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RESUMO 

 

 

O debate energético ganhou destaque nos últimos anos no cenário mundial onde a 

busca por fontes renováveis de energia passou a ser prioridade em alguns países. O Brasil 

possui uma das matrizes energéticas com maior percentual de fontes renováveis do mundo. 

Porém, a falta de investimentos e as recentes mudanças climáticas tem forçado o país a 

utilizar fontes fósseis. Um exemplo são as usinas térmicas que inseridas na matriz energética 

brasileira para atuarem em momentos específicos, atuam continuamente desde de 2013. O 

desenvolvimento econômico e a redução da pobreza estão diretamente relacionados ao 

consumo de energia. Sem a disponibilidade da energia elétrica a economia não cresce. A 

chegada da energia elétrica permite acesso a serviços de saúde, educação e abastecimento de 

água, colaborando para melhoria do bem-estar da população. Tarifas de energia elétrica 

crescentes, preocupação com o meio ambiente, mudanças climáticas, alteração de padrões de 

consumo, atraso de obras, perdas (furtos), desperdício e o crescimento econômico são alguns 

temas que compõem os estudos de um planejamento energético que deve conter os dados do 

passado e os planos de ação para o futuro. Diante deste cenário, este trabalho tem como 

objetivo identificar e analisar as diferenças e semelhanças entre os dados publicados no 

Balanço Energético Nacional (BEN) 2014 e as previsões divulgadas no Plano Decenal de 

Expansão de Energia (PDE) 2007/2016 referente à oferta e consumo de energia elétrica no 

território nacional brasileiro. No que se refere a metodologia, esta pesquisa é de natureza 

aplicada, no tocante aos objetivos, é descritiva, com abordagem quantitativa e procedimento 

experimental em um estudo observacional e longitudinal. Os resultados da pesquisa indicam 

que as projeções publicadas no PDE 2007/2016 para a classe industrial foram superestimadas 

e para as demais classes as projeções ficaram próximas ao risco de déficit indicado pela 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE).  A conclusão deste trabalho indica a necessidade de 

aperfeiçoamento das projeções da classe industrial e que o risco de racionamento deve ser 

tratado com a devida atenção, pois apesar de consumo de energia elétrica realizado no 

período, divulgado no BEN 2014, estar abaixo das projeções, houve risco de racionamento 

causado pela crise hídrica e pelo atraso de obras em hidrelétricas com previsão de entrega 

para os anos de 2013 a 2015. 

 

Palavras-chave:  planejamento energético, balanço energético, oferta e consumo de 

energia elétrica. 
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ABSTRACT 

  

 

The energy debate has gained prominence in recent years on the world stage where the 

search for renewable energy sources has become a priority in some countries. The Brazil has 

one of the energy matrices with higher percentage of renewable sources in the world. 

However, the lack of investment and the recent climate change has forced the country to use 

fossil sources. An example are the thermal plants that inserted in the Brazilian energy matrix 

to work at specific times, working continuously since of 2013. Economic development and 

poverty reduction are directly related to energy consumption. Without the availability of 

electrical energy the economy doesn't grow. The arrival of electricity allows access to health 

services, education and collaboration for improved water supply of the population welfare. 

Electricity rates increasing, concern for the environment, climate change, changing 

consumption patterns, delay, loss (theft), waste and economic growth are some themes that 

comprise the energy planning studies that should contain the data of the past and the plans of 

action for the future. Given this scenario, this work aims to identify and analyse the 

differences and similarities between the published data in the National energy balance (BEN) 

2014 and estimates disclosed in energy Expansion Plan (PDE) 2007/2016 for the supply and 

consumption of electric energy in the Brazilian national territory. As regards the methodology 

this research is applied in nature, with regard to the goals is descriptive, with a quantitative 

approach and experimental procedure in an observational and longitudinal study. The survey 

results indicate that the projections published in 2007 EDP/2016 for the industrial class were 

overrated and the other classes the projections were close to the deficit risk indicated by the 

energy research company (EPE). The completion of this work indicates the need for 

improvement of industrial grade projections and that the risk of rationing should be treated 

with due attention because although power consumption performed in the period, disclosed in 

BEN 2014, be below projections there was risk of rationing caused by water crisis and late 

works in dams with delivery forecast for the years 2013 to 2015. 

  

Keywords: energy planning, energy balance, supply and consumption of electric energy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O desenvolvimento econômico e a redução da pobreza dependem, em grande parte, da 

disponibilização da energia elétrica. Segundo Mundial (2009), a prestação do serviço de 

energia, especialmente para os pobres, contribui para o alcance das Metas de 

Desenvolvimento do Milênio. Sem os recursos da energia, as economias não crescem e a 

pobreza não pode ser reduzida. Este é um insumo importante para todos os setores 

econômicos, permitindo o transporte de pessoas e produtos, além de fornecer eletricidade para 

as atividades industriais, comerciais e agrícolas, assim como para importantes serviços sociais 

como educação e saúde. 

A Energia é um ingrediente essencial para o desenvolvimento, sendo uma das 

aspirações fundamentais da população dos países da América Latina, Ásia e África. O 

consumo de energia per capita pode ser usado como um indicador da importância dos 

problemas que afetam estes países, onde se encontram 70% da população mundial. 

(GOLDEMBERG, 1998). No mesmo artigo, o autor informa que nos países nos quais o 

consumo de energia comercial per capita está abaixo de uma tonelada equivalente de petróleo 

(TEP) por ano, as taxas de analfabetismo, mortalidade infantil e fertilidade total são altas, 

enquanto a expectativa de vida é baixa.  

De acordo com Ventura Filho (2013), o Brasil apresenta 99% de cobertura elétrica 

residencial, contrastando com a cobertura mundial de apenas 81%. O Programa brasileiro 

“Luz Para Todos” tem sido exemplo no mundo como facilitador do acesso à eletricidade pela 

população de baixa renda que, com as tarifas mais baixas, terá maior oportunidade de acesso a 

bens de consumo duráveis. Ele complementa com outro diferencial brasileiro em relação a 

maioria dos países, referindo-se ao fato de o país ser, atualmente, quase autossuficiente quanto 

ao suprimento das suas demandas energéticas.  

A economia brasileira, avaliada pelo PIB, apresenta índices per capita baixos quando 

comparados com os de diversos países do mundo, desenvolvidos e em desenvolvimento. O 

consumo de energia e de energia elétrica per capita do Brasil, como consequência, são 

também baixos, estando, atualmente, inferiores aos valores médios mundiais. 

Por meio de programas de eletrificação rural o Governo Federal Brasileiro busca, 

desde 2003, erradicar a exclusão elétrica no país, baseados em estudos que indicavam que 

áreas com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estavam nas regiões com 

menores taxas de atendimento de energia elétrica. O governo brasileiro definiu que a energia 
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elétrica seria um vetor de desenvolvimento social e econômico sendo capaz de reduzir a 

pobreza possibilitando o aumento da renda familiar. A chegada da energia elétrica permite 

acesso a serviços de saúde, educação e abastecimento de água que colabora para melhoria do 

bem-estar da população, além contribuir com o desenvolvimento econômico por facilitar as 

políticas de incentivo a agricultura familiar e a pequenos comerciantes. Em 2003, cerca de 2 

milhões de domicílios rurais no Brasil não possuíam acesso à energia elétrica. A Agência 

Internacional da Energia (IEA) divulgou em 2002 que 1,6 bilhão de pessoas não tinham 

acesso à eletricidade e estimou que 1,4 bilhão continuaria sem acesso até 2030, devido à falta 

de políticas públicas.  

Goldemberg (2010) estima o aumento da demanda por energia ao longo dos anos em 

todas as cidades brasileiras, ocasionado por alguns fatores como o aumento da população, 

acesso a novas tecnologias, mudança no perfil de consumo e crescimento econômico. Diante 

deste cenário a geração de eletricidade deve ser expandida para atendimento da demanda. De 

forma complementar a esta estimativa, a experiência do mundo desenvolvido mostra que o 

crescimento econômico de um país requer a disponibilidade de produção própria de energia, a 

preços de mercado competitivo e atraente.  

Em 2015 o Governo aumentou as tarifas para compensar o custo da geração de energia 

elétrica pelas termelétricas. Os valores praticados estão entre os mais caros do mundo, pois 

além do alto custo da geração possui elevada carga tributária, o que poderá inviabilizar a 

atividade produtiva, principalmente a de baixo valor agregado que é característica da 

produção brasileira. 

O alto valor das tarifas incentiva a autoprodução e a produção independente de 

eletricidade que devem ser analisados com mais critérios, pois é um cenário recente que pode 

gerar alteração na demanda futura de energia elétrica, podendo vir a se tornar uma questão 

crítica no planejamento energético pela falta de clareza na regulamentação e inexistência de 

uma política institucional para seu desenvolvimento. O aumento das tarifas de energia elétrica 

não é de total responsabilidade da crise hídrica recente, conforme o governo brasileiro 

apresenta, esquecendo de apresentar os erros do passado ao reduzir as tarifas de forma política 

ou deixando empresas de distribuição sem contrato e orientando que as mesmas pegassem 

empréstimos a serem repassados aos consumidores.  

Independente do crescimento econômico, o crescimento populacional e, 

consequentemente, o aumento do percentual da população com acesso a energia elétrica, 

gerado pela implementação do Programa Luz Para Todos (PLPT), ver Figura 1, gera uma 

necessidade urgente da expansão no fornecimento de energia elétrica. Os dados foram obtidos 
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do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. O Atlas é uma plataforma de consulta ao 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 5.565 municípios brasileiros, 27 

Unidades da Federação (UF), 20 Regiões Metropolitanas (RM) e suas respectivas Unidades 

de Desenvolvimento Humano (UDH). O Atlas traz, além do IDHM, mais de 200 indicadores 

de demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade, com dados extraídos 

dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 

 

Figura 1: População brasileira em domicílios com energia elétrica 

Fonte: PNUD / Atlas 2013 

 

A limitação na geração de energia elétrica, com a recente crise hídrica e a geração pela 

fonte térmica em sua capacidade máxima demonstra a necessidade de renovação da matriz 

energética nacional. Essa situação faz surgir a produção de energia de outras fontes ou ampliar 

fontes já existentes como, por exemplo, a eólica, solar e biomassa, entre outras. O Brasil é 

reconhecidamente um país que produz energia limpa, mas não está sendo o suficiente para 

suprir a necessidade de consumo e por isso aumenta a produção de fontes não renováveis ou 

fósseis.  

A Organização The Climate Group divulgou em fevereiro de 2015 um relatório global 

sobre eficiência energética onde existe um ranking de 130 países. Uma das análises 

apresentadas é a evolução da eficiência energética no país entre os anos 2001 e 2011. O Brasil 

ocupa a posição de nº 103 apresentando uma evolução de 0,14% ao ano no período, ficando 

abaixo da média mundial e de países sul americanos como a Venezuela e Peru.  
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1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Realizar, a partir de documentos oficiais do setor energético, a identificação de 

disparidades entre previsão e realização da oferta e consumo de energia elétrica no território 

nacional brasileiro. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Analisar os dados publicados no Balanço Energético Nacional 2014. 

 Analisar os dados publicados no Plano Nacional de Energia 2030. 

 Analisar os dados publicados no Plano Decenal de Expansão de Energia 2016. 

 Fazer análise descritiva dos dados, identificando as diferenças e semelhanças entre os dados 

de consumo publicados no Balanço Energético Nacional 2014 e previsões divulgadas no 

Plano Decenal de Expansão de Energia 2016 referente a oferta e consumo de energia elétrica 

no território nacional brasileiro. 
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1.2 ANÁLISE DO PROBLEMA E HIPÓTESE 

 

 

As constantes mudanças nas variáveis que compõem o planejamento do setor elétrico 

dificultam as projeções futuras e contribuem para aumentar o risco de desabastecimento, 

racionamento ou apagões.  

Alguns fatores como excesso de burocracia e falha no planejamento das obras geram 

atrasos constantes na construção das linhas de transmissão para parque eólicos no Nordeste e 

das obras das hidrelétricas na Região Norte, acarretando sobrecarga na geração de energia nos 

empreendimentos existentes na maioria hídricos. Leite (2014) informa que o Brasil teve 

hidrologia crítica em 2013, abaixo da média histórica. Cerqueira et al (2015) apresentam que 

a crise hídrica em 2014 foi algo inédito. A diminuição das chuvas fez com que o Operador 

Nacional do Sistema (ONS) ordenasse a geração pelas térmicas aumentando o custo da 

energia gerada. 

Leite (2014) afirma que a regularização plurianual definhou nos últimos anos 

deixando o país cada vez mais exposto aos riscos hidrológicos. Ele também cita que os 

grandes empreendimentos de geração de energia em construção, são projetos hidrelétricos, 

situados na grande maioria na Amazônia. Ele alerta que possíveis atrasos nesses 

empreendimentos aumenta a importância da Usina Itaipu pela sua alta regularização. De 

acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) vários empreendimentos de 

geração de energia em construção estão com cronograma em atraso. 

Pinto (2014) declara que um sistema elétrico de potência é uma estrutura complexa, 

quase sempre interligada regional ou nacionalmente, que necessita de estudos sérios para o 

seu planejamento e operação. Ele informa que o objetivo de um sistema de potência é gerar, 

transmitir e distribuir eletricidade dentro de padrões de confiabilidade, disponibilidade, 

qualidade, segurança e custo financeiro. 

