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O presente estudo consiste na utilização de uma base consolidada de indicadores 

energéticos como ferramenta analítica para a proposição de políticas públicas no âmbito 

de um Planejamento Energético Integrado para o Brasil. O conjunto de indicadores 

apresentados neste trabalho deriva de uma base internacional de indicadores energéticos 

(ISED – Indicators for Sustainable Energy Development), desenvolvida pela Agência 

Internacional de Energia Atômica, em conjunto com outras Organizações 

Internacionais, para o estabelecimento de uma metodologia de análise das três 

dimensões do desenvolvimento energético sustentável (econômica, social e ambiental). 

A partir da aplicação da base de indicadores para o sistema energético brasileiro, são 

propostas políticas energéticas com o objetivo de impactar positivamente, e de maneira 
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This study consists of using a consolidated set of energy indicators as an analytic 

tool for proposing energy policies in the context of an Integrated Energy Planning for 

Brazil. The set of energy indicators presented here derive from an international work on 

Indicators for Sustainable Energy Development (ISED) led by the International Atomic 

Energy Agency in cooperation with other International Organizations in order to 

establish a core set of energy indicators related to the three dimensions of sustainable 

development (economic, social an environmental). Following the application of the 

indicators to the Brazilian energy system, a number of energy policies are proposed in 

order to affect positively, in an integrated manner, the structure of indicators.  

 

 vi



ÍNDICE 

 

1. INTRODUÇÃO........................................................................................................ 1 

2. PLANEJAMENTO ENERGÉTICO ........................................................................ 7 

2.1. O Conceito de Planejamento ................................................................................ 7 

2.2. O Porquê do Planejamento Energético............................................................... 10 

2.3. O Planejamento Energético ................................................................................ 15 

2.4. O Planejamento Energético Integrado................................................................ 18 

2.4.1. Dimensão Econômica do Planejamento Energético Integrado................... 23 

2.4.2. Dimensão Ambiental do Planejamento Energético Integrado.................... 27 

2.4.3. Dimensão Social do Planejamento Energético Integrado........................... 28 

2.5. Indicadores Energéticos e o Planejamento Energético Integrado ...................... 31 

2.6. Indicadores como Ferramentas para a Formulação de Políticas Energéticas..... 35 

3. APLICAÇÃO DE INDICADORES ENERGÉTICOS PARA O CASO 

BRASILEIRO SEGUNDO A BASE ISED ................................................................... 39 

3.1. Algumas experiências internacionais no uso de indicadores energéticos .......... 39 

3.2. A Base ISED de Indicadores Energéticos .......................................................... 42 

3.3. Identificação das Áreas Prioritárias para Aplicação dos Indicadores................. 47 

3.3.1. Diversificação da Matriz Energética Brasileira.......................................... 47 

3.3.2. Promoção da eficiência energética no uso da energia e redução das 

disparidades regionais de acesso à energia................................................................. 48 

3.4. Análise da Evolução Temporal dos Indicadores Selecionados – Descrição do 

Sistema Energético Nacional.......................................................................................... 51 

3.4.1. Oferta Interna de Energia ........................................................................... 52 

3.4.2. Produção Primária de Energia .................................................................... 55 

3.4.3. Dependência Externa de Energia................................................................ 59 

3.4.4. Consumo Final de Energia ......................................................................... 61 

3.4.5. Consumo Setorial de Energia ..................................................................... 62 

3.4.6. Atividade do Setor de Transportes ............................................................. 68 

3.4.7. Consumo de Eletricidade............................................................................ 78 

3.4.8. Sistemas de Geração e Transmissão de Energia Elétrica ........................... 80 

3.4.9. Potencial de Geração de Energia Elétrica................................................... 83 

3.4.10. Reservas e produção de Petróleo e Gás Natural ......................................... 84 

 vii



3.5. Análise da Evolução Temporal dos Indicadores Selecionados – Aplicação de 

Indicadores Analíticos ao Sistema Energético Nacional................................................ 87 

3.5.1. Dimensão Econômica ................................................................................. 88 

PIB per Capita ........................................................................................................ 88 

Intensidade Energética............................................................................................ 89 

Intensidade Energética Setorial .............................................................................. 93 

Evolução do Valor Agregado de Alguns Produtos Industriais............................... 95 

Intensidade Elétrica ................................................................................................ 96 

Consumo de Energia per Capita ............................................................................. 98 

Perdas no Sistema Energético .............................................................................. 100 

3.5.2. Dimensão Social ....................................................................................... 101 

Desigualdades de Renda....................................................................................... 103 

3.5.3. Dimensão Ambiental ................................................................................ 111 

Poluição Ambiental Local .................................................................................... 111 

Poluição Global .................................................................................................... 114 

4. Políticas Energéticas a partir da análise dos indicadores e áreas prioritárias....... 118 

4.1. Propostas de Políticas relacionadas com a Área Prioritária 1: Diversificação da 

Matriz Energética Brasileira......................................................................................... 120 

4.1.1. Estimular a produção e uso de etanol e cogeração a base de bagaço de cana-

de-açúcar................................................................................................................... 120 

Produção e suprimento de etanol.......................................................................... 123 

Cogeração a bagaço de cana................................................................................. 126 

4.1.2. Desenvolver e estimular a adoção de novas fontes renováveis 

bioenergéticas ........................................................................................................... 127 

