

de 0,01 ano. Optou-se por omitir as constantes do diagrama ao incluí-las nas equações das 

variáveis auxiliares, devido à limitação de elementos em utilização simultânea com a licença 

de estudante do software. 

Ainda na fase de Análise de Simulações, é importante validar o modelo, de modo a 

garantir que ele representa o problema a ser estudado no nível de abstração desejado. Para isso, 

são recomendados pelo menos dois tipos de teste: o teste de condições extremas e a análise de 

sensibilidade.  

O teste de condições extremas consiste em forçar o modelo a situações extremas, irreais 

e verificar que ele mantém um comportamento coerente. Se o modelo tiver sido bem construído, 

ele será capaz de fornecer um resultado coerente mesmo em condições extremas. Exemplo: na 

ausência de demanda por energia elétrica, é coerente que não haja geração de energia. 

A análise de sensibilidade consiste em realizar variações percentuais, para mais e para 

menos, em parâmetros considerados críticos do sistema. Se a saída apresentar variação 

percentual menor que a sofrida pelos parâmetros, o modelo é robusto.  

A quinta etapa consiste nas políticas de avaliação. Nesta etapa são feitas pequenas 

alterações do modelo, como valores de constantes, tempo de atraso, metas, de forma a 

contemplar as políticas a serem testadas. Mudanças nos laços de realimentação são possíveis, 

mas não tão comuns por alterarem fortemente o modelo de base. Por fim, são comparados os 

resultados oriundos dos testes de políticas com o Modo de Referência, a fim de analisar o efeito 

que cada política teve no estado do sistema no fim do período de estudo. 

3.2 MODELO DE DIFUSÃO DE BASS 

Uma população cresce segundo uma curva em S quando um laço de realimentação 

positivo gera um período inicial de crescimento ao passo que um laço de realimentação negativo 

diminui o crescimento à medida que a população se aproxima da capacidade máxima. O modelo 
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de crescimento logístico gera uma curva em S e é capaz de explicar grande parte das dinâmicas 

de crescimento encontradas na natureza. 

A difusão de uma tecnologia ou de um produto no mercado apresenta comportamento 

semelhante ao do crescimento de uma população. De certa forma, pode-se considerar os adeptos 

de um novo produto como membros de uma nova população, a dos indivíduos aos quais chegou 

a nova tecnologia. No entanto, percebe-se que na curva logística zero é um equilíbrio, logo, a 

população dos novos adotantes nula é um cenário de equilíbrio. 

Neste contexto, Mahajan et al. (1990) propõem um modelo que leva em conta a 

publicidade da nova tecnologia, separando os membros da população adepta em (1) inovadores, 

os primeiros a aderirem aos novos produtos, por efeito da publicidade; e (2) imitadores, os 

demais a aderirem aos novos produtos, por efeito do boca-a-boca da população já adepta da 

nova tecnologia.       

Sendo 𝑁 a população total, 𝑃 a população de aderentes em potencial, 𝐴 a população de 

aderentes, 𝑇𝐴 a taxa de adesão, 𝑝 o coeficiente de eficiência da publicidade, 𝑐 a taxa de contato 

que os indivíduos da população têm entre si e 𝑖 a probabilidade que o contato entre os dois 

indivíduos gere uma adesão, TA é dado por: 

𝑇𝐴(𝑡) = 𝑝𝑃(𝑡) + 𝑐𝑖
𝑃(𝑡)𝐴(𝑡)

𝑁
 (2) 

O primeiro termo, 𝑝𝑃, modela o efeito da difusão por publicidade, pelos aderentes 

inovadores. O segundo termo, 𝑐𝑖
𝑃𝐴

𝑁
, modela o efeito da difusão por boca-a-boca, pelos aderentes 

imitadores.  

Considerando que no instante zero 𝐴 = 0 e 𝑃 = 𝑁, 𝐴 é dado por: 

𝐴 (𝑡) = ∫ 𝑇𝐴(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

𝑡0

 (3) 

O valor de 𝑃 é definido por: 

𝑃 (𝑡) = 𝑁 − ∫ 𝑇𝐴(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

𝑡0

 (4) 

A equação 𝑁 = 𝐴 + 𝑃 vale sempre. Isso garante que o modelo de difusão de Bass é de 

primeira ordem, pois há apenas um estoque independente.  

A Figura 4 ilustra o DEF do modelo de difusão de Bass. 
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Figura 4: DEF do modelo de difusão de Bass 

 

Fonte: Sterman (2000) 

 

Nas Figuras 5 e 6, segue um exemplo do modelo de difusão de Bass aplicado às vendas 

de computadores VAX 11/750, em que é feita uma comparação da taxa de adesão por 

publicidade em comparação com a taxa de adesão por boca-a-boca. Nota-se que a componente 

boca-a-boca é muito superior à componente publicidade no crescimento em formato de S. 

Figura 5: População aderente (A) segundo o modelo de difusão de Bass 

 

Fonte: Sterman (2000) 

Figura 6: Taxa de adoção (TA) segundo o modelo de difusão de Bass 

  

Fonte: Sterman (2000) 
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3.3 CURVA DE APRENDIZADO 

De acordo com Sterman (2000), as curvas de aprendizado decorrem de um tipo 

particular de laço de realimentação positiva. Elas aparecem quando as empresas conseguem 

aprender a partir de experiências passadas. À medida que a experiência acumulada cresce, a 

indústria encontra formas mais eficientes de se trabalhar, como consequência dos ganhos por 

economia de escala, aumento da competição no mercado, dentre outros fatores que baixam os 

custos.  

Tipicamente, os custos unitários caem por uma porcentagem fixa toda vez que o 

processo de acumulação dobra. Fatores entre 10% e 30% são comuns. Ao tornar o preço do 

produto uma variável endógena do modelo, pode-se incorporar a estrutura de uma curva de 

aprendizado, conforme apresentam as Equações (5) e (6).  

A Equação (5) apresenta a função que dá origem à curva de aprendizado.  

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 (𝑡) = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑡0) (
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑡)

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑡0)
)

𝑐

 (5) 

Já a Equação (6) indica que a experiência deve ser necessariamente um estoque. 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑡) = 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑡0) + ∫ 𝑇𝐴(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇

𝑡0

 (6) 

No caso de uma curva de aprendizado aplicada em conjunto com o modelo de difusão 

de Bass, a experiência acumulada pode usar a taxa de adesão como indicador da experiência. 

Uma curva de aprendizado cujos custos caem 30% a cada vez que a experiência dobra tem  𝑐 =

−0,51. Quanto maiores forem as empresas, maiores são os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, que levam à inovação nos processos e barateiam os custos.  

3.4 AVALIAÇÃO DE PROJETOS 

Bodie et al. (2000) apresentam métodos de engenharia econômica para avaliar a 

viabilidade de um projeto de investimento. Dentre eles, encontra-se o Valor Presente Líquido, 

considerado o indicador mais adequado para a avaliação da viabilidade de um projeto. Este 

trabalho usou o VPL para avaliar os parques eólicos para capturar a decisão do investidor. 

O VPL consiste em trazer para o valor presente os fluxos de caixa líquidos (FCL) dos 

períodos de toda a vida útil do projeto, tendo como fator de atualização a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA). A TMA corresponde ao custo de oportunidade de se realizar o projeto. 

Quanto mais arriscado o projeto ou quanto maior for a estimativa do retorno do capital 

investido, maior a TMA. A TMA nunca estará abaixo da inflação prevista para o período nem 
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do rendimento obtido pela aplicação do capital em renda fixa. No entanto, para projetos de 

longo prazo, deve-se levar em conta o risco que o tempo de retorno do investimento representa. 

De acordo com Brealey et al (2013) não é conveniente misturar decisões de investimento 

e financiamento. Por isso, ao analisar a viabilidade de um projeto deve ser considerado que ele 

será financiado por capital próprio.  

A expressão para o cálculo do VPL é apresentada na Equação (7): 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝐶𝐿(𝑡)

(1 + 𝑇𝑀𝐴)𝑡

𝑇

𝑡=0

 (7) 

A decisão de projeto é a seguinte: se 𝑉𝑃𝐿 ≥ 0 , o projeto é viável. Caso contrário, é inviável. 

 

3.5 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E CÁLCULO DA MÉDIA DOS PREÇOS 

Neste trabalho utilizam-se dados de 2004 a 2018, em que não se pode ignorar o efeito 

da inflação dos preços, sendo necessário padronizá-los por referência a um determinado ano. 

Optou-se por atualizar todos os preços para 2018 através do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), o mesmo utilizado pela CCEE para atualizar os preços. Esse 

índice, que é calculado pelo IBGE, tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de 

produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias 

(IBGE, 2019).  

O valor nominal dos preços do ano 𝑡 em reais de 2018 é determinado pela Equação (8): 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑡,2018 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑡,𝑡

𝐼𝑃𝐶𝐴2018

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡

 (8) 

 Da mesma forma, o preço médio da energia foi calculado como a média dos preços de 

energia das usinas ponderada pela capacidade instalada de cada usina: 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜𝑡 =  
1

∑ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑈𝑠𝑖𝑛𝑎𝑡,𝑗
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑈𝑠𝑖𝑛𝑎𝑡,𝑗  𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑈𝑠𝑖𝑛𝑎𝑡,𝑗

𝑁

𝑗=1

 (9) 

Desse modo, contempla-se o efeito de escala das usinas na média dos preços de energia. 
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4 O MODELO PROPOSTO 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o modelo de Dinâmica de Sistemas (DS) 

proposto para analisar a evolução da capacidade instalada de energia eólica no Brasil. São 

apresentadas as hipóteses sobre as quais o modelo se apoia, bem como as variáveis auxiliares 

endógenas e exógenas ao modelo. Por fim, o modelo é ajustado de forma que as variáveis 

endógenas tenham comportamento semelhante às suas respectivas séries históricas no período 

de 2004 a 2018. 