O problema em análise é a possibilidade de racionamento de energia elétrica em 2014 

e 2015. O atraso em obras de empreendimentos de geração de energia e a recente crise hídrica 

se caracterizam como possíveis causas do problema a ser analisado neste trabalho, que tem 

como base a análise dos documentos oficiais publicados pela EPE. A outra hipótese, em 

estudo, é que os estudos que compõem o PNE não conseguiram prever as alterações no perfil 
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de consumo ao longo dos anos e, consequentemente, a quantidade de energia necessária para 

atender a demanda. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 

O racionamento de energia elétrica em 2001-2002 deixou lições sobre a gestão do 

risco de desabastecimento, onde a oferta de energia não se concretiza devido a atrasos em 

obras de geração e transmissão previstas no plano decenal de energia do período. O risco de 

colapso no sistema de energia existe. O planejamento energético possui grande importância 

para a garantia do atendimento da demanda de energia. O período da análise está 

compreendido entre os anos de 2007 e 2014, pois se refere à intercessão dos dados publicados 

no Balanço Energético Nacional 2014 e o Plano Decenal de Expansão de Energia 2016. 

O Brasil possui uma das matrizes energéticas com maior percentual de fontes 

renováveis do mundo. A alta dependência a fonte hídrica, aproximadamente 70%, deixa o país 

vulnerável as mudanças climáticas. O planejamento apresentado nos planos de expansão de 

geração de energia elétrica, focado em redução de custos de implantação de novos projetos, 

indica maior expansão, justamente em projetos hídricos, em detrimento a projetos de outras 

fontes renováveis. Aliado a isso, o atraso de obras volta a acontecer. 

O estudo das variáveis que compõem o planejamento pode gerar informação e 

conhecimento para a composição da futura Matriz Energética Nacional com maior precisão e 

com a elaboração de planos de incentivo governamentais para a expansão da oferta e controle 

do consumo de energia elétrica. 

O presente trabalho visa contribuir, do ponto de vista acadêmico, com a geração de 

informações que auxiliem novos estudos sobre questões energéticas que afetam a população 

brasileira e sua qualidade de vida. Do ponto de vista de gestão dispõe-se a cooperar com a 

disponibilização de informações acerca de previsões e comportamentos de consumo, trazendo 

subsídios às autoridades, aos órgãos interessados e à população em geral, para a tomada de 

decisão, formulação e acompanhamento de programas de consumo consciente e projetos de 

geração de energia e de equipamentos mais eficientes em relação ao consumo energético. Em 

relação à sociedade, a relevância é com a melhoria do planejamento energético, ocasionando 

que novos riscos de racionamento sejam dirimidos. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Visando uma melhor compreensão do trabalho, efetuou-se o desdobramento do mesmo 

em capítulos. Assim sendo, este capítulo apresenta a contextualização, os objetivos e a 

relevância, bem como sua organização. 

Para fundamentar a pesquisa, o capítulo 2 apresenta o referencial teórico, em que são 

demonstrados aspectos relativos ao planejamento energético brasileiro e a demanda de energia 

elétrica, a participação pública no processo de tomada de decisão e os fatores motivadores 

desta participação. 

O capítulo 3 descreve o método utilizado para atingir os objetivos propostos pela 

pesquisa, descrevendo tipologia quanto à natureza, objetivos, abordagem e técnica, e 

apresentando as etapas do trabalho. 

O capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa e as discussões a partir da 

metodologia aplicada, enfocando a validação da pesquisa, a análise descritiva das informações 

obtidas por meio do instrumento utilizado e de associação de variáveis. 

O capítulo 5 finaliza o trabalho, apresentando as conclusões, as limitações do trabalho 

e as recomendações para futuras pesquisas. 

Ao final, apresenta-se as referências que deram suporte ao desenvolvimento deste 

trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico de quatro temas considerados 

importantes para o desenvolvimento deste trabalho. São eles: energia elétrica, setor energético 

brasileiro, balanço energético e planejamento energético.    

 

 

2.1 ENERGIA ELÉTRICA 

 

2.1.1 Histórico 

 

Desde os primórdios, antes da presença humana no Planeta Terra, a eletricidade já 

estava presente na natureza. Suas manifestações podiam ser notadas na força dos raios, na 

aurora boreal, na atração exercida pelo âmbar e nas descargas elétricas produzidas por certos 

peixes. Assim, dada a existência desses fenômenos, os seres humanos perceberam e aplicaram 

alguns dos efeitos da eletricidade (MEYER, 1971). 

Segundo Trigoso (2004) em 1745, na Holanda, o Professor Van Musschenbroek e seu 

colaborador Cuneus, ao tentarem carregar com fluido elétrico um jarro cheio de água, 

receberam um violento choque, marcando o fato como o início da geração e armazenamento 

da energia elétrica. A descoberta foi chamada de garrafa de Leyden. Em 1750, Canton 

descreve os princípios da máquina de indução estática baseada na compreensão e aplicação da 

existência de eletricidade positiva e negativa. Em 1796 surge a “pilha de Volta” que em 1800 

o próprio Volta apresenta oficialmente a “Royal Society” informando que, pela primeira vez 

no mundo, havia sido produzido uma corrente elétrica contínua. Em 1820, André Ampère 

demonstra que todos os componentes de um circuito elétrico exercem uma força magnética 

durante o tempo em que a corrente circula. Em 1827, Georg Ohm formula a “Lei de Ohm”. 

Em 1866, a produção de grandes quantidades de energia elétrica passa a ser realidade com a 

utilização de dínamos. Na Exposição de Viena, que aconteceu em 1873, a energia elétrica foi 

apresentada à sociedade. Em 1848, sir Joseph Swan começa a trabalhar com lâmpadas 

elétricas com filamentos, mas somente em 1878 obteve uma lâmpada comercialmente 

durável. Em 1882, Thomas Edison consegue pôr em funcionamento a primeira instalação de 

rede de distribuição de energia elétrica, a Pearl Street, em Nova Iorque. 
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2.1.2 Conceito 

 

No Brasil, o código Civil de 2002 definiu, para efeitos legais, as energias que tenham 

valor econômico, como bem móvel (inciso I do Artigo 83, CCB). O bem energia elétrica é o 

resultado de conversões energéticas a partir de fontes primárias de origens diversas como 

hidráulica, eólica, solar, combustíveis fósseis e nuclear (CAMPOS, 2010). 

A energia elétrica possui importância no desenvolvimento das sociedades, conforme 

pesquisa apresentada no Relatório de Desenvolvimento Humano – Valores e 

Desenvolvimento Humano 2010 / Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

Brasília, 2010. Esta energia pode ser convertida e fazer funcionar diversos produtos elétricos e 

eletrônicos que fazem parte da rotina diária da população e das empresas. O consumo de 

energia reflete a situação econômica de um país e pode refletir o nível de conforto da 

população e o grau de industrialização de um país.   

 

2.1.3 Programa Luz para Todos (Programa LPT - PLPT) 

 

A universalização do acesso a energia elétrica é um desafio para todos os países em 

desenvolvimento. O Governo Federal lança, em novembro de 2003, o desafio de acabar com a 

exclusão elétrica no país. Nasce o Programa LUZ PARA TODOS, com meta de levar o acesso 

à energia elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio rural até o ano de 2008. O 

programa LPT foi prorrogado até 2011 e, após a descoberta, pelo Censo 2010 do IBGE, sobre 

a existência de famílias sem energia elétrica, foi prorrogado até 2014.  

 

 

2.1.4 Eficiência Energética 

 

 

A energia consumida no Brasil está sendo utilizada de forma eficiente? Essa pergunta 

deve ser feita e respondida a cada ano. Uma ferramenta existente no cenário nacional e em 

alguns estados brasileiros é o Balanço Energético (BE), que possui a capacidade de mostrar as 

relações entre oferta, transformação e consumo de energia elétrica.  
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Atualmente, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é a responsável pela elaboração 

do Balanço Energético Nacional (BEN). A EPE foi instituída em 2004, pela lei nº 10.847, 

como parte da nova formulação do Sistema Elétrico Brasileiro, vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia (MME) e tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas 

destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo 

e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência 

energética, dentre outras. Suas atribuições são realizar estudos e projeções da matriz 

energética brasileira, elaborar e publicar o balanço energético nacional, identificar e 

quantificar os potenciais de recursos energéticos, realizar estudos para a determinação dos 

aproveitamentos ótimos dos potenciais hidráulicos, etc.     

O balanço energético foi concebido em 1952 nos países industrializados como forma 

de organizar as estatísticas energéticas e o Balanço Energético Nacional foi instituído em 

1975, por portaria do Ministério de Minas e Energia, tendo sua primeira edição em 1976. 

Segundo Goldemberg (1998), um indicador usado como medida dessa eficiência é a 

intensidade energética definida como o consumo de energia (em TEPs) por US$ 1 mil de 

produto interno bruto. Existe um programa governamental cuja função é promover o 

procedimento, o Programa de Conservação de Eletricidade da Eletrobrás (PROCEL). Estudo 

realizado em 1993 pelo Ministério de Ciência e Tecnologia indicou que esforços bem 

conduzidos na área poderiam reduzir em 1% a taxa de crescimento anual do consumo de 

energia, que passaria de 4,5%/ano para 3,5%/ano, isto é, uma redução de cerca de 25%. Ainda 

assim, o consumo dobraria a cada 20 anos. 

 

 

 

 

 

2.1.5 Meio ambiente 

 

A produção e o consumo de energia são ambientalmente impactantes, mas os padrões 

atuais de consumo podem ser melhorados, estimulando o uso mais eficiente de energia e 

transição de fontes de energia fósseis para fontes renováveis. Graças aos baixos índices 

relativos de consumo energético, o Brasil tem uma posição confortável em comparação com o 

resto do mundo (GOLDEMBERG e LUCON, 2007). 
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2.2 SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

 

2.2.1 Histórico 

 

 

Segundo Garcia (2009) o início do setor elétrico brasileiro ocorreu no final do século 

XIX e foi marcado por uma estrutura descentralizada, com dois modelos de atuação: empresas 

municipais, para desenvolvimento da iluminação e transporte público e grandes investidores 

internacionais. A empresa canadense Light chegou em 1899, construindo sua primeira usina 

em 1901. Em seguida, a necessidade de grandes investimentos e oportunidades de economia 

de escala provocaram a centralização do mercado, época que o Código da Águas de 1934 

federalizou o poder concedente. A primeira crise do setor ocorreu no período da segunda 

guerra mundial, quando foi criado o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(CNAEE) para gerir a crise. A falta de investimentos, a dificuldade de importação e o parque 

nacional incipiente foram os motivos do colapso que gerou desabastecimento na oferta e 

racionamento em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Após a 

segunda guerra mundial alguns estados interviram no setor elétrico, resultando no início das 

obras da Usina de Paulo Afonso pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), 

em 1949. Os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek concentraram esforços no 

setor de infraestrutura, criando bases do desenvolvimento industrial brasileiro. 

Garcia (2009) também relata que na década de 50 houve racionamento em Belo 

Horizonte e nas áreas de São Paulo e Rio de Janeiro, gerando uma enorme procura dos 

próprios consumidores pelos grupos geradores diesel-elétricos. Diante desta situação Leite 

(2014) apresenta, a ideia de que o sistema nacional de desenvolvimento do setor de energia 

elétrica deveria estar fundamentado em uma visão de longo prazo. Na década de 60, estudos 

foram realizados e os projetos isolados foram abandonados para a adoção de uma proposta de 

planejamento integrado. 

No governo de Jânio Quadros a Eletrobrás foi criada e passa a ser a empresa 

controladora das estatais, incluindo a CHESF e Furnas. Este modelo começa a apresentar 

problemas no final dos anos 70, com o uso das empresas do setor elétrico na política 

econômica do Governo, ora usando as tarifas de eletricidade para controlar a inflação, ora na 

captação de empréstimos estrangeiros, segundo Tolmasquim et al (2002). Na década de 90, a 

retirada gradual do Estado e o estabelecimento de um processo de privatização impactaram o 
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setor elétrico, pois as mudanças não foram realizadas de forma sistemática e causaram vários 

problemas que culminaram na falta de energia elétrica em 2001 e na necessidade de 

racionamento no mesmo ano. 

Duas causas do racionamento de 2001 e 2002 foram apontadas, segundo Leite (2014): 

Período hidrológico desfavorável e Consumo de energia elétrica acima da capacidade de 

geração. No que se refere a hidrologia, a ONS, em 2002, apresenta que as condições 

climáticas estavam dentro das previsões. Em relação ao consumo, para atender a demanda, as 

usinas tiveram que aumentar o seu fator de capacidade, ocasionando a redução dos 

reservatórios até os pontos críticos. Além dessas duas causas existia uma limitação no sistema 

de transmissão que restringiu as regiões Norte e Sul de fornecer energia para o restante do 

país. 

Leite (2014) informa que o consumo de energia evoluiu, entre 1998 e 2000, de acordo 

com o previsto no Plano Decenal 1998-2007, tendo diferenças inferiores a 1% entre a 

previsão e a realidade. Se as previsões de consumo foram assertivas, resta a crer que o 

problema estava na oferta. Leite (2014) relata que a oferta não foi efetiva devido a atrasos em 

obras de geração e transmissão e também pela não construção de obras adicionais previstas no 

plano. Além desses motivos, também são responsabilizadas algumas usinas térmicas pela 

demora no início de suas atividades. Ele resume que a “grade falha” foi a falta de coordenação 

sobre o risco, que já era conhecido. 

Sauer (2002) descreve a crise da seguinte forma: de 1994 para cá, sistematicamente, 

ano após ano, retirou-se dos reservatórios das usinas mais água do que entrou com as chuvas. 