O desenvolvimento deste modelo se baseou na metodologia proposta por Sterman (2000), 

na qual constam as seguintes etapas: (1) Identificação e Definição do Problema, (2) Construção 

do Diagrama de Laço Causal, (3) Construção do Diagrama de Estoque e Fluxo, (4) Análise das 

Simulações, e (5) Formulação das Políticas de Avaliação. Este capítulo trata dos itens de (1) a 

(3), enquanto o capítulo seguinte, destinado à análise dos resultados das simulações e do teste 

de políticas e cenários, versa sobre os itens (4) e (5). 

4.1 IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

No Brasil, desde 2004, existem três formas de contratação de energia eólica que levam à 

construção de novos parques e, por consequência, ao aumento da capacidade eólica instalada: 

os leilões do PROINFA, os leilões do mercado regulado (ACR) e a negociação direta entre as 

partes no mercado livre (ACL). O gráfico da Figura 7 ilustra a evolução da capacidade instalada 

de energia eólica separando-se a contribuição de cada uma das formas de contratação. 

Figura 7: Capacidade eólica instalada por forma de contratação 

 

Fonte: CCEE (2019a). 
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Para o desenvolvimento do modelo, considerou-se que a expansão de cada forma de 

contratação segue o modelo de difusão de Bass (Mahajan at al.,1990). Por um lado, a 

capacidade instalada via PROINFA, programa de incentivo governamental já concluído, atingiu 

a sua capacidade máxima no ano de 2011 e, portanto, não apresenta mais dinâmica relacionada 

ao aumento da capacidade instalada. Por outro lado, a capacidade instalada via ACR e ACL, 

apesar de oscilações conjunturais, está em franca expansão, logo, longe da sua capacidade 

máxima. 

Observa-se que o PROINFA foi um programa com o objetivo de potência instalada bem 

definido. Buscou-se implantar 1100 MW de capacidade eólica instalada e para isso estimulou-

se a instalação de parques através de uma linha de financiamento do BNDES, a Finame, com 

condições de financiamento melhores que as do mercado de crédito. Além disso, incentivou-se 

a contratação de empreendimentos eólicos pelo pagamento de uma tarifa prêmio, acima do 

preço de mercado para a energia vendida. Uma vez atingida a meta, o programa teve seu fim, 

mas a Finame continua a financiar projetos de energia renovável em outros ambientes de 

contratação. 

O ACR teve como política de incentivo as cotas de energia. A contratação via leilões 

assegurou a aquisição da energia ao preço de mercado, pois para vencer o leilão é necessário 

que o vendedor apresente um preço competitivo para a energia.  

O ACL, assim como o mercado regulado, beneficia-se das cotas de energia destinadas 

aos consumidores especiais. Esses consumidores, que tem demanda energética entre 500 kW e 

2500 kW, abaixo dos consumidores livres, só podem contratar energia de fontes incentivadas, 

dentre elas, a eólica. O crescimento dos consumidores especiais foi um grande impulsionador 

da energia eólica no ACL. 

A grande diferença da contratação via ACR ou ACL em relação ao PROINFA é que a 

sua capacidade máxima não é estanque, ela aumenta conforme a demanda energética. Por essa 

razão, em alguns casos, é mais conveniente pensar na parcela da energia eólica na matriz 

energética do que na capacidade total instalada. O ACL apresenta ainda outra característica que 

contribui para o aumento da sua capacidade instalada: parques eólicos construídos via 

PROINFA ou leilões do ACR migram para o mercado livre antes mesmo do término de seus 

contratos. Desde 2016, a CCEE tem praticado os mecanismos de descontratação de energia no 

ACR e mais recentemente no PROINFA (CCEE, 2019b). Esses acordos permitem às empresas 

vencedoras de leilões que não conseguiram construir seus parques se desonerarem dos custos 

de não cumprimento do contrato, mas também aquelas que construíram seus parques e que hoje 

avaliam poder vender a energia de forma mais lucrativa no mercado livre. É provável que 
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grande parte da energia contratada pelo PROINFA migre para o mercado livre no fim de seus 

contratos. 

Em 2004, quando o PROINFA teve início, o país tinha 27 MW de capacidade eólica 

instalada. Não havia indústria de componentes eólicos instalada no Brasil. O grande objetivo 

do PROINFA foi desenvolver uma indústria local capaz de produzir peças para a construção 

dos parques, visto que o financiamento de equipamentos via BNDES a juros baixos e com prazo 

longo de reembolso do principal só é válido para empreendimentos contendo no mínimo 60% 

de equipamentos de origem nacional (Diniz, 2018). 

Uma vez instituído o PROINFA e o desenvolvimento dos primeiros parques eólicos, o 

custo de produção da energia eólica caiu, em função da melhoria tecnológica e da organização 

da indústria. A Figura 8 ilustra o preço da energia eólica no PROINFA e no ACR em função 

do tempo, juntamente com o preço médio da energia das outras fontes. 

Figura 8: Preço da energia em função do tempo  

 

Fonte: CCEE (2019b) 
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(131,61 R$/MWh), mas 43% abaixo do preço instituído pelo PROINFA (439,47 R$/MWh). 

Conclui-se que houve aprendizado da indústria local e desenvolvimento da tecnologia eólica. 

A Figura 9 mostra o preço da energia eólica no ACR em função da capacidade eólica instalada. 

Efeitos conjunturais a parte, nota-se um decaimento exponencial do preço da energia, típico dos 

modelos de aprendizado apresentados em Sterman (2000).  

Figura 9: Preço da energia eólica em função da capacidade eólica total instalada. 

 

Fonte: CCEE (2019b). 
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instalada total de energia eólica segue a distribuição de Bass. Além disso, deve-se levar em 

conta o efeito que o aprendizado da indústria apresenta nos custos operacionais da energia 

eólica à medida que a capacidade instalada aumenta.  

Figura 10: Diagrama de Laço Causal 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Capacidade Eólica Instalada e a Capacidade Eólica em Contratação, devido à saturação do 

mercado. Entretanto, no início da difusão, essa correlação é tida como positiva, representando 

o efeito de difusão de uma inovação sobre um mercado potencial.  

Considera-se que a Capacidade Eólica em Contratação depende da Capacidade Eólica 

Instalada, da Atratividade da Energia Eólica e da Capacidade Eólica Potencial, com as duas 

últimas tendo efeito permanentemente positivo. A Capacidade Eólica Potencial corresponde à 

energia que será atendida por parques eólicos. Ela depende da Demanda de Energia e das Metas 

de Energia Eólica fixadas pela ANEEL. 

A variável decisional do DCL é a Atratividade da Energia Eólica. Ela depende de 

variáveis energéticas, como o Preço da Energia Eólica, o Preço da Energia de Outras Fontes, e   

os Custos (operacionais) da Energia Eólica; bem como de variáveis financeiras, como a Taxa 

Mínima de Atratividade e os Juros que são pagos pelo financiamento das máquinas. 

O laço R1 representa a curva de aprendizado da indústria eólica, através de um laço 

dominante (ou de feedback) positivo. À medida que a Capacidade Eólica Instalada aumenta, há 

aprendizado e os Custos da Energia Eólica diminuem. Os custos operacionais de produção da 

energia eólica estão diretamente ligados ao Preço da Energia Eólica, mas este último sofre o 

efeito das variações do Preço da Energia de Outras Fontes. Faz-se a hipótese de que os Custos 

da Energia Eólica caem mais rápido que o Preço da Energia Eólica, de forma que o lucro 

proveniente da venda de energia seja maior à medida que a Capacidade Eólica Instalada 

aumenta. Dessa forma, há um laço dominante de reforço entre a Capacidade Eólica Instalada, 

o Custo da Energia Eólica e a Atratividade da Energia Eólica.  

As variáveis endógenas do diagrama são: Capacidade Eólica Instalada, Capacidade 

Eólica a Construir, Capacidade Eólica Potencial, Custo da Energia Eólica, Preço da Energia 

Eólica e Atratividade da Energia Eólica. Já as variáveis Preço da Energia de Outras Fontes, 

Taxa Mínima de Atratividade, Juros dos Financiamentos, Meta de Energia Eólica e Demanda 

de Energia são exógenas ao modelo. 

4.3 DIAGRAMA DE ESTOQUE E FLUXO 

4.3.1 Introdução 

O Diagrama de Estoque e Fluxo tem o objetivo de representar de forma quantitativa as 

relações de causalidade expressas no DLC. Através dele é possível realizar simulações de 

cenários, testes de políticas e obter conclusões que melhoram a compreensão do analista acerca 
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do problema analisado. É importante ressaltar que o principal objetivo da DEF é melhorar o 

entendimento do comportamento dinâmico do sistema, e não prever com detalhes os resultados 

das variáveis do sistema. 

O processo de construção do DEF é o seguinte: incialmente, transformam-se as variáveis 

contidas no DLC em (1) variáveis de estoques, aquelas que acumulam valor; (2) variáveis de 

fluxo, que controlam as quantidades que entram e saem dos estoques; (3) constantes, que 

representam informações exógenas ao modelo; e (4) variáveis auxiliares, que realizam 

operações com as informações dos estoques, fluxos e constantes, e assim permitem controlar 

os fluxos.  

O Diagrama de Estoque e Fluxo permite quantificar as relações de causalidade entre as 

variáveis apresentadas no DLC. Nesta etapa, devem ser separadas as variáveis endógenas, 

determinadas pelo modelo, e exógenas, determinadas fora do modelo. É possível se apoiar nos 

dados históricos para ajustar o modelo. No entanto, conforme apresentado no Capítulo 3, a mera 

coincidência da simulação com os dados históricos não é a prioridade da dinâmica de sistemas, 

mas sim observar tendências de comportamento a partir de vários cenários de operação do 

sistema. O objetivo do DEF é capturar as relações de causalidade e os laços de realimentação, 

embora o modelo não contemple necessariamente todas os detalhes dos dados históricos. Em 

Dinâmica de Sistemas é mais relevante um modelo que não reproduz fielmente os dados 

históricos, mas captura as principais relações de causalidade e os principais laços de 

realimentação, do que um modelo que reproduz bem os dados históricos à custa de suposições 

que não tem sentido na realidade. O modelo que contempla corretamente a dinâmica do sistema 

responderá melhor quando for necessário extrapolar os dados históricos.   

  Para a elaboração do DEF, avaliou-se ser conveniente desagregar a capacidade eólica 

instalada por ambiente de contratação.  

A Figura 11 apresenta o DEF proposto para avaliar a capacidade instalada de energia 

eólica no Brasil. Ele é composto por seis blocos, dependentes entre si, que determinam as 

variáveis chave para a caracterização do estado do sistema: Capacidade Eólica Instalada 

PROINFA, Capacidade Eólica Instalada ACR, Capacidade Eólica Instalada ACL, Preço da 

Energia Eólica e Capacidade Instalada de Outras Fontes. A estrutura de cada bloco é detalhada 

nas subseções subsequentes. 
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Figura 11: DEF proposto 

 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Figura 12: DEF do PROINFA 

 

Fonte: elaborada pelo autor 
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𝑃𝐸𝑃𝑅𝑂(𝑡) = 1100 − ∫ 𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑅𝑂(𝑡)𝑑𝑡
2018

2004

 [𝑀𝑊] (10) 

𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑅𝑂(𝑡) = 𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐹𝐴(𝑡) + 𝐼𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐹𝐴(𝑡) [
𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] (11) 

𝐼𝑛𝑃𝑅𝑂(𝑡) = 0,07 𝑃𝐸𝑃𝑅𝑂(𝑡) [
𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] (12) 
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O coeficiente de inovação PROINFA 0,07 /𝑎𝑛𝑜 foi fixado de forma a ajustar o início da 

curva aos dados históricos. 

As equações que determinam o comportamento da Capacidade Eólica a Construir 

PROINFA (CEConsPRO), a Capacidade Eólica Instalada PROINFA (CEInstPRO) e 

Capacidade Eólica em Construção PROINFA (CEemConsPRO) são apresentadas a seguir: 

𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑠𝑃𝑅𝑂(𝑡) = ∫ 𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑅𝑂(𝑡)𝑑𝑡
2018

2004

 [𝑀𝑊] (13) 

𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡𝑃𝑅𝑂(𝑡) = ∫ 𝐶𝐸𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑠𝑃𝑅𝑂(𝑡)𝑑𝑡
2018

2004

 [𝑀𝑊] (14) 

𝐶𝐸𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑠𝑃𝑅𝑂(𝑡) = 𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝑃𝑅𝑂(𝑡 − 1) [
𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] (15) 

O conjunto formado entre a Capacidade Eólica a Construir PROINFA (CEConsPRO), 

a Capacidade Eólica em Construção (CEemConsPRO) e a Capacidade Eólica Instalada 

(CEInstPRO) constitui uma rede de atraso que representa o tempo de construção do parque. O 

atraso de 1 ano foi determinado empiricamente de forma a ajustar a curva aos dados históricos. 

Dos registros de parques eólicos conhecidos, sabe-se que a tempo médio de construção é 

entorno de dois anos. No entanto, é característica dos modelos de dinâmica de sistemas se 

perderem quando há atrasos muito grandes em um laço de realimentação, devido a solução de 

equações diferenciais por métodos numéricos de integração (Sterman, 2000). 

A equação que descreve o comportamento dos Imitadores PROINFA é apresentada a 

seguir: 

𝐼𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐹𝐴(𝑡) =
𝑉𝑃𝐿 𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐹𝐴(𝑡)

1000
(

𝑃𝐸𝑃𝑅𝑂(𝑡) .  𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡𝑅𝑃𝑂(𝑡)

𝑃𝐸𝑃𝑅𝑂(𝑡) +  𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡𝑃𝑅𝑂(𝑡)
) [

𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] (16) 

O coeficiente de imitação do PROINFA foi determinado como sendo proporcional ao 

VPL PROINFA divido por 1000. Esse valor, determinado empiricamente de forma que o 

coeficiente de imitação não seja superior a 2,5 /𝑎𝑛𝑜 e garanta a estabilidade do modelo, pode 

ser entendido como um VPL de referência que serve para normalizar o VPL PROINFA 

calculado para o ano em questão. 

 A Figura 13 representa a resposta do Diagrama de Estoque e Fluxo do PROINFA frente 

aos dados históricos. 

Os resultados do modelo se ajustam bem à curva do histórico. No caso dos dados reais, 

há parques que são construídos mais rapidamente e mais lentamente que os outros, enquanto a 

simulação leva em conta um valor médio. Há ainda que se considerar, que no caso real, menos 
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de 1000 MW dos 1100 MW foram de fato instalados. Nos resultados da simulação, o valor 

tende a 1100 MW quando o horizonte de tempo aumenta. 

 

Figura 13: Comparação da simulação com o histórico do PROINFA 

 

Fonte: elaborada pelo autor  

4.3.3 Preço da Energia Eólica 

No presente modelo, as variáveis financeiras relacionadas à energia foram modeladas 

com relação ao preço de 1 MWh. Parques reais tem seus custos em R$, não em R$/MWh. Ao 

proceder dessa forma, o modelo é capaz de atender a parques de todos os tamanhos, pois os 

custos são normalizados pelo preço de uma unidade de energia produzida. Essa abordagem não 

leva em conta os custos fixos, que são pouco dependentes ou independentes do MWh capaz de 

ser gerado pela potência instalada em 1 ano. 

O DEF do Preço da Energia Eólica, que captura a curva de aprendizado, está 

apresentado na Figura 14. 

O efeito de aprendizado se dá pela soma das capacidades eólicas instaladas contratadas 

pelas três formas, a Capacidade Eólica Instalada PROINFA (CEInstPRO), a Capacidade Eólica 

Instalada ACR (CEInstACR), a Capacidade Eólica Instalada ACL (CEInstACL) mais a 

capacidade de 27 MW que já existia antes de 2004, que compõem a Capacidade Eólica Instalada 

(CEInst), conforme a Equação (17). 

𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡(𝑡) = 27 + 𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡𝑃𝑅𝑂(𝑡) + 𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡𝐴𝐶𝑅(𝑡) + 𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡𝐴𝐶𝐿(𝑡) [MW] (17) 
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Supõe-se que a dependência do Preço da Energia Eólica (PEE) em relação à Capacidade 

Eólica Instalada (CEInst) e o Preço da Energia de Outras Fontes (PEOF) segue uma curva de 

aprendizado, conforme a Equação (18): 

𝑃𝐸𝐸(𝑡) = 𝐶1𝑃𝐸𝐸(𝑡0) (
𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡(𝑡)

𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡(𝑡0)
)

𝐶2

(
𝑃𝐸𝑂𝐹(𝑡)

𝑃𝐸𝑂𝐹(𝑡𝑟𝑒𝑓)
)

𝐶3

[
𝑅$

𝑀𝑊ℎ
] 

(18) 

Figura 14: DEF do Preço da Energia Eólica 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

Analisando a Figura 8, percebe-se que o efeito do Preço da Energia de Outras Fontes 

leva um ano para atingir o Preço da Energia Eólica. Por essa razão, optou-se por usar valores 

com atraso de 1 ano para o Preço da Energia de Outras Fontes. Os valores de referência usados 

foram: 𝑃𝐸𝐸(𝑡0) = 443,5 𝑅$/𝑀𝑊ℎ, o preço inicial da energia eólica, 𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡(𝑡0) = 27 𝑀𝑊, a 

potência instalada em 2004 e 𝑃𝐸𝑂𝐹(𝑡𝑟𝑒𝑓) = 70 𝑅$/𝑀𝑊ℎ, o menor valor da série histórica entre 

2004 e 2018. A escolha do 𝑃𝐸𝑂𝐹(𝑡𝑟𝑒𝑓) como o menor valor da série histórica, e não o valor de 

𝑃𝐸𝑂𝐹(2004), permitiu que o efeito da variável Preço da Energia de Outras Fontes fosse apenas 

Capacidade Eólica
Instalada

Preço da Energia
Eólica

Preço da Energia
Elétrica de Outras

Fontes

VPL - ACR-ACL

Juros

Custo Operacional

Lucro ACR-ACL

VPL PROINFA

Lucro PROINFA

Capacidade Eólica
Instalada PROINFA

Capacidade Eólica
Instalada ACL

Capacidade Eólica
Instalada ACR

Reembolso do
Financiamento



 

 
37 

no sentido de aumentar o Preço da Energia Eólica. Desse modo, a diferença entre o custo (preço 

sem o fator do mercado) e o preço do mercado é sempre positiva, o que permite garantir que o 

lucro do parque seja sempre maior que zero. As equações do Custo da Energia Eólica (CEE) e 

do Preço da Energia Eólica (PEE), com os coeficientes 𝐶1, 𝐶2 e 𝐶3 determinados por regressão 

linear, são representadas nas Equações (19) e (20). 