Com a progressiva insuficiência na capacidade de geração para atender à demanda crescente, 

os estoques dos reservatórios hidroelétricos foram dilapidados.  

O procedimento de racionamento de energia elétrica é necessário quando o sistema 

elétrico não tem condições técnicas para atender as necessidades de seu mercado, tanto o que 

refere à capacidade instalada, como à capacidade de produção, e não é possível agregar novas 

fontes de energia em prazo compatível. A probabilidade de ocorrência de um racionamento de 

energia elétrica em um determinado sistema é em função dos cenários projetados, tendo como 

parâmetros as taxas de crescimento da oferta e de demanda da energia elétrica (CAMPOS, 

2010). O racionamento é uma medida corretiva com objetivo de preservar o sistema elétrico e 

evitar os apagões. 

Em 2004 foi introduzido o novo modelo do setor elétrico por meio das Leis nº 10.847 

e nº 10.848 de 15 de março de 2004. As principais metas deste novo modelo eram: garantir a 

segurança do suprimento de energia elétrica, promover a modicidade tarifária e promover a 
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inserção social, com o Programa Luz para Todos (PLPT). A desverticalização do setor 

aconteceu coibindo a prática de uma mesma empresa atuar na geração, na transmissão e na 

distribuição de energia. Isso acontece em conjunto com a privatização de parte do setor. 

 

 

Figura 2: Cadeia produtiva do setor elétrico brasileiro 

Fonte: ABRADEE 

 

A Figura 2 apresenta a cadeia produtiva do setor elétrico brasileiro. A geração é o 

segmento da indústria de eletricidade responsável por produzir energia elétrica e injetá-la nos 

sistemas de transporte para que chegue aos consumidores. O segmento de transmissão é 

aquele que se encarrega de transportar grandes quantidades de energia provenientes das usinas 

geradoras. O segmento de distribuição, por sua vez, é aquele que recebe grande quantidade de 

energia do sistema de transmissão e a distribui de forma pulverizada para consumidores 

médios e pequenos.  É a empresa distribuidora quem faz com que a energia elétrica chegue às 

residências e pequenos comércios e indústrias. 

Uma nova etapa do setor elétrico inicia com a Medida Provisória 579, de setembro de 

2012, depois convertida na Lei 12.783/2013, quando empresas geradoras e transmissoras 

puderam renovar antecipadamente seus contratos de concessão desde que seus preços fossem 

regulados pela ANEEL. As empresas geradoras, que antes atuavam em ambiente competitivo, 

passaram a ter seus preços regulados, da mesma forma que já ocorria com as distribuidoras e 

transmissoras, consideradas monopólios naturais. 
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Tabela 1: Evolução do Modelo do setor elétrico brasileiro 

Modelo até 1995 Modelo de Livre Mercado 

(1995 a 2003) 

Modelo 2004 

Financiamento por meio 

de recursos públicos 

Financiamento por meio de 

recursos públicos e 

privados 

Financiamento por meio de 

recursos públicos e privados 

Empresas verticalizadas Empresas divididas por 

atividade: geração, 

transmissão, distribuição e 

comercialização 

Empresas divididas por 

atividade: geração, transmissão, 

distribuição, comercialização, 

importação e exportação. 

Empresas 

predominantemente 

Estatais 

Abertura e ênfase na 

privatização das Empresas 

Convivência entre Empresas 

Estatais e Privadas 

Monopólios - Competição 

inexistente 

Competição na geração e 

comercialização 

Competição na geração e 

comercialização 

Consumidores Cativos Consumidores Livres e 

Cativos 

Consumidores Livres e Cativos 

Tarifas reguladas em 

todos os segmentos 

Preços livremente 

negociados na geração e 

comercialização 

ACL: Preços livremente 

negociados na geração e 

comercialização. ACR: leilão e 

licitação pela menor tarifa 

Planejamento 

Determinativo - Grupo 

Coordenador do 

Planejamento dos 

Sistemas Elétricos 

(GCPS) 

Planejamento Indicativo 

pelo Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) 

Planejamento pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) 

Contratação: 100% do 

Mercado 

Contratação: 85% do 

mercado (até 08/2003) e 

95% mercado (até 12/2004) 

Contratação: 100% do mercado 

mais reserva 

Sobras/déficits do balanço 

energético rateados entre 

compradores 

Sobras/déficits do balanço 

energético liquidados no 

MAE 

Sobras/déficits do balanço 

energético liquidados na CCEE. 

Mecanismo de Compensação de 

Sobras e Déficits (MCSD) para 

as Distribuidoras. 
Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) (2015) 

 

2.2.2 Novo modelo (Modelo 2004) 

 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME) o novo modelo definiu a 

criação de uma entidade responsável pelo planejamento do setor elétrico a longo prazo, a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE); de uma instituição com a função de avaliar 

permanentemente a segurança do suprimento de energia elétrica, o Comitê de Monitoramento 

do Setor Elétrico (CMSE); e de uma instituição para dar continuidade às atividades do 
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Mercado Atacadista de Energia (MAE), relativas à comercialização de energia elétrica no 

Sistema Interligado, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), além da 

ampliação da autonomia do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

Em relação à comercialização de energia, foram instituídos dois ambientes para 

celebrar contratos de compra e venda: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), do qual 

participam agentes de geração e de distribuição de energia e o Ambiente de Contratação Livre 

(ACL), do qual participam agentes de geração, comercializadores, importadores e 

exportadores de energia e consumidores livres. 

O modelo exige a contratação de totalidade da demanda por parte das distribuidoras e 

dos consumidores livres, nova metodologia de cálculo do lastro para venda de geração, 

contratação de usinas hidrelétricas e termelétricas em proporções que assegurem melhor 

equilíbrio entre garantia e custo de suprimento, bem como o monitoramento permanente da 

continuidade e da segurança de suprimento, visando detectar desequilíbrios conjunturais entre 

oferta e demanda. Em termos de modicidade tarifária, o modelo prevê a compra de energia 

elétrica pelas distribuidoras no ambiente regulado por meio de leilões, observado o critério de 

menor tarifa, objetivando a redução do custo de aquisição da energia elétrica a ser repassada 

para a tarifa dos consumidores cativos. 

A inserção social busca promover a universalização do acesso e do uso do serviço de 

energia elétrica, criando condições para que os benefícios da eletricidade sejam 

disponibilizados aos cidadãos que ainda não contam com esse serviço e garantir subsídio para 

os consumidores de baixa renda, de tal forma que estes possam arcar com os custos de seu 

consumo de energia elétrica. Os organogramas apresentados nas Figuras 3 e 4 ilustram o 

mapeamento organizacional das instituições que compõem o setor elétrico nacional. 

 

 

Figura 3: Organograma do setor elétrico brasileiro 

Presidência da República 

EPE - Empresa de Pesquisa 
Energética 

MME - Ministério de Minas 
e Energia 

CMSE - Comitê de 
Monitoramento so Setor 

Elétrico 

CNPE - Conselho Nacional 
de Política Energética 
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Fonte: Elaboração própria com base na ABRADEE (2015) 

 

 

 

Figura 4: Estrutura de órgãos do setor elétrico brasileiro 

Fonte: Elaboração própria com base na ABRADEE (2015) 

 

2.2.3 Sistema Interligado Nacional (SIN) e Sistemas Isolados 

 

Com tamanho e características que permitem considerá-lo único em âmbito mundial, o 

sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de 

grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. 

O Sistema Interligado Nacional é formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-

Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 1,7% da energia requerida pelo país 

encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados, localizados principalmente na região 

amazônica (ONS, 2014). Pinto (2014) acrescenta que 3,4% da capacidade de produção de 

eletricidade do país encontra-se fora do SIN. 

O SIN é composto por mais de 100 mil quilômetros de linhas de transmissão. 

Basicamente hidrelétrico, 65% da sua capacidade de armazenamento se localiza ao longo das 

áreas em que concentram quatro grandes rios: São Francisco, Grande, Tocantins e Parnaíba. 

Essa característica torna o sistema altamente dependente de chuvas. A data, o local e o volume 

das chuvas são questões importantes. A gestão do volume dos reservatórios é que permite o 

abastecimento de energia elétrica. O SIN possui uma divisão geopolítica em quatro 

ANEEL - Agência Nacional de 
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subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte que possuem características 

próprias de operação e planejamento mesmo que interligados. 

Os sistemas isolados não estão conectados ao SIN e compreendem os estados do 

Amazonas, Amapá, Roraima, Pará (exceto a capital Belém), Mato grosso e a ilha de Fernando 

de Noronha. São abastecidos, basicamente, por térmicas movidas a diesel e óleo combustível 

e em pequena escala por pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e termelétricas movidas à 

biomassa que atendem a 1,2 milhão de consumidores. A capital do Estado de Roraima, Boa 

Vista e suas áreas conturbadas são atendidas pela Venezuela. 

 

2.2.4 Alertas  

Para Goldemberg (2010) existem três problemas no atual sistema elétrico que mostram 

que a rota de desenvolvimento baseada no consumo de combustíveis fósseis não é 

sustentável: A exaustão das reservas; Insegurança de abastecimento e impactos ambientais 

como o aquecimento global que no Brasil têm sido objeto de diversos estudos pelos 

pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), cuja previsões são: 

Savanização da floresta Amazônica onde a cobertura florestal cairá de 85% em 2005 para 

53% em 2050; O Nordeste, terá o clima mais seco em decorrência da savanização da 

Amazônia; Aumento de 40 cm do nível do mar acarretando impactos nas construções à beira-

mar e portos, além do colapso no sistema de esgoto das grandes cidade litorâneas; Aumento 

de chuvas e de temperatura na Região Sul; diminuição da vazão dos rios em decorrência da 

evaporação; Chuvas e inundações nas grandes cidades; doenças infecciosas transmissíveis, 

como a dengue se alastrarão. 

Para a região Nordeste, as previsões do INPE são alarmantes, segundo Goldemberg 

(2010): Queda de 11,4% na taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB); 

Encolhimento de 79% nas terras cultiváveis do Estado do Ceará, de 70% do Piauí, 66% da 

Paraíba e 64% nas de Pernambuco; Agravamento de doenças crônico-degenerativas da 

população de idosos, que aumentará de tamanho e contribuirá na elevação dos gastos com 

saúde em 2040; Aumento de casos de desnutrição e de mortalidade infantil no Maranhão, 

Alagoas e Sergipe; Aumento significativo na taxa de migração das áreas mais carentes para o 

grandes centros urbanos do Nordeste; Maior suscetibilidade à ocorrência de esquistossomose 

na Bahia, de leishmaniose no Maranhão, Ceará e Pernambuco, e de doença de Chagas em 

Sergipe. 
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2.3 BALANÇO ENERGÉTICO 

2.3.1 Histórico 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em 1945, por 51 países 

comprometidos em preservar a paz mundial por meio da cooperação internacional e segurança 

coletiva. A Divisão Estatística das Nações Unidas, que está inserida na Divisão de 

Desenvolvimento Econômico e Social (UNDESA), provê um centro mundial de informações 

a respeito de comércio internacional, contas nacionais, energia, indústria, meio ambiente, 

transporte e estatísticas sociais e demográficas obtidas por fontes nacionais e internacionais. 

Em 1952 o Balanço Energético (BE) foi concebido nos países industrializados como 

forma de organizar as estatísticas energéticas, para evitar problemas de escassez de energia 

provocados pelo rápido processo de industrialização ocorrido após a Segunda Guerra 

Mundial, acarretando um crescimento do consumo de energia. Seis países (Bélgica, França, 

Alemanha, Itália, Luxemburgo e Holanda) assinaram o Tratado de Paris, visando o 

estabelecimento da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e objetivando a criação de 

bases comuns para o desenvolvimento dos países e a integração necessária para debelar os 

problemas que ocorrem nesta seara. 

A EUROSTAT, Órgão Oficial de Estatística da Comunidade Europeia é fundada em 

1953, de modo a atender as requisições da Comunidade do Carvão e Aço. A organização tem 

como função fornecer dados estatísticos da União Europeia que permitam comparações entre 

países e regiões. Por meio da Eurostat, os dados coletados dos países membros são 

consolidados e compatibilizados. É composta por Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, 

Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal 

e Suécia. 

Em 1972, foi realizada a Conferência de Estocolmo com o objetivo de conscientizar a 

sociedade a melhorar a relação com o meio ambiente e assim atender as necessidades da 

população presente, sem comprometer as gerações futuras. A conferência das Nações Unidas 

que aconteceu na capital da Suécia, Estocolmo, foi a primeira atitude mundial a tentar 

preservar o meio ambiente. Naquela época, acreditava-se que o meio ambiente era uma fonte 

inesgotável e a relação homem com a natureza era desigual. 

A preocupação em ter um planejamento mais globalizado e eficiente só veio em 1973, 

depois do 1º choque do petróleo. Nesta época, os países desenvolvidos, e também os em 

desenvolvimento, começaram a ampliar seus interesses na área de planejamento energético, 

elaborando um instrumento quantitativo para servir de subsídio à formulação de políticas e 
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análises ligadas ao quadro energético de suas economias. Teve início o surgimento de distintas 

metodologias para a confecção de balanços energéticos.  

A Organização Latino Americana de Energia (OLADE) nasce no contexto da crise 

energética do início dos anos 70. Os países da América Latina e Caribe, carentes de políticas 

energéticas e necessitando enfrentar tal crise, iniciaram uma mobilização política que culmina 

no Convênio de Lima, em 1973, e constitui a Organização. 26 países ratificam o acordo, 

sendo eles: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 

Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, 

Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Trinidad & Tobago, 

Uruguai e Venezuela. 