𝐶𝐸𝐸(𝑡) = 0,582 𝑃𝐸𝐸(𝑡0) (
𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡(𝑡)

27
)

−0,216

[
𝑅$

𝑀𝑊ℎ
] 

(19) 

𝑃𝐸𝐸(𝑡) = 𝐶𝐸𝐸(𝑡) (
𝑃𝐸𝑂𝐹(𝑡)

70
)

0,368

[
𝑅$

𝑀𝑊ℎ
] 

(20) 

O Custo da Energia Eólica (CEE) é o preço sem o fator de mercado. Da teoria 

microeconômica, sabe-se que em um mercado de concorrência pura e perfeita as receitas são 

iguais aos custos, com lucro zero, e que a existência do lucro é permitida pela imperfeição da 

concorrência (Pyndick, 2013). Também é conhecido da teoria microeconômica que os leilões, 

idealmente, têm o preço de negociação idêntico ao preço do mercado em concorrência pura e 

perfeita. Logo, o preço de venda em leilão é o preço de um mercado concorrencial (Pyndick, 

2013). Nesse modelo, é feita a hipótese que os lucros auferidos pela venda da energia eólica 

são dependentes da influência do preço da energia proveniente de outras fontes. 

O Lucro PROINFA é dado pela Equação (21), sendo a diferença entre as receitas e as 

despesas operacionais por MWh de energia gerada e vendida. A tarifa prêmio, no modelo, é 

considerada fixa em 443,5 𝑅$/𝑀𝑊ℎ, que de acordo com a Figura 8, corresponde à média dos 

preços pagos nos leilões do PROINFA em R$ de 2018. Considerou-se que a tarifa prêmio 

corresponde aos custos operacionais da energia eólica em 2004, de forma que ao menor efeito 

do aprendizado da indústria os parques passaram a ser lucrativos. Sendo a tarifa prêmio fixa e 

o custo operacional decrescente com a capacidade instalada, verifica-se que o Lucro PROINFA 

cresce conforme a resposta ao salto de um sistema de primeira ordem. 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐹𝐴(𝑡) = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 − 𝐶𝐸𝐸(𝑡) [
𝑅$

𝑀𝑊ℎ
] 

(21) 

O Lucro do ACRACL é dado pela Equação (22), sendo também a diferença entre as 

receitas e as despesas operacionais por MWh de energia gerada e vendida. Tanto o Preço da 

Energia Eólica quanto o Custo da Energia Eólica decrescem exponencialmente com a 

capacidade instalada, de forma que uma parcela do lucro se mantém aproximadamente 

constante com a Capacidade Eólica Instalada. As variações do Lucro ACR-ACL acontecem 

decorrentes do Preço da Energia de Outras Fontes, que quando acima de 70 R$/MWh, alteram 

o Preço da Energia Eólica sempre para mais.  
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𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐴𝐶𝑅𝐴𝐶𝐿(𝑡) = 𝑃𝐸𝐸(𝑡) − 𝐶𝐸𝐸(𝑡) [
𝑅$

𝑀𝑊ℎ
] (22) 

Considera-se ainda que as máquinas são financiadas pela Finame e que os pagamentos 

dos juros pelo empréstimo realizado no BNDES devem ser somados ao fluxo de caixa. 

Considerou-se, por simplicidade, o sistema americano de amortização, em que durante a 

operação do parque são pagos os juros e no final da vida útil do parque é pago o principal. 

𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑡) = 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙. 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠(𝑡). 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜 [
𝑅$

𝑀𝑊ℎ
] (23) 

 O cálculo dos juros seguiu a formulação dos juros simples. O principal, dado em 

R$/MWh, foi determinado da seguinte forma: de Rossetto (2015) sabe-se que uma turbina de 2 

MW custa 5,2 milhões de reais. Logo, tem-se 2,6 milhões de reais por MW instalado. Supondo 

geração contínua de energia, em um ano (8760 horas) o valor do principal será de 150 R$/MWh. 

A taxa de juros ao ano é uma variável exógena. Considerou-se no cálculo a Taxa de Juros de 

Longo Prazo (TJLP), o valor usado como base para o financiamento de equipamentos pela 

Finame. O tempo de reembolso do empréstimo foi considerado de 10 anos, o limite para 

empréstimos da Finame. 

A atratividade da energia eólica expressa no DLC é representada pelo VPL PROINFA 

e pelo VPL ACRACL no DEF. O VPL PROINFA considera o investimento inicial e as parcelas 

do fluxo de caixa amortizadas no tempo. A Taxa Mínima de Atratividade típica para projetos 

desse perfil é de 15% (Rossetto, 2015). O investimento inicial por MW foi calculado da seguinte 

forma:  de Rossetto (2015), sabe-se que um parque que contém 5 turbinas de 2 MW tem custo 

de instalação de 5,335 milhões de reais. Logo, 533,5 mil reais por MW instalado. Supondo 

geração contínua de energia, em um ano (8760 horas) o investimento inicial por MWh gerado 

é de 60,90 R$/MWh. A Equação (24) apresenta a expressão usada para o cálculo do VPL 

PROINFA: 

 VPL PROINFA(t) =  − Investimento Inicial + ∑
𝐹𝐶𝐿(𝑡)

(1+𝑇𝑀𝐴)𝑡
𝑇
𝑡=1  [

𝑅$

𝑀𝑊ℎ
] (24) 

De acordo com Brealey et al (2013), não é recomendado misturar grandezas financeiras 

(taxa de juros do financiamento) com grandezas econômicas (taxa mínima de atratividade). Por 

essa razão, os juros pagos pelo financiamento não foram incluídos no Fluxo de Caixa Líquido 

(FCL) do projeto, mas na parcela de Investimento Inicial. 

Investimento Inicial =  Juros do Financiamento +  Custos de Instalação [
𝑅$

𝑀𝑊ℎ
] 

(25) 
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𝐹𝐶𝐿 (𝑡) = 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐹𝐴 (𝑡) [
𝑅$

𝑀𝑊ℎ
] (26) 

O VPL ACR ACL é idêntico ao VPL PROINFA, à diferença que o fluxo de caixa líquido 

é dado pelo Lucro ACR-ACL ao invés do Lucro PROINFA. 

𝐹𝐶𝐿 (𝑡) = 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐴𝐶𝑅 𝐴𝐶𝐿 (𝑡) [
𝑅$

𝑀𝑊ℎ
] (27) 

O Preço da Energia Eólica provocado por esse laço de realimentação está representado 

na Figura 15.  

Figura 15: Comparação da simulação com o histórico do preço da energia eólica 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

O modelo permite capturar o decaimento exponencial do preço, decorrente da curva de 

aprendizado da indústria, mas é incapaz de prever todas as flutuações de preço devido às 

variações do mercado. Uma possível razão para esse erro é o fato de o modelo não contemplar 

a dinâmica entre oferta e demanda de energia, mas apenas usar o preço da energia das outras 

fontes para observar o seu comportamento. 

4.3.4 ACR 

  O DEF do ACR é apresentado na Figura 16.  

Assim como o PROINFA, o crescimento da Capacidade Eólica Instalada no ACR segue 

o modelo de difusão de Bass com atraso. No entanto, há pelo menos três diferenças importantes 

em relação ao PROINFA: (1) o Potencial ACR não é estanque, ele é constantemente alimentado 
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pela demanda energética do ACR; (2) os Inovadores ACR não conseguem vender a energia 

eólica acima de determinado preço, pois a CCEE não arremata energia acima do preço definido 

como teto para a modalidade; (3) existe um “vazamento” da Capacidade Instalada no ACR para 

o ACL, por meio dos mecanismos de descontratação de energia, introduzidos pela CCEE em 

2016. 

Figura 16: DEF do ACR 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

O Potencial Eólico ACR (PEACR) tem como fluxo de entrada a Demanda Eólica ACR 

(DEACR) e como fluxo de saída a Capacidade Eólica em Contratação ACR (CEContACR). 

𝑃𝐸𝐴𝐶𝑅(𝑡) = ∫ [𝐷𝐸𝐴𝐶𝑅(𝑡) − 𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝐴𝐶𝑅(𝑡)] 𝑑𝑡
2018

2004

 [𝑀𝑊] 
(28) 

A Demanda Eólica ACR (DEACR) é função de três variáveis: Evolução da Demanda 

(ED), Parcela do ACR (PACR) na demanda energética total e Parcela da Energia Eólica nos 

Leilões do ACR (PEEACR). As três variáveis são exógenas, sendo que a Parcela da Energia 

Eólica nos Leilões ACR é parcialmente objeto de política pública. No momento da realização 

de um leilão, a CCEE determina que parte dos contratos de energia (cerca de 30%) podem ser 

adquiridos por projetos eólicos desde que sejam capazes de fornecer essa energia a um preço 

menor que o máximo estabelecido (preço teto). Caso existam projetos que satisfaçam esses 

requisitos, a energia é vendida. Trata-se da aplicação da política cotas de energia.   

𝐷𝐸𝐴𝐶𝑅(𝑡) = 𝐸𝐷(𝑡). 𝑃𝐴𝐶𝑅(𝑡). 𝑃𝐸𝐸𝐴𝐶𝑅(𝑡) [
𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] 

(29) 

A Evolução da Demanda (ED) é determinada pela Equação (30), com a Demanda 

Energética sendo uma variável exógena: 
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𝐸𝐷(𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑡)  [

𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] (30) 

Já a Capacidade Eólica em Contratação ACR depende dos termos Inovadores ACR e 

Imitadores ACR. 

𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝐴𝐶𝑅(𝑡) = 𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝐶𝑅 (𝑡) + 𝐼𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝐶𝑅 (𝑡) (31) 

Os Inovadores ACR dependem do fator inovação e do preço teto da energia, conforme 

a Equação (32): 

𝐼𝑛𝑣𝑜𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝐶𝑅 =  {
0,15 𝑃𝐸𝐴𝐶𝑅 [

𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] , 𝑠𝑒 𝑃𝐸𝐸 < 250 𝑅$/𝑀𝑊ℎ           

 0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 

(32) 

O coeficiente de inovação e o preço teto foram definidos como 0,15/𝑎𝑛𝑜 e 250 𝑅$/𝑀𝑊ℎ, 

respectivamente. O primeiro foi fixado de forma a ajustar a simulação aos dados históricos. O 

segundo corresponde ao valor negociado no primeiro leilão do ACR em 2009.  

O coeficiente de imitação depende do VPL ACRACL, do Potencial Eólico ACR 

(PEACR) e da Capacidade Eólica Instalada ACR (CEInstACR). O VPL de referência 

considerado foi de 150 R$/MWh, fixado de forma a manter o coeficiente abaixo de 3/𝑎𝑛𝑜 e com 

isso garantir a estabilidade do sistema, além de ajustar a simulação aos dados históricos. 

𝐼𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝐶𝑅(𝑡) =
𝑉𝑃𝐿 𝐴𝐶𝑅𝐴𝐶𝐿(𝑡)

150
(

𝑃𝐸𝐴𝐶𝑅(𝑡) .  𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡𝐴𝐶𝑅(𝑡)

𝑃𝐸𝐴𝐶𝑅(𝑡) +  𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡𝐴𝐶𝑅(𝑡)
) [

𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] (33) 

A Capacidade Eólica a Construir ACR (CEConsACR) é alimentada pelo fluxo 

Capacidade Eólica em Contratação ACR (CEContACR) e drenada pelo fluxo Capacidade 

Eólica em Construção ACR (CEemConsACR), conforme mostra a Equação (34): 

𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑠𝐴𝐶𝑅(𝑡) =  ∫ [𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝐴𝐶𝑅(𝑡) − 𝐶𝐸𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑠𝐴𝐶𝑅(𝑡)] 𝑑𝑡
2018

2004

[𝑀𝑊] 
(34) 

A Capacidade Eólica em Construção ACR (CEemConsACR) é igual a Capacidade em 

Contratação ACR (CEContACR) deslocada com um atraso de 1,5 anos. Esse valor foi fixado 

de forma a ajustar a curva aos dados históricos. Na prática, os leilões do ACR têm duração 

variável para a entrega da energia depois de contratada.  Os leilões A-3, A-5 e A-6, por exemplo, 

tem um prazo de 3, 5 e 6 anos, respectivamente, para começar a entregar a energia. No entanto, 

esses contratos com prazo longo tornaram-se comuns recentemente. Outros leilões de energia, 

como o LER e o LFA, também do ACR, preveem a entrada em operação do parque entorno de 

2 anos. Essa modalidade era mais comum no início da contratação de energia eólica pelo ACR. 

𝐶𝐸𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑠𝐴𝐶𝑅(𝑡) = 𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝐴𝐶𝑅(𝑡 − 1,5) [
𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] (35) 

A Capacidade Eólica Instalada no ACR (CEInstACR) é alimentada pelo fluxo 

Capacidade Eólica em Construção ACR (CEemConsACR) e provê, parcialmente, os parques 
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da Capacidade Eólica Instalada no ACL (CEInstACL), através do fluxo Migração do ACR para 

o ACL (MigACRACL). 

𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡𝐴𝐶𝑅(𝑡) = ∫ [𝐶𝐸𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑠𝐴𝐶𝑅(𝑡) − 𝑀𝑖𝑔𝐴𝐶𝑅𝐴𝐶𝐿(𝑡)] 𝑑𝑡
2018

2004

[𝑀𝑊] 
(36) 

A Migração do ACR para o ACL prevê que 30% da Capacidade Instalada via ACR 

migrará para o mercado livre, tendo em vista condições melhores de venda da energia no ACL, 

recentemente.  

𝑀𝑖𝑔𝐴𝐶𝑅𝐴𝐶𝐿(𝑡) = 0,3 𝐶𝐸𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑠𝐴𝐶𝑅 [
𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] 

(37) 

Desde 2016, a CCEE tem aplicado os mecanismos de descontratação de energia que tem 

papel duplo: permitir às empresas que ganharam contratos de energia, mas não conseguiram 

instalar os parques, se desonerarem dos custos de não cumprimento do contrato; e possibilitar 

aos parques que avaliam ser mais vantajoso migrar para o ACL efetivamente vender a energia 

no mercado livre. 

A Figura 17 ilustra a variável Capacidade Instalada via ACR em função do tempo. 

Figura 17: Comparação da simulação e do histórico da capacidade instalada no ACR 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

Nota-se que existe diferença entre a simulação e a série histórica, que ocorre devido a 

elementos que não foram levados em conta no modelo.  Os dados históricos crescem mais 

rápido que a simulação entre 2012 e 2016, decrescem em 2017 e voltam a crescer em 2018. No 

modelo, a difusão ocorre suavemente a partir de 2009 e passa a crescer menos a medida que se 

aproxima de 2018.  
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Possíveis razões para essa discrepância são elencadas a seguir. Em 2016 não houve 

leilões de contratação de energia, o que fez a capacidade instalada aumentar menos nos anos 

subsequentes. Além disso, o mecanismo de descontratação da energia foi colocado em prática 

a partir de 2016. A ausência de contratações em 2016 somada aos efeitos do mecanismo de 

descontratação fez a capacidade instalada diminuir nos dados históricos. Já o modelo é 

controlado principalmente pelas hipóteses do modelo de difusão de Bass, pelo preço da energia 

e pela demanda energética, considerando que a descontratação ocorre de forma permanente, de 

forma a não modelar a variação desse fluxo. O fato de a demanda energética e o preço da energia 

eólica diminuírem faz o crescimento da difusão diminuir. O atraso levado em conta no modelo 

também é determinante para o início das curvas. 

Embora os dados históricos não sejam totalmente reproduzidos, o objetivo do modelo é 

cumprido, pois o modelo consegue capturar a relação de causalidade entre as principais 

variáveis envolvidas na dinâmica do sistema. É impossível determinar quando não haverá leilão 

ou quando haverá migração massiva para o ACL, como ocorreu em 2016. No entanto, é 

importante reproduzir a tendência. Em 2014 e em 2015 a demanda energética diminuiu 0,02% 

e 0,25%, respectivamente, enquanto a média de crescimento de 2004 a 2013 foi de 3,95% e de 

1,67% entre 2016 e 2018. Houve, portanto, desaceleração da demanda, a qual foi devidamente 

capturada pelo modelo.  

4.3.5 ACL 

O DEF do ACL é apresentado na Figura 18. Ele é semelhante ao ACR, pois apresenta 

um modelo de difusão de Bass com atraso e potencial crescente. Além disso, considera-se que 

o ACL contempla os autoprodutores de energia elétrica. 

 A Demanda Eólica do ACL (DEACL) é função de três variáveis exógenas: Evolução 

da Demanda (ED), Parcela ACL Especial (PACLEsp) e Parcela ACL Livre (PACLLiv). A 

Demanda Eólica do ACL é dada pela Equação (38): 

𝐷𝐸𝐴𝐶𝐿(𝑡) = 𝐸𝐷(𝑡)[0,9 𝑃𝐴𝐶𝐿𝐸𝑠𝑝 + 0,5𝑃𝐴𝐶𝐿𝐿𝑖𝑣 ] [
𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] 

(38) 
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Figura 18: DEF do ACL 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

Considerou-se que 50% da demanda dos consumidores livres e 90% da energia dos 

consumidores especiais serão atendidos pela energia eólica. Esses valores foram escolhidos de 

forma a ajustar o crescimento da demanda, de maneira que o Potencial Eólico ACL fosse capaz 

de alimentar a Capacidade Eólica a Construir ACL, e, por consequência, a Capacidade Eólica 

Instalada ACL. Embora escolhidos para fins de ajuste de curva, eles têm lastro na realidade. 

Conforme o Decreto 5163/2004 (Brasil, 2004b), os consumidores especiais - a quem se atribui 

uma parcela de 90% de atendimento pela energia eólica -  só podem comprar energia de fontes 

incentivadas, ou seja, eólica, solar e biomassa. De acordo com os dados da CCEE (2019b), a 

eólica é a que tem mais crescido nos leilões do ACR, logo, é razoável considerar que ela seja 

dominante frente às outras formas de energias incentivadas. A migração massiva para o ACL 

nos últimos anos indica que as políticas de incentivo implementadas permitiram que as fontes 

eólicas se tornassem competitivas em relação às fontes clássicas. Portanto, para ajustar o 

crescimento da energia do ACL à difusão de Bass, é racional considerar que uma parte 

importante da carga seja atendida por fontes eólicas. Visto que o fluxo de migração do ACR 

para o ACL não foi completamente modelado, esta foi a solução encontrada para satisfazer os 

dados históricos mais recentes. 

Ressalte-se que as considerações feitas não geram prejuízo para o que o modelo se 

propõe - extrapolar as curvas para os anos 2018-2030 -, visto que as hipóteses do modelo são 

válidas para esse período. A incompatibilidade dos resultados do modelo com os dados 

históricos mais antigos é consequência de simplificações na modelagem, onde as hipóteses com 

maior peso se referem a características atuais do ambiente de contratação livre. Ao aplicar-se 

hipóteses compatíveis com determinado período a dados de outro período esse tipo de 

comportamento pode ocorrer.  
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O restante do modelo é semelhante ao DEF do ACR, com o Potencial Eólico ACL 

(PEACL) partindo de 0 MW, alimentando a Capacidade Eólica a Construir ACL (CEConsACL) 

através do fluxo Capacidade Eólica em Contratação ACL (CEContACL), e sendo alimentado 

pelo fluxo Demanda Eólica ACL (DEACL). 