A Federação Internacional de Institutos para Estudos Avançados (IFIAS), que foi 

formada como uma das consequências da Conferência de Estocolmo, em 1972, formaliza um 

grupo de estudo, em 1974, para a criação de um conjunto de convenções adequadas, que se 

tornaram uma das primeiras tentativas de convergência metodológica. O trabalho resulta no 

relatório “Energy Analysis, Ifias Report 6”, que trazia as convenções acordadas a respeito do 

uso de energia na produção de bens e serviços. 

A crise do petróleo em 1973 trouxe atenção ao problema da energia e também fez 

surgir pedido de rápida intervenção por parte dos tomadores de decisão. Isso leva, em 1974, à 

criação da Agência Internacional de Energia (IEA), constituída dentro da estrutura da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo a IEA, os 

primeiros balanços energéticos da Agência Internacional de Energia foram publicados para o 

período 1967-1977 (Basic Energy Statistics and Energy Balances of Developing Countries, 

1967-1977), seguindo a política de desenvolvimento de sistemas formais de informação. 

Com o tempo, esta prática torna-se uma necessidade. Foram desenvolvidas várias 

metodologias para a construção de BE, como da OCDE, adotada pelos países europeus e a da 

OLADE que introduz modificações que levavam em conta os sistemas energéticos dos países 

em desenvolvimento e que foi a base metodológica inicialmente adotada pelos Balanços 

Energéticos realizados no Brasil.   

O Balanço Energético Nacional foi instituído em 1975, por portaria do Ministério de 

Minas e Energia, tendo sua primeira edição em 1976, contemplando tabelas de produção e de 

consumo de fontes de energia para os últimos dez anos. Até 1979 os Balanços Energéticos 

Nacionais foram elaborados por equipes não fixas de trabalho, constituídas por representantes 

de várias entidades ligadas ao Ministério de Minas e Energia. 
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O Brasil possui o Balanço Energético Nacional (BEN) desde 1976, inicialmente 

elaborado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) de 1976 a 2003. Com a criação do 

Comitê Coordenador do Balanço Energético Nacional (COBEN), em 11 de agosto de 1978, 

pela portaria MME nº 1221, como órgão de Assessoria da Secretaria Geral do Ministério das 

Minas e Energia, passou então a existir uma equipe de trabalho permanente, constituída por 

membros das diversas empresas brasileiras, ministério, conselhos e representações de órgão 

governamentais. 

A não uniformização no desenvolvimento de ferramentas para o planejamento 

energético que se observou na América Latina levou a OLADE a propor na 10ª Reunião de 

Ministério, celebrado no Paraná, em dezembro de 1979, a execução de um programa de 

desenvolvimento de balanço energético para esta região. Para executar este programa, a 

OLADE desenvolveu uma metodologia para elaborar os balanços de energia na América 

Latina e no Caribe, com o propósito de unificar critérios e facilitar o trabalho das autoridades 

e pesquisadores da área energética. A metodologia OLADE foi desenvolvida por um grupo de 

profissionais pertencentes aos países membros e por organizações nacionais e internacionais 

interessadas no desenvolvimento de métodos de incorporação de energia útil no balanço 

energético. 

Em 1981, o MME, por meio da portaria nº 1290, determina que sua Secretaria de 

Tecnologia identificasse uma metodologia que possibilitasse o desenvolvimento uniforme de 

balanços energéticos estaduais, compatibilizados com o BEN, além de um sistema de 

informações integrado, auxiliar a essa tarefa. Na mesma portaria, o MME determinou, 

também, que a sua Secretaria de Cooperação Técnica atuasse junto aos estados levantando as 

suas possibilidades e condições para acompanhar o desempenho do Modelo Energético 

Brasileiro e sugerir programas de cooperação com os estados para tal finalidade. 

Como resultado, em 1982, a Secretaria de Cooperação Técnica do MME e a Secretaria 

de Planejamento da Presidência da República celebraram um protocolo de intenções para 

viabilizar o exposto, que se formalizou por meio das portarias nº 1344, de 23/09/82, e nº 

631/83, conduzindo à criação do Programa de Implementação do Modelo Energético 

Brasileiro (PIMEB). Tal programa chegou a esboçar uma metodologia para elaboração de 

planejamento energético dos estados, partindo da necessidade de que os estados elaborassem 

seus BE, o que não havia ocorrido até então. 

O primeiro estado a ter publicado o seu BE, dentro desse programa, foi o de Minas 

Gerais que, em 1983, apresentou um documento com dados de 1978 a 1982, realizado pela 

CEMIG, companhia energética estadual. Posteriormente, seguiram outros estados, em que se 
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destacaram RJ, SP e PR, sendo as concessionárias de energia elétrica, as companhias 

energéticas ou as secretarias de energia e afins, em geral, responsáveis pela sua execução. 

A divisão de Estatística das Nações Unidas possui uma base de dados energéticos que 

provê as informações necessárias à realização dos documentos The Energy Statistics Yearbook 

(anual) e The Energy Balances and Electricity Profiles (bienal). Esta base de dados contém 

informação a respeito de mais de 215 países ou áreas e é formada de questionários enviados 

às divisões nacionais de estatística e de publicações nacionais. As informações cobrem o 

período a partir de 1990. Estes indicadores permitem o desenvolvimento de ações de resposta 

no sentido de se alcançar os objetivos do processo de planejamento do desenvolvimento 

sustentável de uma forma integrada. 

Em agosto de 1997, a Lei nº 9.478 criou o Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE), vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Minas e Energia, 

com a atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais e medidas para o 

setor. 

Em 2002, a Portaria Nº 549 do MME, cria a Comissão Permanente para a 

Consolidação dos Balanços Energéticos que, entre outras atribuições, tem no seu inciso II e 

III:  

 [...] participar, em articulação com os Estados da Federação, por meio de 

acordos de cooperação firmados com suas Secretarias de Energia, da 

execução dos Balanços Energéticos Estaduais, estabelecendo diretrizes, 

metodologias, rotinas de trabalho e critérios de compatibilização de 

especificidades regionais com o Balanço Energético Nacional. 

Promover a discussão contínua dos aspectos institucionais e metodológicos, 

entre outros, bem como das projeções das Matrizes Energéticas Estaduais e 

Nacional, com vistas à proposição, reformulação e otimização dos 

parâmetros e indicadores energéticos. 

 

Em 2003, a Lei nº 10.683/2003 define como competências do MME as áreas de 

geologia, recursos minerais e energéticos; aproveitamento da energia hidráulica, mineração e 

metalurgia, petróleo, combustível e energia elétrica, incluindo a nuclear. A estrutura do 

Ministério foi regulamentada pelo decreto nº 5.267, de 2004, que criou as secretarias de 

Planejamento e Desenvolvimento Energético, de Energia Elétrica, de Petróleo, Gás Natural e 

Combustíveis Renováveis, e Geologia, Mineração e Transformação Mineral. 

A EPE foi instituída em 2004, pela lei nº 10.847, como parte da formulação do 

Sistema Elétrico Brasileiro, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem por finalidade 

prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor 

energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural, carvão mineral, fontes 

energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. Suas atribuições são realizar 
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estudos e projeções da matriz energética brasileira, elaborar e publicar o balanço energético 

nacional, identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos, realizar estudos para a 

determinação dos aproveitamentos dos potenciais hidráulicos, etc.    

O Rio Grande do Norte fez seu último balanço energético estadual (BEERN) em 2006, 

referente a dados de 2005. Antes deste, o último registro data de 1982. Em 2010, o Fórum 

Nacional de Secretários de Estado para Assuntos de Energia (FNSE) defende a adoção de uma 

abordagem descentralizada para elaboração do BEN e na condução do planejamento 

energético brasileiro. Foi defendida a exploração de energéticos de cada região do país com 

objetivo de promover o desenvolvimento regional e local. 

 

2.3.2 Conceito 

 

O balanço energético mostra as inter-relações entre a oferta, transformação e uso final 

da energia. Constituindo-se em um instrumento importante para a organização e apresentação 

de dados indispensáveis para o planejamento estratégico, contabiliza fluxos físicos 

consistentes, que vão desde a energia primária até o consumo final. Apresentam também 

informações importantes como a dependência externa, estrutura de oferta, perdas nos 

processos de transformação e consumo dos diversos setores. Serve também para avaliar a 

consistência interna de dados e para a possível construção de modelos de projeções de 

demanda energética (BARONE, 1990). 

Silveira (1995) complementa discorrendo sua opinião centrada no fato que o balanço 

energético é definido como um sistema quantitativo que contabiliza e contrapõe ofertas de 

demanda de energéticos, que são organizados em forma de matrizes, num certo espaço 

temporal, no qual são considerados todos os energéticos existentes no espaço físico, podendo 

ser aplicado a um país, estado, região ou município, para se obter uma visão conjunta do 

comportamento das diferentes fontes e formas de energia. 

Em Pederneiras (2007), observa-se o conceito de que os balanços energéticos 

descrevem o fluxo físico de energia e não o valor econômico ou as relações entre o setor e o 

ambiente socioeconômico onde estão inseridos, nem fornecem informação acerca das reservas 

ou capacidade de produção dos energéticos. Estes refletem apenas o passado da situação 

energética de um país, estado ou cidade. 

Na visão de Jannuzzi e Swisher (1997), um balanço energético é um sistema de 

contabilidade que descreve o fluxo de energia por meio de uma economia, durante um 

determinado período, normalmente um ano civil. Esta combinação de informações é 
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construída a partir das fontes de estatísticas oficiais disponíveis sobre a produção de energia, 

conversão e consumo, bem como as exportações de produtores de energia.  

O Balanço Energético, para Abreu (2010), é um instrumento de subsídio ao 

planejamento e à gestão energética. É possível vislumbrar, utilizando-se o BEE, todos os 

atores e respectivos papéis, presentes na estrutura produtiva e social do Estado. O BEE, ao 

apresentar a oferta e consumo de todos os energéticos utilizados no Estado, faz emergir, 

naturalmente, aspectos concorrenciais entre fontes de energia, que são fundamentais nas 

análises de oportunidades de substituição e conservação energéticas, seja por motivos 

ambientais, econômicos ou sociais. Ao apresentar a composição da oferta interna e externa de 

todas as fontes de energia, deixa clara a participação do Estado nas questões ligadas à 

produção energética, parâmetro indispensável nas negociações de royalties e direitos 

provenientes de usos de recursos internos ao Estado. Bajay e Barone (2001) afirmam que para 

efetuar um bom planejamento na área de energia é indispensável o conhecimento preciso das 

estruturas de produção e consumo do sistema objeto de análise.  

Para o Ministério de Minas e Energia do Brasil o Balanço Energético é uma 

contabilização do fluxo físico de energia em um estado de equilíbrio aparente, que relaciona a 

oferta e a demanda. No manual OCDE/IEA (2005), o Balanço energético proporciona um 

controle sobre a integralidade dos dados, bem como um simples meio de reunir as principais 

estatísticas de cada mercadoria, para que os dados fundamentais sejam facilmente obtidos. No 

BEN os balanços energéticos são a soma do consumo final de energia com as perdas na 

distribuição e armazenagem, mais as perdas nos processos de transformação e a oferta interna 

de energia. 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) o Balanço Energético Nacional 

(BEN) é o documento tradicional do setor energético brasileiro que divulga, anualmente, 

extensa pesquisa e a contabilidade relativas à oferta e ao consumo no Brasil, contemplando as 

atividades de exploração e produção de recursos energéticos primários, sua conversão em 

formas secundárias, importação e exportação, a distribuição e o uso final da energia. Uma das 

mais completas e sistematizadas bases continuadas de dados e estatísticas energéticas 

disponível no país, o BEN constitui-se em uma referência fundamental para qualquer estudo 

do planejamento do setor energético brasileiro. 

 

2.3.3 Estrutura do Balanço Energético Nacional 
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O BEN 2014 encontra-se dividido em oito capítulos e dez anexos: 1) Análises 

Energéticas e Dados Agregados; 2) Oferta e Demanda de Energia por fonte; 3) Consumo de 

Energia por Setor; 4) Comércio Externo de Energia; 5) Balanços de Centros de 

Transformação; 6) Recursos e Reservas Energéticas; 7) Energia e Socioeconomia; 8) Dados 

Energéticos Estaduais; A I) Capacidade Instalada; A II) Autoprodução de Eletricidade; A III) 

Dados Mundiais de Energia; A IV) Balanço Energético Útil; A V) Estrutura Geral do BEN; A 

VI) Tratamento das Informações; A VII) Unidades; A VIII) Fatores de Conversão; A IX) 

Balanços Energéticos Consolidados; A X) Balanço Energético (Unidades Comerciais); 

 

 

Figura 5: Fluxo de energia utilizado no Balanço Energético Nacional 

Fonte: BEN (2014) 

 

O BEN apresenta as etapas do processo energético: produção, transformação e 

consumo. Conforme pode ser observado na Figura 5, a estrutura geral do balanço é composta 

por quatro partes: I) Energia Primária; II) Transformação; III) Energia Secundária; IV) 

Consumo Final.  

Energia Primária: São produtos energéticos originados de fontes de energia 

encontradas diretamente na natureza como petróleo, gás natural, resíduos vegetais e animais, 

carvão mineral, energia eólica, energia solar, etc. Energia Secundária: São produtos 

energéticos resultantes de diferentes centros de transformação das fontes primárias como os 

derivados de petróleo, carvão vegetal, eletricidade, álcool, etc. 