𝑃𝐸𝐴𝐶𝐿(𝑡) = ∫ [𝐷𝐸𝐴𝐶𝐿(𝑡) − 𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝐴𝐶𝐿(𝑡)] 𝑑𝑡
2018

2004

 [𝑀𝑊] (39) 

A Capacidade em Contratação ACL depende dos Imitadores ACL e dos Inovadores 

ACL. 

𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝐴𝐶𝐿(𝑡) = 𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ACL + Imitadores ACL [
𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] (40) 

Os Inovadores ACL dependem do fator de inovação e de um preço teto da energia, 

acima do qual os consumidores especiais inovadores não aceitam comprar energia. 

𝐼𝑛𝑣𝑜𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝐶𝐿 =  {
0,15 𝑃𝐸𝐴𝐶𝑅 [

𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] , 𝑠𝑒 𝑃𝐸𝐸 < 270 𝑅$/𝑀𝑊ℎ           

 0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 

(41) 

O coeficiente de inovação e o preço teto foram definidos como 0,15/𝑎𝑛𝑜 e 270 𝑅$/𝑀𝑊ℎ, 

respectivamente. Os dois foram fixados de forma a ajustar o crescimento da curva de simulação 

à série histórica. No caso do ACL, em que as negociações são realizadas diretamente entre as 

partes, pode-se pensar no preço teto como o limite que o consumidor está disposto a pagar pela 

energia eólica. 

Os Imitadores ACL dependem do VPL ACRACL, do Potencial Eólico ACL e da 

Capacidade Eólica Instalada ACL. O VPL de Referência considerado foi de 180 R$/MWh, 

fixado de forma a manter o coeficiente abaixo de 3/𝑎𝑛𝑜  e com isso garantir a estabilidade do 

sistema, além de ajustar a curva aos dados históricos. 

𝐼𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝐶𝐿(𝑡) =
𝑉𝑃𝐿 𝐴𝐶𝑅𝐴𝐶𝐿(𝑡)

180
(

𝑃𝐸𝐴𝐶𝐿(𝑡) .  𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡𝐴𝐶𝐿(𝑡)

𝑃𝐸𝐴𝐶𝐿(𝑡) +  𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡𝐴𝐶𝐿(𝑡)
) [

𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] (42) 

A Capacidade Eólica a Construir ACL (CEConsACL) é alimentada pelo fluxo 

Capacidade Eólica em Contratação ACL (CEContACL) e drenada pelo Fluxo Capacidade 

Eólica em Construção ACL (CEemConsACL): 

𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑠𝐴𝐶𝐿(𝑡) = ∫ [𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝐴𝐶𝐿(𝑡) − 𝐶𝐸𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑠𝐴𝐶𝐿(𝑡)] 𝑑𝑡
2018

2004

 [𝑀𝑊] (43) 

A Capacidade Eólica em Construção ACL (CEemConsACL) é igual a Capacidade 

Eólica em Contratação ACL(CEContACL) deslocada com um atraso de 1,5 anos. Esse valor 

foi fixado de forma a ajustar a curva aos dados históricos.  
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𝐶𝐸𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑠𝐴𝐶𝐿(𝑡) =  𝐶𝐸𝐶𝑜𝑛𝑡𝐴𝐶𝐿(𝑡 − 1,5) [
𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] (44) 

A Capacidade Eólica Instalada no ACL (CEInstACL) é alimentada majoritariamente 

pela Capacidade Eólica a Construir ACL (CEConsACL), através do fluxo Capacidade Eólica 

em Construção ACL (CEemConsACL), e minoritariamente pelas descontratação da 

Capacidade Eólica Instalada no ACR (CEInstACR), pelo fluxo Migração do ACR para o ACL 

(MigACRACL). 

𝐶𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡𝐴𝐶𝐿(𝑡) = ∫ [𝐶𝐸𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑠𝐴𝐶𝐿 + 𝑀𝑖𝑔𝐴𝐶𝑅𝐴𝐶𝐿(𝑡)] 𝑑𝑡
2018

2004

 [𝑀𝑊] (43) 

O gráfico da capacidade instalada via ACL é apresentado na Figura 19. 

Figura 19: Comparação da simulação com o histórico da capacidade instalada no ACL 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

Tanto no modelo quanto nos dados históricos o início da difusão se dá no ano 2010. No 

modelo, o crescimento é suave, conforme o modelo de difusão de Bass, até o patamar atingido 

em 2018. Nos dados históricos, o crescimento é mais lento no período 2010-2016, consequência 

de a energia eólica estar se tornando competitiva em relação às fontes clássicas nesse período, 

e, a partir de 2016, ocorrer migração massiva da energia do ACR para o ACL. Após 2017, os 

dados históricos voltam a diminuir, como consequência da diminuição da demanda dos anos 

anteriores. O fato de não ter havido leilões do ACR em 2016 também pode ter contribuído para 

o aumento abrupto da potência instalada eólica no ACL nesse ano. 

4.3.6 Outras Fontes 

Além das três modalidades de contratação, foi necessário modelar o complemento do 

crescimento da capacidade eólica instalada, representado pelo agregado do crescimento da 
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capacidade instalada de todas as outras fontes de energia. Essa parte do modelo é importante 

para obter a parcela da energia eólica na matriz energética, pois é impossível determina-la sem 

conhecer a capacidade instalada das outras fontes. A Figura 20 apresenta o DEF das Outras 

Fontes. 

Figura 20: DEF das Outras Fontes 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

O estoque Capacidade de Outras Fontes a Construir (COFCons) alimenta o estoque 

Capacidade Instalada de Outras Fontes (CInstOF), através do fluxo Capacidade de Outras 

Fontes em Construção (COFemCons), e é alimentado pelo fluxo Capacidade de Outras Fontes 

em Contratação (COFCont). 

𝐶𝑂𝐹𝐶𝑜𝑛𝑠(𝑡) = ∫ [𝐶𝑂𝐹𝐶𝑜𝑛𝑡(𝑡) − 𝐶𝑂𝐹𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑠] 𝑑𝑡
2018

2004

 [𝑀𝑊] (44) 

O fluxo Capacidade de Outras Fontes em Contratação (COFCont) é complementar ao  

potencial de energia a ser suprido pela energia eólica. Por isso, o fluxo Capacidade de Outras 

Fontes em Contratação (COFCont) depende da Demanda Eólica ACR (DEACR), da Demanda 

Eólica ACL (DEACL) e da Evolução da Demanda (ED). 

𝐶𝑂𝐹𝐶𝑜𝑛𝑡(𝑡) = 2,5𝐸𝐷(𝑡) − 𝐷𝐸𝐴𝐶𝑅(𝑡) − 𝐷𝐸𝐴𝐶𝐿 (𝑡) [
𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] 

(45) 

O fator 2,5 no crescimento da demanda se deve ao fato que, em média, a capacidade 

instalada é 150% (2,5 vezes) maior que a demanda média anual. Recorda-se que nos momentos 

de déficit de energia em 1999 e 2002 a capacidade instalada era muito próxima da demanda 

(EPE, 2019). Esse aumento da capacidade instalada em relação à demanda se deveu de uma 

parte à estratégia energética conduzida pelo ANEEL para evitar novos déficits de energia e de 

outra parte ao crescimento de fontes de energia alternativas, como a solar e a eólica, que tem 

baixo fator de capacidade médio. 
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O modelo leva em conta ainda o atraso de construção das outras fontes, sendo 1,5 anos 

em relação ao contrato e à entrega da energia. 

𝐶𝑂𝐹𝑒𝑚𝐶𝑜𝑛𝑠(𝑡) = 𝐶𝑂𝐹𝐶𝑜𝑛𝑡(𝑡 − 1) [
𝑀𝑊

𝑎𝑛𝑜
] 

(46) 

 

A Figura 21 apresenta a parcela da energia eólica na matriz elétrica brasileira. A 

simulação ficou um pouco acima do histórico, embora tenham iniciado de forma semelhante. 

Figura 21: Comparação da simulação com o histórico da parcela da energia eólica 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

4.4 VALIDAÇÃO DO MODELO 

De acordo com Sterman (2000), é impossível validar completamente um modelo de DS, 

pois esses sempre serão representações parciais e, portanto, imperfeitas da realidade. No 

entanto, é possível verificar se o modelo atende aos critérios mínimos que garantem a 

confiabilidade das simulações para as quais ele foi concebido. Neste contexto, Sterman (2000) 

sugere vários métodos de validação de modelos de DS. Para o teste do modelo desenvolvido, 

foram escolhidos os dois considerados mais pertinentes: o teste de condições extremas e a 

análise de sensibilidade. 

4.4.1 Testes de condições extremas 

No teste de condições extremas, deve-se testar condições irrealistas das variáveis 

exógenas e observar se o comportamento das variáveis endógenas é coerente. Foram inseridos 
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valores irrealistas para as variáveis exógenas consideradas as mais importantes para a 

determinação da tendência de comportamento do sistema. As condições extremas testadas 

foram as seguintes:  

• Demanda energética nula; 

• Preço da energia de outras fontes nulo; 

• Taxa de juros de 100 % a.a. 

Os resultados para a Capacidade Eólica Instalada Total e para o Preço da Energia Eólica 

estão expressos nos gráficos das Figuras 22 e 23. 

Com a demanda energética nula, as capacidades instaladas via ACR e ACL também são 

nulas, visto que os seus potenciais eólicos são alimentados pelo crescimento da demanda 

enérgica. No entanto, a capacidade instalada total segue a curva do PROINFA, pois nesse 

modelo ele não é dependente da demanda. Há curva de aprendizado nesse caso porque a 

dinâmica de equilíbrio entre oferta e demanda não foi levada em conta no modelo. Considerou-

se a variável exógena Preço das Energia de Outras Fontes como o indicador do deslocamento 

do equilíbrio oferta-demanda. 

Com o preço da energia de outras fontes nulo, o preço de venda da energia eólica se 

anula também, fazendo o lucro e o VPL dos projetos se tornarem permanentemente negativos.  

O crescimento da capacidade instalada decorre dos investidores inovadores, que nesse modelo, 

não usam o VPL para avaliar os projetos. O efeito de aprendizado ocorre nos custos, mas não 

nos preços, já que esses dependem do preço da energia das outras fontes. 

Com os juros de 100 % a.a., o VPL dos projetos permanece negativo no horizonte dos 

20 anos de vida útil dos parques. O crescimento da capacidade instalada depende apenas dos 

investidores inovadores, que de acordo com o modelo, não usam o VPL para avaliar os projetos. 

O efeito de aprendizado nos preços ainda ocorre devido ao aumento da capacidade instalada.  

O fato da capacidade instalada ter atingido nível próximo a 2/3 da capacidade instalada 

em condições normais mostra, que de acordo com o modelo desenvolvido, os contratos 

dependem mais dos investidores inovadores do que dos imitadores. Esse comportamento 

evidencia, que para esse modelo, o crescimento da demanda é a variável exógena dominante na 

dinâmica da capacidade eólica instalada, com peso superior ao da curva de aprendizado e do 

valor presente líquido dos projetos.  
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Figura 22: Capacidade Eólica Instalada para o teste de condições extremas 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Figura 23: Preço da Energia Eólica para o teste de condições extremas 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

4.4.2 Análise de Sensibilidade 

Para a análise de sensibilidade, escolheu-se variar os coeficientes de inovação (p) e 

imitação (q) do PROINFA, do ACR e do ACL, os quais foram fixados empiricamente de forma 

a garantir a estabilidade do sistema e ajustar as curvas simuladas às séries históricas. A análise 

é feita realizando-se variações percentuais nas respectivas grandezas e observando qual é a 
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variação percentual das variáveis de interesse, Capacidade Eólica Instalada Total e Preço da 

Energia Eólica.  

Os resultados indicam que o sistema é robusto em torno dos coeficientes de imitação e 

inovação escolhidos, pois para uma variação de 5% no coeficiente de inovação (p) e no VPL 

de referência - que controla o coeficiente de imitação (q) - não houve variação maior que 0,79% 

da Capacidade Eólica Instalada e 0,17% do Preço da Energia Eólica. 

Tabela 1: Análise de sensibilidade da capacidade eólica instalada 

      
Capacidade Eólica 
Instalada Total (MW) 

Variação 
Percentual (%) 

 5% 0.0735 14542.39307 0.00% 

p PROINFA Ref 0.07 14542.40991 0.00% 

 -5% 0.0665 14542.4197 0.00% 

 5% 1050 14543.63366 0.01% 

VPL Ref PROINFA Ref 1000 14542.40991 0.00% 

 -5% 950 14536.64913 -0.04% 

 5% 0.1575 14542.85435 0.00% 

p ACR Ref 0.15 14542.40991 0.00% 

 -5% 0.1425 14540.18662 -0.02% 

 5% 157.5 14599.30422 0.39% 

VPL Ref ACR Ref 150 14542.40991 0.00% 

 -5% 142.5 14427.20304 -0.79% 

 5% 0.1575 14543.2459 0.01% 

p ACL Ref 0.15 14542.40991 0.00% 

 -5% 0.1425 14541.51149 -0.01% 

 5% 189 14544.75148 0.02% 

VPL Ref ACL Ref 180 14542.40991 0.00% 

  -5% 171 14535.89198 -0.04% 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 2: Análise de sensibilidade do preço da energia eólica 

      
Preço da Energia Eólica 
(R$/MWh) 

Variação 
Percentual (%) 

 5% 0.0735 122.395861 0.00% 

p PROINFA Ref 0.07 122.3958305 0.00% 

 -5% 0.0665 122.3958127 0.00% 

 5% 1050 122.39361 0.00% 

VPL Ref PROINFA Ref 1000 122.3958305 0.00% 

 -5% 950 122.4062864 0.01% 

 5% 0.1575 122.395024 0.00% 

p ACR Ref 0.15 122.3958305 0.00% 

 -5% 0.1425 122.3998652 0.00% 

 5% 157.5 122.2928351 -0.08% 

VPL Ref ACR Ref 150 122.3958305 0.00% 

 -5% 142.5 122.6058947 0.17% 

 5% 0.1575 122.3943136 0.00% 

p ACL Ref 0.15 122.3958305 0.00% 

 -5% 0.1425 122.3974608 0.00% 

 5% 189 122.3915819 0.00% 

VPL Ref ACL Ref 180 122.3958305 0.00% 

  -5% 171 122.4076611 0.01% 

Fonte: elaborada pelo autor 
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5 ANÁLISE DE CENÁRIOS E TESTE DE POLÍTICAS 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar a análise de cenários, visando testar políticas 

e entender o efeito das variáveis exógenas no comportamento dinâmico do sistema durante o 

período 2019-2030. Os cenários são fortemente dependentes das variáveis exógenas, logo, são 

separados de acordo com as hipóteses de predição dessas variáveis. 

5.1 MODO DE REFERÊNCIA 

O Modo de Referência, conforme conceituado no Capítulo 3, deve expressar o 

comportamento temporal da variável mais importante para a caracterização do estado do 

sistema. No caso do modelo proposto, essa variável corresponde à Capacidade Eólica Instalada. 

Ao formular a hipótese de que ela evolui segundo o modelo de difusão de Bass, espera-se que 

o crescimento ocorra em formato de S no período 2019-2030. Visto que houve redução da 

demanda energética e, por consequência, da contratação de energia eólica entre 2014 e 2016, 

também é previsto que haja um período de redução do crescimento da Capacidade Eólica 

Instalada no período subsequente a esses anos, quando os parques que não foram contratados 

entrariam em operação. Com base nessas considerações, a Figura 24 apresenta o Modo de 

Referência do sistema. 

Figura 24: Modo de Referência 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

O modelo proposto no Capítulo 4 reproduz o Modo de Referência a partir de um cenário 

de base no qual extrapolam-se as condições do cenário atual. Nessa situação, considera-se que 

não há nenhum choque exógeno e que nenhuma nova política de incentivo será aplicada à 
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É conveniente apresentar as séries históricas das variáveis exógenas, pois as variáveis 

endógenas de interesse do modelo são fortemente influenciadas por elas. De 2004 a 2018, são 

considerados os valores históricos dessas variáveis. De 2019-2030, realizam-se predições para 

o comportamento delas, conforme as explicações apresentadas a seguir. 

As variáveis exógenas importantes são: a Taxa de Juros, o Preço da Energia de Outras 

Fontes, a Demanda Energética, a Parcela do ACR na Demanda, a Parcela dos Consumidores 

Livres na Demanda e a Parcela dos Consumidores Especiais na Demanda.  

A Taxa de Juros do financiamento das máquinas é a Taxa de Juros de Longo Prazo 

(TJLP), usada na Finame como referência para a formação dos juros do financiamento. Entre 

2004 e 2018, ela variou entre 5 % a.a. e 9,75 % a.a., se estabelecendo em 7 % a.a. em 2018. 

Para o período 2019-2030, faz-se a hipótese que ela oscilará em torno de 6% a.a. com 0,5% a.a. 

de amplitude, seguindo um cosseno com período de 4 anos. Assume-se que a inflação dos 

próximos anos será de 2,5% a.a., assim a taxa de juros real fica dentro do patamar dos últimos 

dois anos, entre 3% a.a. e 4% a.a..  

O Preço da Energia de Outras Fontes é o preço médio da energia vendida pelas outras 

fontes no mercado regulado. De 2004 a 2018, ele variou entre 70 R$/MWh e 271,65 R$/MWh, 

guardando forte relação com o nível dos reservatórios das grandes hidrelétricas e com o 

equilíbrio entre geração e consumo de energia. Para o período 2019-2030, faz-se a hipótese de 

que choverá regularmente e que o Preço da Energia das Outras Fontes oscilará em torno de 150 

R$/MWh, com 20 R$/MWh de amplitude seguindo um cosseno com período de 4 anos.  

A Figura 25 apresenta um gráfico com os valores de entrada da Taxa de Juros. 

Figura 25: Valores de entrada para a Taxa de Juros 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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A Figura 26 ilustra os valores de entrada do Preço da Energia de Outras Fontes. 

Figura 26: Valores de entrada para o Preço da Energia de Outras Fontes 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

A Demanda Energética cresceu, em média, 3,95 % a.a. entre 2004 e 2013, -0,02 % a.a. 

e -0,25 % a.a. em 2014 e 2015, respectivamente, e 1,67 % a.a. de 2016 a 2018.  De acordo com 

o Plano Decenal de Expansão da Energia 2027 (EPE, 2018), é previsto que ela continue a 

crescer à taxa média de 3,5% a.a. até 2027. Faz-se a hipótese de que esse crescimento de 3,5 % 

a.a. se estenderá até 2030. Os valores de entrada para essa variável são apresentados no gráfico 

da Figura 27. 

Figura 27: Valores de entrada para a Demanda Energética 

. 

Fonte: adaptada de EPE (2018). 
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e que os consumidores livres aumentaram, em média, 1,89 % a.a. Replicou-se essa tendência 

para o período 2019-2030, com os consumidores especiais ficando com o complemento da 

soma do ACR com os Consumidores Livres, conforme apresentado no gráfico da Figura 28. 