O Setor Transformação agrupa todos os centros de transformação onde a energia que 

entra, primária ou secundária, se transforma em uma ou mais formas de energia secundária 
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com suas correspondentes perdas na transformação. Centrais elétricas de serviço público e 

autoprodutoras, carvoarias, destilarias, refinarias de petróleo, plantas de gás natural são 

exemplos de centros de transformação.  

Além das perdas pelo processo de transformação também temos as perdas no processo 

de distribuição e armazenagem que ocorrem durante as atividades de distribuição de energia 

elétrica nas linhas de transmissão. O consumo final é a energia primária ou secundária 

disponível para ser usada. 

 

 

2.4 PLANEJAMENTO ENERGÉTICO  

 

2.4.1 Conceito 

 

É inegável a importância do estudo sobre a energia elétrica na sociedade moderna. 

Estudos sobre a criação de equipamentos mais eficientes, uso do selo Procel como argumento 

de venda, desde de eletrodomésticos a automóveis, projetos contínuos para ampliação ou 

criação de empreendimentos para a geração, transformação, transporte e distribuição de 

energia. Para que tudo cresça de forma organizada é necessário planejamento e é nessa área 

que este trabalho está focado. A tecnologia precisa estar alinhada às premissas políticas, 

econômicas, sociais e ambientais do ambiente energético. 

A palavra planejamento significa ato ou efeito de planejar, programar planos e ações 

ou um conjunto de atitudes e procedimentos com objetivo de realizar um projeto. Isso 

significa que, para planejar, é necessário fazer escolhas que podem fazer que os resultados 

desejados sejam alcançados. Ao longo dos anos, o planejamento passou por processos de 

sistematização, adquirindo metodologias específicas para cada segmento de mercado. 

No cenário econômico, o planejamento busca assegurar o equilíbrio entre oferta e 

demanda de bens e serviços em todos os setores. No segmento energético, a lógica é a mesma 

do planejamento econômico devido à similaridade entre a relação de consumo de energia e o 

desenvolvimento econômico. O planejamento energético é uma ferramenta capaz de 

identificar alternativas para atender a demanda da sociedade por energia elétrica.  

Em 2004 foi estabelecido o modelo de planejamento do setor elétrico brasileiro que 

possui como instrumento de expansão a realização de leilões com a missão de garantir que a 

oferta de energia elétrica atenda ao crescimento da demanda com o menor custo possível. A 
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busca pelo menor custo gerou a ampliação de projetos hidroelétricos para geração de energia. 

Segundo informações divulgadas no Balanço Energético Nacional de 2014 a Oferta interna de 

energia elétrica em 2013 foi de 609,9 TWh. A geração de eletricidade pela fonte hidráulica é 

de 430,9 TWh, o que representa 70,6%. É importante que o país não dependa de uma ou de 

poucas fontes de energia, pois qualquer mudança pode resultar em um planejamento errado, 

em decorrência de situações não previstas, colocando em perigo o atendimento da demanda. 

No caso do Brasil, as mudanças climáticas que reduziram o volume das chuvas são efeitos 

indesejados. 

O planejamento energético permite a identificação de fontes energéticas adequadas sob 

a ótica tecnológica, econômica, social e ambiental para atender as demandas da sociedade. 

Também permite identificar tecnologias mais eficientes capazes de racionalizar o uso das 

fontes de energia. A construção de cenários futuros tem como objetivo reduzir ou eliminar 

conflitos não só entre a oferta e a demanda de energia, mas entre o meio ambiente e 

desenvolvimento econômico.  

Foell (1985) informa que para um planejamento energético exercer sua função de 

forma satisfatória é imprescindível estar integrado com o planejamento do desenvolvimento 

do país. É imprescindível seguir as mudanças econômicas, tecnológicas e culturais da 

sociedade. O combate aos desperdícios de energia e de recursos financeiros devem fazer parte 

do planejamento, além da redução dos impactos ambientais e a não degradação dos recursos 

naturais.  

Os autores Wu e Huang (2014) acrescentam com uma proposta sobre a criação de um 

modelo de planejamento de portfólio de eletricidade incorporando as características das 

energias renováveis utilizando o setor elétrico de Taiwan como estudo de caso. Eles 

comentam que planejamentos energéticos tradicionais buscam o custo mínimo, que é o caso 

do planejamento energético brasileiro, resultando na subestimação dos benefícios das energias 

renováveis. Estes autores também informam que países como Japão, China, Peru, Reino 

Unido, Itália, Espanha, e vários outros países europeus utilizam a teoria do portfólio para 

encontrar cenários tecnológicos mais eficazes de geração de energia. 

Vários artigos apresentam estudos diferentes em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Kale e Pohekar (2014) narram que países em desenvolvimento como a 

Índia, a infraestrutura de energia elétrica é vital para a produtividade global, resultando no 

desenvolvimento econômico. A vizinha Bangladesh, o oitavo país em número de habitantes, 

enfrenta uma forte escassez de eletricidade, conforme Habib e Chungpaibulpatana (2014). 

Eles informam que a capacidade de geração de energia não aumentou o suficiente para 
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atender a demanda nos últimos anos. Eles confirmam que a eletricidade é a chave para a 

melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento da economia e por isso a demanda 

por energia está aumentando diariamente.  

Entre os países desenvolvidos estão os EUA, os autores Osmani e Zhang (2014) 

mencionam que o país é o maior consumidor de energia de combustíveis fósseis do mundo 

com 83% da energia fornecida. A economia, em 2012, e a geração de eletricidade consomem 

40% dos recursos energéticos. Eles fazem referência a crescente conscientização pública em 

relação ao consumo de combustíveis fósseis. Aludem que pesquisas estão em andamento para 

propor modelos de otimização estocástica para prever as instabilidades da energia eólica, da 

demanda da eletricidade e do preço de venda da energia elétrica. No Japão, os autores Zhang, 

et al. (2013) apresentam que o país busca zerar a dependência da energia nuclear, após o 

acidente nuclear de Fukushima, com a inclusão agressiva de energias renováveis mesmo 

enfrentando graves gargalos econômicos, tecnológicos e sistêmicos, além da preocupação 

com as mudanças climáticas no mundo. 

Em Portugal, Pereira, et al. (2014) citam que, ao longo de décadas, a geração de 

energia passou por mudanças. Diferentes tecnologias surgiram e a importância das fontes 

renováveis para a geração de energia elétrica é notável. Os pesquisadores descrevem que as 

tecnologias de fontes renováveis são caracterizadas pela não emissão de CO2, possuem baixo 

custo de manutenção, mas alto custo de investimento. Eles concluem seus estudos, com 

previsão de demanda até 2020, evidenciando a importância da energia eólica como tecnologia 

para reduzir o custo marginal da geração de energia e a emissão de CO2 do sistema de elétrico 

Português. 

As previsões para o México, segundo García e Moraes-Acevedo (2014) é que a 

economia mexicana se tornará a 8ª maior economia do mundo até 2050 e para sustentar o 

crescimento, o setor elétrico é um dos pilares para esse desenvolvimento. Alegam que para 

realizar o crescimento superior a 4% de PIB ao ano o setor elétrico será exigido a possuir um 

portfólio de energia que permita atender três condições básicas: confiabilidade, economia e 

sustentabilidade. 

 

2.4.2 Plano Nacional de Energia 

 

 

Diante do racionamento de 2001 e 2002 ficou evidente a necessidade de um 

ordenamento setorial para fazer frente as situações que colocavam em risco o suprimento às 
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demandas de energia e as expansões para garantir atendimento às projeções futuras. Por isso, 

um novo modelo do setor elétrico foi implantado em 2004 e a EPE instituída no mesmo ano.   

O documento referente ao Plano Nacional de Energia (PNE) publicado 

em 2007, contém em sua apresentação, assinada pelo Presidente da EPE, Sr. Mauricio 

Tolmasquim, o seguinte texto: 

No Brasil, o planejamento integrado dos recursos energéticos foi 

tradicionalmente negligenciado, em especial pelas barreiras institucionais 

que naturalmente dificultavam promover esse objetivo. O planejamento 

integrado dos recursos energéticos é um dos grandes desafios que se 

colocam presentemente para o país. O PNE 2030 que ora se apresenta é um 

primeiro e decisivo passo na direção de enfrentá-lo.  

 

O PNE é o primeiro estudo de planejamento integrado dos recursos energéticos 

realizado no âmbito do Governo brasileiro. Os estudos do PNE 2030 foram conduzidos pela 

EPE para o MME com a participação de especialistas nas diversas áreas do setor energético e 

importantes elementos da sociedade em seminários públicos realizados ao longo do ano de 

2006. (CAMPOS E MORAES, 2012). Segundo elas o trabalho fornece os subsídios para a 

formulação de uma estratégia de expansão de oferta de energia, com foco no atendimento da 

demanda com perspectiva de longo prazo. 

De acordo com a EPE, o PNE 2030 foi desenvolvido ao longo de 2006 e concluído em 

abril de 2007. Informa que os estudos compreendem a elaboração de quase uma centena de 

notas técnicas, além de discussões públicas promovidas pelo MME. Ao longo do processo de 

desenvolvimento a EPE consultou especialistas de empresas do setor, de universidades e 

outros agentes da sociedade e aplicou vários modelos matemáticos. Para a previsão da 

demanda foram utilizados cenários de longo prazo para a evolução da economia. 

Os estudos desenvolvidos para o PNE 2030 são estruturados em quatro grandes 

grupos: 1) Módulo macroeconômico, que compreendeu a formulação de cenários de longo 

prazo para a economia mundial e nacional; 2) Módulo de demanda, que compreendeu o 

estabelecimento de premissas setoriais, demográficas e de conservação de energia resultando 

nas projeções do consumo final de energia; 3) Módulo de oferta, que compreendeu, 

principalmente, estudo dos recursos energéticos, envolvendo aspectos relacionados à 

tecnologia, a preços, ao meio ambiente, à avaliação econômica da competitividade das fontes 

e dos impactos da regulação, permitindo a formulação de alternativas para a expansão da 

oferta frente a uma evolução esperada da demanda; 4) Estudos finais, que compreenderam a 

integração dos estudos de oferta e de demanda. A relação entre os módulos pode ser 

representada como na Figura 6. 
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Figura 6: Módulos de estudo do Plano Nacional de Energia 

Fonte: Elaboração própria com base no PNE 2030 

 

Para a previsão da demanda por energia no longo prazo, técnicas de elaboração de 

cenários são utilizadas com o objetivo de desenhar o ambiente no contexto econômico onde 

estão as projeções da demanda. O PNE 2030 utiliza quatro cenários diferentes em contexto e 

interações entre os países. Um dos cenários é utilizado como referência para os estudos do 

Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE).  

 

2.4.3 Plano Decenal de Expansão de Energia 

 

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) é fruto da parceria do MME com a 

EPE. Ele é um documento de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia. O PDE 

incorpora uma visão integrada da expansão da demanda e da oferta de diversos energéticos. 

Os estudos do PDE têm como balizador a análise de longo prazo conduzida em um dos 

cenários utilizados no Plano Nacional de Energia que estabelece trajetórias das variáveis que 

impactam o setor energético. Todos os elementos conjunturais, definições e estratégias que 

podem influenciar parâmetros no horizonte estabelecido neste estudo são considerados, 

principalmente as taxas de expansão da economia. 

O objetivo do planejamento decenal do sistema energético nacional consiste em se 

definir um cenário de referência para implementação de novas instalações na infraestrutura de 

oferta de energia, necessárias para se atender ao crescimento dos requisitos do mercado, 
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segundo critérios de garantia de suprimento pré-estabelecidos, de forma ambientalmente 

sustentável e minimizando os custos totais esperados de investimento. (BRASIL, 2007) 

Os Planos Decenais elaborados no setor elétrico são um importante instrumento de 

planejamento da expansão eletro energética do país. O PDE apresenta importantes 

sinalizações para orientar as ações e decisões, voltadas para o equilíbrio entre as projeções de 

crescimento econômico do país e a necessária expansão da oferta, de forma a garantir à 

sociedade o suprimento energético com adequados custos, em bases técnica e ambientalmente 

sustentável (BRASIL, 2014). 

Os estudos para o Plano Decenal de Energia abrangem o horizonte dos próximos 10 

anos, devendo ser objeto de revisões anuais. As alterações anuais consideram as mudanças nas 

previsões de crescimento do consumo de energia e reavaliações da economicidade e 

viabilidade dos projetos de oferta de energia. O planejamento decenal é um instrumento que 

tem o papel de orientar futuras ações governamentais e de fornecer uma correta sinalização a 

todos os agentes do setor energético brasileiro, induzindo a alocação eficiente dos 

investimentos. (BRASIL, 2007) 

O planejamento decenal baseia-se nas diretrizes do planejamento de longo prazo, 

Plano Nacional de Energia 2030, que são responsáveis por identificar as principais linhas de 

desenvolvimento dos sistemas elétricos nos diferentes cenários de crescimento da economia, 

do consumo de energia, das fontes de geração, do aumento da eficiência energética das 

indústrias e equipamentos. 

Por meio de leilões de energia a serem entregues a partir do terceiro e quinto ano 

futuro, chamados leilões de A-3 e A-5, as distribuidoras de energia decidem e se 

comprometem a pagar por meio de contratos o montante de energia elétrica de novas 

instalações de geração. Com a concretização da compra pelas empresas distribuidoras as 

empresas de geração decidem os investimentos a realizar de usinas geradoras. Uma vez 

definidos os novos empreendimentos geradores e determinado o crescimento das cargas é 

definido a expansão do sistema de transmissão, linhas e subestações, necessárias para o 

transporte de energia elétrica da fonte de geração até o consumidor. 

O planejamento decenal tem a função de orientar e subsidiar a realização de leilões de 

compra de energia de novos empreendimentos de geração e de transmissão. O plano decenal 

define quais estudos de expansão da transmissão devem ser priorizadose quais estudos de 

viabilidade técnico econômica e socioambiental de novas usinas realizar. 
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2.4.3.1 Estudos da Demanda e Oferta de Energia Elétrica 

 

A projeção do consumo final de energia no horizonte decenal tem como base as 

premissas macroeconômicas e setoriais, ver Figura 7, que foram utilizadas para simulações de 

modelos para as projeções de demanda. Segunda a EPE a análise da inserção da economia 

brasileira no contexto internacional permitiu que as premissas macroeconômicas englobassem 

a criação de cenários mundiais e nacionais e no que se refere as premissas setoriais, cada 

segmento da sociedade e setor de economia receberam abordagens com suas principais 

características, sempre adaptando as variáveis do consumo de energia envolvida na atividade 

do segmento. Também foi analisada o potencial de cada fonte de energia. 

Duas abordagens complementares, do tipo top-down e bottom-up, foram utilizadas 

simultaneamente para a simulação da demanda futura de energia, buscando a convergência de 

resultados por meio de sucessivas iterações. Desta forma, conseguiram as projeções do 

consumo final de energia por setor e por fonte. Essas projeções nutriram as análises para 

definição das alternativas de expansão da oferta de energia. 

A metodologia adotada considerou a análise dos resultados da projeção de demanda 

final de energia, comparando a mesma com o comportamento histórico registrado no Balanço 

Energético Nacional, aferindo a evolução de parâmetros como a elasticidade do consumo de 

energia e a intensidade energética da economia. 

Os estudos de demanda de energia disponibilizam dados de entrada para vários 

estudos, conectando assim as bases para as projeções de carga e de demanda por subsistema, 

por período e por barramento, que é uma importante informação para os estudos elétricos da 

transmissão. Essas conexões podem ser vistas na Figura 8 que delineia a interatividade entre 

os estudos de expansão, transmissão e socioambientais, que fazem parte dos estudos da oferta 

de energia elétrica. O diagrama apresenta o vínculo com os estudos de demanda de energia e 

da oferta de derivados de petróleo, gás natural, biocombustíveis e carvão mineral. 
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Figura 7: Fluxograma geral dos estudos de demanda de energia 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 



 

- 47 - 

 
Figura 8: Fluxograma geral dos estudos associados à oferta de energia elétrica 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 
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A visão socioambiental é analisada em diversas etapas dos estudos que envolvem a 

oferta de energia elétrica. Essa abordagem auxilia a criação de alternativas para a expansão do 

sistema energético e na tomada de decisão. Os estudos socioambientais focam os projetos 

individualmente e o conjunto de projetos utilizando critérios de indicadores ambientais, 

socioeconômicos e de processos e indicam ações de viabilização dos projetos fornecendo 

panorama ambiental. 

Um fator importante na expansão é o cronograma de entrada das fontes de geração. Os 

estudos energéticos permitem o ajuste deste cronograma atendendo aos critérios de risco de 

déficit e do custo marginal de expansão e de operação. São necessários estudos específicos 

para o dimensionamento das obras a serem incluídas pelo Ministério de Minas e Energia no 

programa de licitações para os primeiros cinco anos do período estabelecido pelo Plano 

Decenal. 

O Plano Decenal norteia a expansão dos sistemas de geração e de transmissão. Ele 

apresenta indicadores de mercado, de desempenho do sistema e de requisitos de investimentos 

no setor elétrico no período de dez anos. A efetivação dos estudos de mercado, de geração, de 

transmissão e socioambientais permitem a elaboração do Plano Decenal. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar a metodologia aplicada na pesquisa, que 

desenvolve uma análise descritiva dos dados publicados em documentos oficiais, do governo 

brasileiro, sobre os cenários que envolvem a oferta e o consumo de energia elétrica no Brasil, 

tomando como base uma revisão bibliográfica atendendo aos construtos estabelecidos. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Quanto à natureza, esta pesquisa pode ser classificada como aplicada.  A pesquisa 

aplicada caracteriza-se por seu interesse prático, visto que seus resultados podem ser 

aplicados ou utilizados imediatamente na solução de problemas que ocorrem na realidade. 

(TURRIONI, 2002) 

 

 

Figura 9: Classificação da pesquisa científica em Engenharia de Produção 

Fonte: Elaboração própria com base em Miguel (2010). 

 

No tocante aos objetivos, este trabalho pode ser tratado como descritivo. Conforme Gil 

(2002), a pesquisa descritiva visa proporcionar maior familiaridade com o problema com 

vistas a torná-lo explícito. Também aplicará uma abordagem quantitativa que tem como 

principal característica mensurar variáveis de pesquisa. (MIGUEL, 2010).  
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Quanto ao procedimento, esta pesquisa pode ser considerada experimental pois, 

conforme Gil (2002), um objeto de estudo foi determinado, variáveis capazes de influenciar 

os processos selecionadas e definidas as formas de controle e de observação dos efeitos que as 

variáveis produzem no objeto. 

 

3.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS E PREMISSAS BÁSICAS 

 

A metodologia utilizada para a elaboração do plano decenal, em 2007, para o ciclo 

2007-2016 foi a mesma do ciclo 2006-2015. As projeções do mercado de energia elétrica 

foram elaboradas por subsistema e por classe de consumo. A evolução do PIB, da população e 

parâmetros específicos de cada segmento de mercado basearam as projeções por classe de 

consumo agrupadas em residencial, industrial, comercial e outras. 

Parâmetros foram utilizados nas classes de consumo. Para a classe residencial, o 

consumo médio por consumidor residencial (CPC). Para a classe comercial, o consumo per 

capita (CC/POP). Para as outras classes, o consumo per capita (CO/POP). Para a classe 

industrial foi necessário analisar separadamente os grandes consumidores dos consumidores 

remanescentes da indústria, onde o consumo é chamado de consumo industrial tradicional 

(CITrad).  

A análise desses parâmetros procurou correlacionar a elasticidade dos mesmos em 

relação a renda (PIB) com o crescimento do próprio PIB. A relação entre o número de 

consumidores e a população (NCR/POP) também foi um parâmetro utilizado para a projeção 

de consumo residencial, que permite projetar o número de consumidores a partir da projeção 

da população. Os grandes consumidores industriais de eletricidade receberam tratamento 

diferenciado a partir das expectativas de evolução da produção e dos consumos específicos de 

energia elétrica levando em conta as séries históricas. 

Foram incorporadas medidas de eficiência energética, aceitando paulatina redução de 

consumo de eletricidade, seguindo padrões internacionais e a perspectiva de evolução 

tecnológica. As premissas de autoprodução foram elaboradas com base no potencial de 

cogeração e na pesquisa de projetos de autoprodução das indústrias. 

Segundo a EPE, a expansão proposta no PDE 2007/2016 segue critérios que 

asseguram a garantia de suprimento, de forma ambientalmente sustentável e minimizando os 

custos totais esperados de investimento e de operação, incluindo os socioambientais. 

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) estabeleceu que os estudos de 

planejamento de expansão da oferta de energia elétrica devem aplicar o critério de garantia de 
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risco de insuficiência da oferta de energia elétrica no SIN e não poderá exceder 5% (cinco por 

cento) em cada um dos subsistemas. O risco de insuficiência é chamado de “Risco de 

Déficit”. 

 

3.3 ETAPAS DO ESTUDO 

 

I. A primeira etapa foi a extração dos dados do Balanço Energético Nacional 2014, do 

Plano Nacional de Energia 2030, do Atlas de Desenvolvimento Humano 2014 e Plano 

Decenal de Energia 2016.  

II. A segunda etapa foi composta da análise dos dados em 2007, data que foi publicado o 

PNE 2030, com objetivo de identificar possíveis diferenças e semelhanças entre a previsão 

de demanda realizada na época e o consumo realizado nos anos posteriores.  

III. Em seguida, gráficos foram confeccionados com os dados extraídos e analisados, para 

apresentação detalhada das variáveis, individualmente, apenas comparando com elas 

mesmas ao longo do tempo. 

IV. De posse das informações geradas buscou-se as informações desejadas no objetivo 

deste trabalho. A obtenção da maioria dos dados foi realizada por meio de download nos sites 

oficiais do governo brasileiro e do PNUD.  

V. A Empresa de Pesquisa Energética publicou em 2007 o Plano Nacional de Energia 

contendo as previsões de demanda e oferta de energia até o ano de 2030. Em 2014 a EPE 

publicou o BEN contendo dados referentes ao consumo de energia até o ano de 2013.  Em 

2015 a EPE disponibilizou em seu site os dados referentes ao consumo de energia elétrica até 

dezembro de 2014.  

VI. Comparou-se os dados publicados em 2007 sobre os anos seguintes e os dados 

publicados em 2015 referente ao realizado em anos anteriores. Com esse estudo sobre os 

dados foi possível identificar se as previsões foram concretizadas. 

A Figura 10 demonstra o fluxo utilizado neste trabalho. Utilizando-se a metodologia 

proposta, realizou-se a pesquisa cujos resultados são apresentados e discutidos no capítulo 4. 
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Figura 10: Fluxo do método desta pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 
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4 RESULTADOS 

 

Este capítulo aborda os resultados e discussões da pesquisa, apresentando, 

inicialmente, a análise descritiva dos resultados obtidos na aplicação da pesquisa, 

considerando as variáveis estudadas e por fim, apresenta-se as causas do problema. 

 

4.1 PROJEÇÃO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 

 

O Gráfico 1 apresenta a projeção de consumo total de energia elétrica, incluindo 

autoprodução. O cenário adotado prevê uma participação crescente do setor de serviços em 

detrimento ao setor industrial, além disso foi considerado que o uso da eletricidade em todos 

os setores da economia, seria cada vez mais eficiente, aproximando-se dos padrões 

internacionais, principalmente na segunda metade do período estudado, ou seja, a 

terceirização da economia e a maior eficiência dos processos produtivos contribuem para a 

diminuição do conteúdo energético ou intensidade energética da economia. 

 

 

Gráfico 1: Trajetórias de Consumo Total de Energia Elétrica (TWh) 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016. 

 

A Tabela 2 e o Gráfico 2 apresentam os resultados das projeções do consumo de 

energia elétrica a ser atendida pelo Sistema Elétrico Brasileiro, ou seja, sem a autoprodução, 

por classe nas trajetórias inferior e superior. As trajetórias traduzem o consumo de cenários 



 

- 54 - 

diferentes, com suas respectivas características, e funcionam como limites mínimo e máximo 

de possibilidades que foram adotadas para a evolução da economia brasileira. 

 

Tabela 2: Trajetórias de Consumo de Energia Elétrica por Classe (GWh) 

 
Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016. 

 

 
Gráfico 2: Trajetórias de Consumo de Energia Elétrica por Classe (GWh) 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016. 

 

A Tabela 3 apresenta a variação anual do consumo de energia elétrica por classe. As 

classes que receberam as maiores projeções de trajetória inferior de crescimento médio foram 

a comercial com 6,6% ao ano e a residencial com 5,2% ao ano. Com estas projeções a 

participação no consumo da classe comercial alcança 18,1% em 2016 nas duas trajetórias, 

23,9% passa a ser a participação da classe residencial na trajetória inferior, conforme Tabela 
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4. A perda mais acentuada foi na classe industrial que passa ter aproximadamente 43,5% na 

trajetória inferior no ano de 2016.  

 

Tabela 3: Variação anual do Consumo de Energia Elétrica por Classe (%) 

 
Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016. 

 
Tabela 4: Participação de Consumo de Energia Elétrica por Classe (%) 

 
Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016. 

 

O cenário adotado no Plano Decenal 2007-2016 previa um crescimento da 

terceirização e fortalecimento da economia espelhando a tendência mundial dos países em 

desenvolvimento. O Gráfico 3 traz a evolução do consumo de energia elétrica por setor da 

economia onde é possível visualizar o forte crescimento do consumo pelo setor residencial 

seguido do setor comercial e pequena elevação no consumo pelo setor industrial. 

Para as projeções do consumo por subsistema elétrico foram previstos crescimentos de 

7,8% para os sistemas isolados devido ao grande potencial das regiões e 6,5% para a 

subsistema norte em virtude da entrada de grandes indústrias. O subsistema Nordeste tem 

acréscimo de 5,3%. O subsistema Sul cresce a um percentual próximo a média nacional e o 

subsistema Sudeste/Centro-Oeste com apenas 4,5% ficando abaixo da média brasileira. A 

Tabela 5 e a Gráfico 4 apresentam a evolução da trajetória inferior das projeções de consumo 

de energia elétrica por subsistema. 
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Gráfico 3: Evolução do consumo de energia elétrica por setor (10³ TEP) 

Fonte: Elaboração própria com base no BEN 2014 

 

Tabela 5: Trajetória do Consumo de Energia Elétrica por Subsistema (GWh) 

 
Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 

 

 
Gráfico 4: T. Inferior - Consumo de Energia por Subsistema do SIN (GWh) 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 
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4.2 PROJEÇÃO DE CARGA 

 

Com a projeção do consumo de energia elétrica e da evolução das perdas técnicas e 

comerciais ao longo da década se alcança a projeção da carga de energia. A projeção da carga 

de energia é importante para dimensionar o parque elétrico nacional com suas necessidades de 

expansão de capacidade instalada e otimizar a operação do sistema elétrico. 