Figura 28: Parcelas do ACR, Consumidores Livres e Consumidores Especiais 

 

Fonte: CCEE (2019) 

Com as entradas descritas nas Figuras 25, 26, 27 e 28, o modelo produziu a saída 

apresentada na Figura 29 para a Capacidade Eólica Instalada, coerente com as considerações 

feitas para o Modo de Referência. 

Figura 29: Evolução da Capacidade Eólica Instalada no cenário de base (Modo de Referência) 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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sistema: o Preço da Energia Eólica e a Parcela da Energia Eólica na matriz elétrica. As saídas 

produzidas pelo modelo para essas duas variáveis, com as entradas descritas nas Figuras 25, 26, 

27 e 28, estão apresentadas nas Figuras 30 e 31. 

Figura 30: Evolução do Preço da Energia Eólica no cenário de base 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Figura 31: Evolução da Parcela da Energia Eólica na matriz energética no cenário de base 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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5.2 ANÁLISE DE CENÁRIOS  

Nesta etapa do trabalho, foram escolhidos cinco cenários para a realização dos testes: (1) 

o fim do financiamento das máquinas via Finame em um cenário de juros altos; (2) um novo 

período de seca, que diminui os reservatórios de água das grandes usinas hidrelétricas, 

ocasionando um aumento do preço da energia elétrica; (3) o aumento da demanda energética 

dos consumidores especiais por decorrência da aprovação de um projeto de lei que expande o 

mercado livre para quaisquer consumidores que recebam energia em alta ou média tensão               

(2,3 kV); (4) o aumento da demanda energética causada pela inserção dos veículos elétricos na 

matriz de energia; e (5) o crescimento zero da demanda por consequência de uma estagnação 

econômica. 

5.2.1 Cenário 1: fim do Finame em um cenário de juros altos 

Atualmente, os projetos de energia renovável são financiados pela linha de crédito do 

BNDES Finame. Dentre outras vantagens, a Finame oferece crédito a juros mais baixos que os 

do mercado para o financiamento dos aerogeradores. A Figura 32 ilustra a diferença entre a 

TJLP e a Taxa Básica de Juros entre 2004 e 2018. Neste caso, analisam-se apenas as taxas 

usadas como base para o cálculo dos juros, sem levar em conta as taxas de administração 

cobradas pelos bancos, nem o prêmio de risco dos projetos. 

 

Figura 32: Comparação da TJLP com a Taxa Básica de Juros 

 

Fonte: BNDES (2019) e IPEA (2019) 
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Neste cenário, supõe-se que a Finame não financiará mais os projetos de energia eólica 

e que a Taxa de Juros dos futuros financiamentos de aerogeradores será a Taxa Básica de Juros, 

em um cenário de alta de juros. O gráfico da Figura 33 ilustra a Taxa de Juros usada como 

entrada do modelo, baseando-se na hipótese de que ela oscilará 1 % a.a. em torno de 14 % a.a.  

no período 2019-2030, variando de acordo com um cosseno com período de 4 anos. 

Figura 33: Valores de entrada para a Taxa de Juros 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 

5.2.2 Cenário 2: seca nos reservatórios das hidrelétricas. 
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Figura 34: Valores de entrada da variável Preço da Energia de Outras Fontes. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

5.2.3 Cenário 3: aumento da demanda de energia devido aos veículos elétricos 

Cenci (2019) obtém, pela aplicação da técnica de Dinâmica de Sistemas, uma curva que 

caracteriza o aumento da demanda de energia causado pela inserção dos veículos elétricos na 

matriz energética. A curva apresenta crescimento em S, conforme apresentado na Figura 35, 

seguindo o modelo de difusão de Bass. 

Figura 35: Demanda de energia considerando a inserção dos veículos elétricos na matriz energética 

 

Fonte: Cenci (2019) 
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A fim de levar em conta esse efeito na Demanda Energética, somou-se à previsão da 

demanda do cenário de base um fator adicional, de acordo com a Equação (47), que representa 

analiticamente o crescimento logístico, bastante semelhante ao modelo de Bass.  

Fator Adicional da Demanda =  
40000

1 + 𝑒−(𝑡−2025)
 

(47) 

Fez-se a hipótese de que a demanda por veículos elétricos aumentará a demanda global 

energética em 40% até 2030. O gráfico com os valores de entrada é apresentado na Figura 36. 

Figura 36: Valores de entrada da Demanda Energética no Cenário 3 

 

Fonte: adaptado de EPE (2018) e Cenci (2019) 

 

5.2.4 Cenário 4: aprovação do projeto de lei de modernização e abertura do mercado 
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O projeto de lei de modernização e abertura do mercado livre de energia elétrica (MME, 
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O gráfico apresentado na Figura 37 ilustra os valores de entrada para cada submercado 

do Cenário 4 em comparação com o cenário de base. 

Figura 37: Variáveis de entrada para as parcelas dos submercados ACR e ACL no Cenário 4 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

5.2.5 Cenário 5: estagnação da demanda 

Neste cenário, considera-se que a demanda terá crescimento nulo até 2030, decorrente 

de uma estagnação econômica permanente. O gráfico de comparação da Demanda Energética 

do cenário de base e deste cenário está apresentado na Figura 38. 

Figura 38: Valores de entrada para a Demanda Energética no Cenário 5 

 

Fonte: elaborada pelo autor 
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5.2.6 Resultados 

Os resultados obtidos para a Capacidade Eólica Instalada, para o Preço da Energia 

Eólica e para a Parcela da Energia Eólica na Matriz Elétrica nacional são apresentados nas 

Figuras 39, 40 e 41, respectivamente. 

Figura 39: Resultados para a Capacidade Eólica Instalada 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Figura 40: Resultados para o Preço da Energia Eólica 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 41: Resultados para a Parcela da Energia Eólica na Matriz Elétrica. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Eólica Instalada provocada pelo Cenário 5 leva à interrupção da curva de aprendizado da 

indústria, fazendo o Preço da Energia Eólica ficar um pouco acima do preço do cenário de base 

em 2030. O aumento da taxa de juros (Cenário 1) também aumenta o Preço da Energia Eólica 

em relação à referência, mas esse aumento não é visualmente perceptível no gráfico da               

Figura 40. Por fim, nos dois cenários (Cenário 3 e 4) em que há aumento significativo da 

Capacidade Eólica Instalada, sem influência do preço das outras fontes, o preço da energia cai 

ligeiramente em relação ao cenário de base, por consequência da continuidade da curva de 

aprendizado.  

A Parcela da Energia Eólica na matriz elétrica tem o seu maior aumento no Cenário 4, 

pois é o único que diz respeito à composição da Demanda Energética e não somente ao seu 

tamanho. Na prática, nesse cenário ocorre um aumento das cotas de energia, pois a demanda 

cresce em um submercado que só pode comprar energia de fontes incentivadas. No Cenário 2, 

em que ocorre o aumento da atratividade da energia eólica em relação às outras fontes pela ação 

das forças de mercado, também há aumento da Parcela da Energia Eólica na matriz elétrica em 

relação ao cenário de base. No Cenário 3, há crescimento menor da Parcela da Energia Eólica 

em relação ao cenário de base. De acordo com o modelo, as outras fontes respondem melhor às 

variações rápidas de demanda ocasionadas pela inserção dos veículos elétricos na matriz 

elétrica. Ao analisar a curva do Cenário 1, percebe-se que o aumento das taxas de juros faz a 

Parcela de Energia Eólica diminuir. Por fim, no Cenário 5, a Parcela da Energia Eólica mantém 

o nível de 2018, pois não há expansão da capacidade instalada nem eólica nem das outras fontes.  

5.2.7 Considerações 

A análise dos cenários permite concluir que a Demanda Energética é a variável de maior 

importância para o crescimento da Capacidade Eólica Instalada, o que é coerente, pois o 

aumento do consumo deve acompanhar o aumento da geração de energia. Ainda em relação à 

Demanda Energética, por consequência das cotas de energia na modalidade ACL livre, a 

composição da demanda também importa para o crescimento da capacidade instalada e para a 

parcela das fontes eólicas na matriz energética. Conclui-se também que o financiamento dos 

empreendimentos eólicos via Finame é importante para manter o crescimento da capacidade 

instalada e da parcela na matriz energética nacional, ao mesmo tempo que problemas em outras 

fontes tornam a eólica mais atrativa. 
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6 CONCLUSÃO 

Este trabalho teve o objetivo de desenvolver um modelo de Dinâmica de Sistemas para 

avaliar a capacidade instalada de energia eólica no Brasil. Após ajuste por dados históricos e 

validação do modelo, foram testados cinco cenários econômicos para o período 2019-2030, 

com o propósito de melhorar a compreensão das relações de causalidade do mercado de energia. 

Os cenários testados permitiram conhecer o impacto que a demanda energética tem na 

capacidade eólica instalada, bem como a influência das condições de financiamento e do estado 

das outras fontes no preço da energia eólica e na parcela eólica na matriz elétrica. Os resultados 

oriundos do modelo são coerentes com os apresentados na literatura, visto que evidenciam a 

importância das políticas de incentivo para a difusão das energias renováveis. 

Dos resultados de simulação obtidos, entende-se que as cotas de energia, os contratos de 

longo prazo e o crédito subsidiado ainda são importantes para manter o preço da energia eólica 

competitivo e, à medida que a demanda energética cresce, aumentar a capacidade instalada de 

energia eólica. Caso se deseje aumentar significativamente a parcela da energia eólica na matriz 

energética nacional, será necessário ampliar o alcance dessas políticas. 
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