Devido aos programas de redução de perdas das empresas distribuidoras de energia, os 

índices de perdas foram projetados com crescimento negativo ao longo dos anos. O índice de 

perdas no SIN cai de 16,3% para 15,1% no período do plano decenal. 

A projeção da carga de demanda é realizada com base nas projeções de carga de 

energia e em premissas para a evolução dos fatores de carga, por subsistema. O 

comportamento histórico da demanda por região e dos fatores de carga, juntamente com a 

análise da evolução do consumo por classe permitiu que os estudos adotassem que as 

projeções de fatores de carga quase constantes ao longo do período do plano decenal.  

 

4.3 COMPARAÇÃO ENTRE A ENERGIA PROJETADA E A CONSUMIDA 

 

O Gráfico 5 apresenta os dados referentes ao consumo realizado no Brasil, ou seja, em 

todos os subsistemas e em todas as classes, ao longo dos anos, desde 2004 até 2014. Também 

informa as projeções de consumo brasileiras em duas trajetórias, a superior e a inferior. 

Abaixo da trajetória inferior foi informado o risco de déficit estipulado pela CNPE. O risco de 

déficit é de 5% em relação a trajetória. 

É de fácil visualização que o consumo realizado foi inferior ao projetado na trajetória 

inferior, ficando abaixo até mesmo do percentual aceito como risco de déficit, influenciado 

fortemente pela classe industrial. O comportamento das outras classes fica dentro das 

previsões ou mantendo-se dentro do risco de déficit. Existem oito classes de consumo: 1) 

residencial; 2) industrial; 3) comercial, serviços e outras atividades; 4) rural; 5) Poder Público 

(Municipal, Estadual e Federal); 6) Iluminação Pública; 7) Serviço Público e 8) Consumo 

próprio. Em todos os estudos realizados pela EPE, as classes são agrupadas em residencial, 

industrial, comercial e outras classes. Este trabalho segue a análise por classe de consumo, 

conforme agrupamento adotado nos estudos. 
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Gráfico 5: Comparação entre Consumo e Projeção – Todas as Classes 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 e BEN 2014 

 

O consumo realizado pela classe residencial comporta-se dentro do projetado, 

conforme Gráfico 6. Em 2014, período em o risco de racionamento foi plenamente cogitado, e 

o consumo desta classe ficou acima da trajetória inferior, mas dentro do risco de déficit e 

abaixo da trajetória superior, ou seja, as projeções foram assertivas. 

 

 
Gráfico 6: Comparação entre Consumo e Projeção – Classe Residencial 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 e BEN 2014 

 

O Gráfico 7 apresenta o consumo de energia elétrica da classe residencial em cada 

região geográfica. Em 2014, a região Sudeste teve uma representatividade próxima a 43% de 

todo o consumo da classe residencial no Brasil. Outro ponto a destacar é o crescimento do 

consumo na região Nordeste que a partir de 2008 ultrapassa a região Sul e se distancia nos 
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anos subsequentes. A visão apresentada é por região geográfica, portanto, inclui todos os 

subsistemas.  

 

 
Gráfico 7: Consumo da Classe Residencial por Região Geográfica 

Fonte: Elaboração própria com base no BEN 2014 
 

 

O Gráfico 8 apresenta a evolução do número de consumidores residenciais com 

destaque a região Nordeste impulsionado com o Programa Luz para Todos (PLPT) do 

Governo Federal. O Gráfico 9 exibe o número de instalações de unidades consumidoras pelo 

PLPT na região Nordeste chegando a representar mais de 50% das instalações realizadas no 

Brasil. Foram 1.264.098 famílias que passaram a ter acesso ao uso da energia elétrica somente 

na região Nordeste, totalizando 2.526.763 no Brasil até o final de 2010. 

 

 
Gráfico 8: Evolução do número de consumidores Residenciais por região 

Fonte: Elaboração própria com base no BEN 2014 
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Gráfico 9: Programa Luz para Todos (PLPT): Número de ligações acumulado 

Fonte: Elaboração própria com base na EPE 2014 

 

Além do forte crescimento no número de consumidores, o consumo médio residencial 

de energia elétrica cresceu de forma significativa. O Gráfico 10 mostra a evolução do 

consumo médio residencial no Brasil, nas regiões geográficas e nos estados nordestinos. Em 

todas as visões o crescimento pode ser identificado.  

 

 
Gráfico 10: Consumo médio residencial de energia elétrica (kWh/mês)  

Fonte: Elaboração própria com base no BEN 2014 

 

No Jornal do Brasil (2015), o Professor da Unicamp, Gilberto Jannuzzi, destaca, que a 

crescente demanda de energia elétrica no Brasil pode tomar proporções insustentáveis, que 

nenhuma nova usina hidrelétrica seria capaz de suprir, sendo o maior problema enfrentado no 

planejamento energético brasileiro. Geller (1997) descreve que o uso da eletricidade mudou 

drasticamente no Brasil, ao longo dos anos. Com crescimentos médios superiores aos 

apresentados nos países desenvolvidos. 
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O Gráfico 11 demonstra a comparação do consumo de energia elétrica da classe 

comercial entre os anos de 2004 e 2014 com a projeção realizada em 2007 para a década 

2007-2016, quando o consumo fica abaixo da trajetória inferior, mas dentro do risco de 

déficit. O mesmo acontece com o consumo das “outras classes” representada no Gráfico 12.  

 

 
Gráfico 11: Comparação entre Consumo e Projeção – Classe Comercial 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 e BEN 2014 

 

 

 
Gráfico 12: Comparação entre Consumo e Projeção – Outras Classes 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 e BEN 2014 

 

O consumo da classe industrial merece uma atenção especial, pois apresenta forte 

discrepância entre as projeções e o realizado, como apresentado na Gráfico 13. A queda de 

consumo em 2009 pode ser explicada com a crise econômica mundial em 2008-2009. A partir 
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deste momento, o crescimento acontece de forma acanhada em comparação às projeções. O 

maior consumo apresentado foi o de 2013 que ficou 16% abaixo da trajetória inferior.  

Um fator determinante para a redução de consumo na classe industrial foi o 

aprendizado com o racionamento em 2001, pois tiveram que aprender a ser mais eficientes 

com o uso da energia para manter a produção necessária. Isso permitiu que o mercado 

buscasse equipamentos e procedimentos eficientes energeticamente. O selo PROCEL já 

comentado neste trabalho, hoje utilizado em diversos equipamentos de automóveis até 

eletrodomésticos, criou uma ciranda onde as empresas precisam ser eficientes para criarem 

equipamentos eficientes que são os objetos de desejos dos seus clientes. 

 

 
Gráfico 13: Comparação entre Consumo e Projeção – Classe Industrial 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 e BEN 2014 

 

O Gráfico 14 apresenta o consumo de energia elétrica no ano de 2013, por setor, com 

base no BEN 2014. O consumo de energia elétrica do setor Industrial representa 41% do total 

consumido no país, o setor residencial é o segundo maior consumidor com 24% e o terceiro 

que mais consome é o setor Comercial. Diante da representatividade da classe industrial fica 

claro que os estudos sobre a demanda para este setor precisam ser revistos.  

Kale e Pohekar (2014), em seus estudos sobre a demanda de energia no Estado de 

Maharashtra, que, em termos de população e área geográfica, é o segundo maior estado da 

Índia, relatam que a previsão de oferta e demanda de eletricidade é vital para qualquer estado, 

ajudando as autoridades do estado para manter o ritmo com crescentes demandas, redução de 

interrupções de energia e redução nas emissões de gases de efeito estufa. Os autores 
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apresentam que vários métodos são utilizados ao mesmo tempo, cada um com um objetivo. 

Um método para prever o crescimento dos setores da economia, outro para avaliação de 

mitigação de mudanças climáticas, dois métodos para prever o desenvolvimento da indústria e 

outros. Eles citam métodos utilizados na Coréia, Grécia, China, Líbano, Venezuela, Rússia, 

Japão, Irã e outros estados da Índia, confirmando a necessidade de planejamento energético 

com abrangência estadual. 

 

 
Gráfico 14: Consumo de Energia Elétrica no Brasil em 2013 por setor 

Fonte: Elaboração própria com base no BEN 2014 

 

Os Gráfico 15, 16, 17 e 18 apresentam a mesma análise feita nas classes de consumo, 

em que o gráfico de área representa o consumo e os gráficos de linha as projeções de consumo 

de energia elétrica em cada subsistema. O Gráfico 15 contém os dados do subsistema Norte 

onde o que pode ser destacado são as projeções para os anos de 2015 e 2016, pois foram 

consideradas entradas de grandes industrias no Polo Industrial de Manaus (PIM). Os 

resultados apresentam que as projeções ficaram levemente acima do realizado, portanto, não 

caracterizando um problema para o abastecimento de energia, mas com forte preocupação 

para os anos futuros, caso as projeções se concretizem. 
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Gráfico 15: Comparação entre Consumo e Projeção do Subsistema Norte 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 e BEN 2014 

 

O Gráfico 16 contém os dados do subsistema Nordeste onde o crescimento da classe 

residencial é o responsável pela elevação nas projeções. Este crescimento deve-se ao aumento 

do número de consumidores após a implantação do Programa Luz para Todos (PLPT) em 

vários estados do Nordeste brasileiro. Os resultados apresentam que as projeções ficaram no 

limite do risco de déficit em relação ao consumido. 

 

  
Gráfico 16: Comparação entre Consumo e Projeção do Subsistema Nordeste 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 e BEN 2014 
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O Gráfico 17 contém os dados do subsistema Sudeste/Centro Oeste onde a classe 

industrial brasileira está concentrada. A partir de 2012 as projeções se distanciam do consumo 

realizado confirmando a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o consumo futuro 

da classe industrial. 

 

  
Gráfico 17: Comparação entre Consumo e Projeção do Subsistema SE / CO 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 e BEN 2014 

 

O Gráfico 18 contém os dados do subsistema Sul, onde as projeções ao longo dos anos 

não fugiram do limite do risco de déficit e, portanto, não gerando a necessidade de muita 

atenção. 

 

  
Gráfico 18: Comparação entre Consumo e Projeção do Subsistema Sul 

Fonte: Elaboração própria com base no PDE 2007/2016 e BEN 2014 
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Ao analisar todas as visões presentes neste estudo fica claro que as projeções de 

demanda de energia não atingiram seus objetivos devido a previsões superestimadas para a 

classe industrial, ao não crescimento do setor e também ao desenvolvimento de ações de 

eficiência energética. Diante da complexidade deste cenário, sugiro um estudo amplo sobre as 

projeções de consumo de energia para a classe industrial. A Classe industrial que representa 

mais de 40% do consumo de energia elétrica nacional conforme Gráfico 14.  

 

4.4 CRESCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA 

 

A Tabela 6 contém os dados do consumo nacional de energia elétrica por classe de 

consumo. Em 2001, ano em que houve o racionamento o consumo caiu quase 8% em todo o 

Brasil e quase 12% na classe residencial o que pode ser verificado na Tabela 7. Outro ponto 

de atenção é na classe industrial no ano de 2009, logo após a crise nos Estado Unidos no ano 

de 2008. A queda foi de 8% nesta classe de consumo. O Gráfico 19 facilita a visualização das 

variações nos anos 2001 e 2009, principalmente, na classe residencial em 2001 e na classe 

industrial em 2009. 

 
Tabela 6: Consumo Nacional de energia elétrica na rede por classe (10³ GWh) 

 
Fonte: Elaboração própria com base na EPE (2014) 

 

Tabela 7: Crescimento do Consumo de energia elétrica na rede por classe (%) 

 
Fonte: Elaboração própria com base na EPE (2014) 

 

Também no Gráfico 19, onde a variação acumulada a partir do ano de 2001 é 

apresentada em relação ao consumo de energia elétrica ano de 2000, que foi de 307.529 GWh, 

CONSUMO (103 GWh) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BRASIL 243 257 273 285 292 308 283 293 307 330 344 356 377 388 384 416 433 448 

RESIDENCIAL 64   69   74   79   81   84   74   73   76   78   83   86   90   95   101 107 112 118 

INDUSTRIAL 112 117 122 122 124 131 123 131 136 154 159 163 174 176 162 179 184 183 

COMERCIAL 32   34   38   42   44   48   44   45   48   50   53   55   59   62   65   69   73   79   

OUTROS 36   37   39   42   43   45   43   44   47   47   50   52   54   56   56   60   64   68   

CRESCIMENTO (%) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BRASIL 7,8 5,9 6,2 4,1 2,7 5,3 -7,9 3,5 4,7 7,4 4,4 3,4 5,9 3,0 -1,1 8,2 4,2 3,5

RESIDENCIAL 13,6 7,9 8,0 7,1 2,5 2,9 -11,9 -1,2 4,7 3,0 5,3 3,8 4,8 5,4 6,4 6,4 4,4 5,0

INDUSTRIAL 4,0 4,9 3,9 0,2 1,6 6,0 -6,7 6,8 4,0 13,2 2,9 2,9 6,9 0,8 -8,0 10,9 2,3 -0,1

COMERCIAL 11,9 6,5 11,1 8,8 4,9 9,3 -6,7 1,8 5,1 4,5 6,7 4,4 5,9 5,4 5,6 6,0 6,2 7,9

OUTROS 6,7 4,6 5,5 6,1 4,2 3,7 -5,2 4,0 6,1 0,7 5,5 3,6 4,5 3,6 0,7 5,9 7,0 6,2
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totalizando o consumo de todas as classes de consumo. O consumo total no ano de 2001 foi 

de 283.257 GWh, portanto uma queda de 7,9%. Pode-se visualizar que a classe residencial 

após o racionamento de energia ocorrido em 2001 só voltou a ter o consumo no mesmo 

patamar de 2000 em 2006. 

 

 
Gráfico 19: Variação de consumo de energia elétrica acumulada 

Fonte: Elaboração própria com base no BEN 2006, 2010 e 2014 

 

Diante dos fatos apresentados sobre o consumo estar abaixo das projeções de demanda 

era de se esperar que a situação de oferta estivesse tranquila. Desde 2013 que nos deparamos 

com calorosos debates envolvendo a possibilidade de racionamento ou desabastecimento de 

energia elétrica. O Gráfico 20 contém os dados referentes à importação de energia elétrica 

desde 1985 e mesmo assim a noticiários continuam a divulgar a possibilidade de falha no 

abastecimento. 

 

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

BRASIL RESIDENCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL OUTROS



 

- 68 - 

 
Gráfico 20: Importação de Energia Elétrica em 10³ TEP 

Fonte: Elaboração própria com base no BEN 2014. 

 

Em 2013, a participação de renováveis na Matriz Elétrica Brasileira caiu para 79,3% 

devido às condições hidrológicas desfavoráveis e ao aumento da geração térmica. O Gráfico 

21 traz um comparativo da participação das fontes renováveis na Matriz energética.  

 

 
Gráfico 21: Participação de renováveis na Matriz Energética 

Fonte: Elaboração própria com base no BEN 2014 

 

Identifica-se o crescente do consumo per capita de energia elétrica ao longo dos anos 

no Brasil, nas regiões geográficas brasileiras e em todos os estados nordestinos, exceto pelo 

Estado do Maranhão que em 2013 o consumo per capita volta ao patamar de 2006, conforme 

Gráfico 22. O crescimento percentual do Brasil foi superior a 20%. A região Nordeste obteve 

crescimento superior ao nacional com 23,55%. Alguns estados nordestinos obtiveram 

crescimento superiores a 40% como é o caso do Piauí que mesmo com o menor consumo per 

capita cresceu 77,74% e do Ceará que cresceu 42,18% no mesmo período apresentado. O 

estado que possui o maior consumo per capita é o Estado de Sergipe com 1.732 kWh por 
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habitante. O consumo per capita do Nordeste foi de 1.426 kWh/hab. Cinco Estados 

Nordestinos possuem consumo per capita superior ao resultado da região, são eles: Maranhão, 

Alagoas, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte, mas todos encontram-se bem abaixo do 

resultado nacional que é de 2.557 kWh. 

 

 
Gráfico 22: Consumo de energia elétrica per capita (kWh/hab) 

Fonte: Elaboração própria base no Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2014 

 

Para Goldemberg (1998) ultrapassar a barreira 1 TEP/capita, parece ser essencial para 

o desenvolvimento. À medida que o consumo de energia comercial per capita aumenta para 

valores acima de 2 TEP (ou mais), como é o caso dos países desenvolvidos, as condições 

sociais melhoram consideravelmente. O consumo médio per capita nos países industrializados 

da União Europeia é de 3,22 TEP/ capita; a média mundial é de 1,66 TEP/capita. 

Além do crescimento per capita também ocorreu o crescimento da população 

brasileira em domicílios com acesso a energia elétrica. A Tabela 8 exibe a evolução nos anos 

em que ocorreram os censos demográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 70 - 

Tabela 8: Evolução da população brasileira em domicílios com energia elétrica 

Lugar 

% da população em domicílios com energia 

elétrica População total 

Ano de 1991 Ano de 2000 Ano de 2010 Ano de 2010 

Brasil 84,84 93,46 98,58       190.755.799  

Acre 62,87 75,82 91,14              733.559  

Alagoas 75,74 89,81 98,98           3.120.494  

Amazonas 73,06 82,15 92,18           3.483.985  

Amapá 84,64 95,1 98,27              669.526  

Bahia 68,73 80,91 96,45           4.016.906  

Ceará 65,51 88,24 99,08           8.452.381  

Distrito Federal 98,26 99,67 99,91           2.570.160  

Espírito Santo 93,27 98,66 99,83           3.514.952  

Goiás 87,13 97,25 99,39           6.003.788  

Maranhão 59 78,67 96,1           6.574.789  

Minas Gerais 85,35 95,66 99,35         19.597.330  

Mato Grosso do Sul 88,11 95,6 98,63           2.449.024  

Mato Grosso 74,19 89,47 98,01           3.035.122  

Pará 63,99 76,73 91,89           7.581.051  

Paraíba 72,53 94,45 99,43           3.766.528  

Pernambuco 80,22 95,45 99,47           8.796.448  

Piauí 53,76 74,48 93,01           3.118.360  

Paraná 90,98 97,68 99,6         10.444.526  

Rio de Janeiro 98,26 99,54 99,92         15.989.929  

Rio Grande do Norte 82,59 94,09 99,36           3.168.027  

Rondônia 60,2 83,92 97,26           1.562.409  

Roraima 77,71 86,03 90,73              450.479  

Rio Grande do Sul 92,06 97,84 99,71         10.693.929  

Santa Catarina 94,62 98,58 99,81           6.248.436  

Sergipe 79,77 91,77 99,18           2.068.017  

São Paulo 99,02 99,64 99,91         41.262.199  

Tocantins 52,4 77,24 94,74           1.383.445  
Fonte: Elaboração própria com base no PNUD / Atlas (2013) 

 

 

4.5 CRISE HÍDRICA 

 

Cerqueira, et al. (2015) em documento oficial dirigido aos Senadores do Brasil 

informam que a crise hídrica brasileira vivenciada no final do período úmido 2014-2015 é 

inédita e gera consequências econômicas e sociais. Alertam que a geração de energia foi 

impactada devido à falta de chuvas, alegam que a estiagem não é o principal problema, não 

concluem se a falta de investimento influenciou a crise, mas deixam claro a importância no 
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investimento na construção de represas para acúmulo de água em período de maior 

pluviosidade, suprindo a demanda em períodos secos. 

Segundo Cerqueira et al. (2015) os governos possuem incapacidade institucional em 

lidar com medidas de racionamento ou controle do uso e que essa falta de capacidade interfere 

mais na crise hídrica do que a falta de investimentos. Apresentam que 37% é o percentual de 

desperdício de água tratada no País, que 72% da água consumida é destinada a irrigação, que 

segundo a ONU o volume diário de água necessária para uma pessoa é de 110 litros e que não 

existe diminuição de volume de água no planeta. 

As principais causas para desabastecimento no país são o uso ineficiente dos recursos 

hídricos, falta de políticas públicas adequadas ao setor e eventual falta de investimentos, de 

acordo com Cerqueira, et al. (2015) que também esclarecem que o Brasil não possui 

barragens em quantidade e dimensões suficientes para enfrentar a crise hídrica, mas não por 

falta de espaço, pois países menores que o Estado de Minas Gerais como o Japão com 

372.819 Km² que possuem o triplo de milhões de metros cúbicos armazenados em seus 

reservatórios do que o Brasil. 

 

4.6 PROJETOS DE EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

O Plano Decenal de Expansão de Energia com base em 31/12/2006 divulgou que os 

empreendimentos hidrelétricos existentes no SIN possuíam 76.807 MW de potência e 15.074 

MW em empreendimentos térmicos. Entre as PCH´s, Biomassa e eólicas 2.801 MW, 

totalizando mais de 95 GW. Para a década de 2007-2016 foram previstos expansão de 34.460 

MW em 82 novos empreendimentos hidrelétricos, 13.412 MW em 50 novos 

empreendimentos térmicos e 1.598 MW em PCH´s para atender a trajetória inferior de 

projeção de demanda. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) acompanha a expansão da oferta de 

energia elétrica por meio de sua Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração 

(SFG) por meio de fiscalizações in loco e também a distância. Os dados originados pelas 

fiscalizações são divulgados mensalmente, no site da instituição, em relatórios de 

acompanhamento em versões para pequenas Centrais Hidrelétricas, Usinas Eólicas, Usinas 

Hidrelétricas, Usinas termelétricas e um contendo o resumo geral dos novos empreendimentos 

de geração. 

Ao analisar o relatório Usinas Hidrelétricas foi possível ver a existência de 12 (doze) 

usinas com licença ambiental de instalação vigente e obras civis em andamento, não havendo 
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impedimentos para implantação da usina, 1 (uma) usina com obras não iniciadas ou com 

licenciamento ambiental não finalizado, não havendo impedimentos para implantação da 

usina e 10 (dez) usinas com suspensão do processo de licenciamento ambiental ou declaração 

de inviabilidade ambiental, processo de revogação em análise, demandas judiciais ou graves 

problemas que impeçam a implantação da usina. 

Em relação ao cronograma, a Tabela 9 apresenta os indicadores de monitoramento 

onde é possível ver que os três maiores empreendimentos, Belo Monte, Jirau e Santo Antônio 

encontram-se com suas obras em atraso. 

 

Tabela 9: Indicadores de Monitoramento 

 

Fonte: Elaboração própria com base na ANEEL (2015) 
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5 CONCLUSÕES 

 

Este capítulo apresenta as conclusões finais da pesquisa de acordo com as análises 

realizadas, descrevendo suas limitações e o direcionamento para futuras pesquisas. 

 

5.1 CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

Este trabalho teve como objetivo identificar disparidades entre as projeções 2007-2016 

de oferta e demanda de energia elétrica e o consumo realizado, entre os anos de 2007 e 2014 

no território nacional brasileiro, após análise dos dados publicados em documentos oficiais, 

fazendo um levantamento de semelhanças e diferenças, entre os dados publicados. 

De fato, existe uma disparidade entre a projeção e o consumo de energia elétrica 

realizado superior ao risco de déficit de 5% (cinco por cento), mas ao detalhar o estudo em 

classes e em subsistema, apenas a visão da classe industrial possui discrepância a ser 

destacada. Por representar 41% do consumo total de energia a falha na projeção impactou a 

projeção total. Ao analisar possíveis causas foi possível entender a complexidade da projeção 

para esta classe. A análise do comportamento de uso da energia da classe industrial merece 

um estudo específico e talvez, a proposição de novos métodos de projeção semelhantes aos 

estudos em outros países. 

Alguns fatores, como o aumento das tarifas de energia elétrica e a crise econômica 

nacional, influenciaram o baixo consumo frente ao esperado, e apesar de alguns autores 

defenderem que a população brasileira não possui consumo consciente, a causa do problema 

que gerou a comoção nacional sobre as mudanças climáticas e a possibilidade de 

racionamento de água e de energia está na geração de energia. 

Outra conclusão extraída deste estudo foi a constatação de que, no período analisado, 

o perigo de racionamento não foi causado pelo consumo, uma vez que estava abaixo das 

projeções realizadas e sim pela não disponibilização de energia, com duas causas bem 

definidas que são a crise hídrica e o atraso de obras em empreendimentos hidrelétricos. Se o 

consumo projetado fosse realizado entraríamos em colapso.  

A matriz energética futura está baseada em geração hídrica, apesar de o governo 

publicamente informar que investirá em cinco usinas de geração nuclear até 2050 e de estar 

incentivando outras fontes renováveis como eólica e solar que já possuem crescimentos 

exponenciais. Independente da fonte, é necessário a elaboração de estudos mais aprofundados 
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voltados para a não entrega dos empreendimentos planejados no passado com suas 

consequências e focados na criação de planos emergenciais. 

As constantes mudanças nas variáveis que compõem o planejamento do setor elétrico 

dificultam as projeções futuras e contribuem para aumentar o risco de racionamento. O estudo 

das variáveis que compõem o planejamento pode gerar informação e conhecimento para a 

composição da futura Matriz Energética Nacional e com a elaboração de planos de incentivo 

governamentais para a expansão da oferta e controle do consumo.  

A hipótese sobre o atraso em obras de empreendimentos de geração de energia foi 

sancionada e o impacto da recente crise hídrica na geração de energia ratificada. A outra 

hipótese, de que os estudos que compõem o PNE não conseguiram prever as alterações no 

perfil de consumo ao longo dos anos, também foi confirmada. 

 

5.2 LIMITAÇÕES AO TRABALHO 

 

1. A quantidade limitada de informações sobre as projeções no Plano Nacional de Energia.  

2. O Plano Decenal de Expansão de Energia sofre atualização anual recebendo critérios e 

métodos diferentes em algumas edições, inviabilizando o uso, neste estudo, do PDE de outras 

décadas. 

3. Inexistência de dados estaduais sobre as projeções de oferta e demanda. 

4. A falta de dados atualizados sobre consumo de energia no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

5.3 TRABALHOS FUTUROS 

 

Ao término deste trabalho, alguns temas servirão de base para estudos integrantes 

como a análise sobre o comportamento de uso da energia da classe industrial, a análise entre 

os planos decenais e sua evolução, projeções de demanda para a classe industrial, 

planejamento energético estadual, atualização anual do balanço energético do Rio Grande do 

Norte - RN, criação de um plano decenal de energia para o RN, geração independente em 

pequenos empreendimentos, autoprodução utilizando como fonte a energia solar fotovoltaica 

e eólica em casas de veraneio ou em órgão públicos e a importância na execução do 

planejamento de obras.  

De forma complementar a esta pesquisa, um estudo amplo pode ser desenvolvido em 

relação a participação dos consumidores em projetos de eficiência energética no sentido de 
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envolvê-las em planos de consumo consciente de energia elétrica com a identificação de 

desperdícios e a escolha de equipamentos mais eficientes energeticamente. 
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