4.1.3. Incentivo a fontes renováveis de energia para a produção de energia elétrica

 ...................................................................................................................132 

4.1.4. Remoção das barreiras à implementação da cogeração a gás natural ...... 135 

4.2. Propostas de Políticas relacionadas com a Área Prioritária 2: Promoção da 

eficiência energética no uso da energia e redução das disparidades regionais de acesso à 

energia ...........................................................................................................................138 

4.2.1. Implementar completamente a Lei de Eficiência energética no Brasil .... 138 

4.2.2. Adoção de metas de redução da intensidade energética no setor-industrial

 ...................................................................................................................140 

 viii



4.2.3. Melhoria da eficiência no transporte de passageiros, através do 

planejamento e de mudanças inter-modais............................................................... 144 

4.2.4. Criação de “auxílios-energia” como forma de tarifas sociais para a energia   

...................................................................................................................................153 

5. CONCLUSÃO...................................................................................................... 156 

6. REFERËNCIAS ................................................................................................... 161 

ANEXO A – SUMÁRIO EXECUTIVO DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA

...................................................................................................................................... 173 

ANEXO B – METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES ........... 192 

 

 ix



ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Estrutura de organização da dissertação ........................................................... 5 

Figura 2: Diagrama esquemático do processo de Planejamento Energético Integrado.. 21 

Figura 3: Diagrama esquemático do processo de Planejamento Energético Tradicional22 

Figura 4: Curvas de relação entre bem-estar e consumo de energia para fontes modernas 

e tradicionais................................................................................................................... 29 

Figura 5: Diagrama representativo da estrutura de indicadores ..................................... 46 

Figura 6: Evolução da Oferta Interna de Energia no Brasil – 1980-2004 ...................... 52 

Figura 7: Produção Primária de Energia no Brasil – 1980-2004.................................... 56 

Figura 8: Produção Primária de Energia no Brasil (participações) – 1980-2004........... 57 

Figura 9: Dependência Externa Líquida de Energia – 1980-2004 ................................. 59 

Figura 10: Consumo Final Total de Energia – 1980-2004 ............................................. 61 

Figura 11: Consumo Setorial de Energia: Residencial – 1980-2004 ............................. 63 

Figura 12: Processo de Urbanização – 1980-2004 ......................................................... 64 

Figura 13: Consumo Setorial de Energia: Demais Setores – 1980-2004 ....................... 65 

Figura 14: Participação Setorial no PIB – 1980-2004.................................................... 66 

Figura 15: Consumo Setorial de Energia: Transportes – 1980-2004 ............................. 67 

Figura 16: Habitantes por veículo – 1980-2000 ............................................................. 69 

Figura 17: Adição de Álcool Anidro à Gasolina (% vol.) – 1980-2004......................... 70 

Figura 18: Participação na frota de veículos leves por tipo de combustível – 1980-2000

........................................................................................................................................ 71 

Figura 19: Vendas de veículos leves por tipo de combustível – 1980-2005 .................. 72 

Figura 20: Instalações Anuais de Kit Gás  – 1980-2005 ................................................ 73 

Figura 21: Participação da Tonelada-km transportada por tipo de modal (participação) – 

1980-2005....................................................................................................................... 75 

Figura 22: Comparação da Densidade de Infra-estrutura de Transporte entre o Brasil e 

Países Selecionados (km de infra-estrutura por área) – 2000......................................... 76 

Figura 23: Relação Investimento em Transportes e PIB no Brasil – 1975-2003 ........... 77 

Figura 24: Interligações dos Subsistemas do Sistema Interligado Nacional .................. 80 

Figura 25: Sazonalidade de Transferência de Energia entre os Subsistemas do SIN..... 81 

Figura 26: Reservas Provadas e Relação R/P de Petróleo e Gás Natural – 1980-2003 . 86 

Figura 27: Participação da área utilizada para cultivo da cana-de-açúcar na área 

agriculturável e área total do país – 1980-2004.............................................................. 87 

 x



Figura 28: PIB per capita – 1980-2004 .......................................................................... 88 

Figura 29: Intensidade Energética, PIB e Consumo Final de Energia – 1980-2004 ...... 90 

Figura 30: Decomposição do Uso da Energia na Economia Brasileira – 1980-2004 .... 91 

Figura 31: Intensidade energética setorial: Economia – 1980-2004 .............................. 93 

Figura 32: Intensidade energética setorial: Indústria – 1980-2004 ................................ 94 

Figura 33: Consumo Final de Energia, Valor Agregado Setorial e PIB: Papel e 

Celulose– 1980-2004...................................................................................................... 95 

Figura 34: Consumo Final de Energia, Valor Agregado Setorial e PIB: Metalurgia – 

1980-2004....................................................................................................................... 95 

Figura 35: Intensidade Elétrica e Energética (Oferta Interna) – 1980-2004 .................. 96 

Figura 36: Relação entre a Intensidade Elétrica e o PIB per capita – 1980-2004 .......... 98 

Figura 37:Consumo de Energia per capita: Oferta Interna e Fontes Selecionadas – 1980-

2004 ................................................................................................................................ 99 

Figura 38: Perdas de Eletricidade e Gás Natural – 1980-2004..................................... 101 

Figura 39: Índice de Gini Brasil – 1980-2004.............................................................. 103 

Figura 40: Renda Apropriada por Camadas da População – 1980-2002 ..................... 104 

Figura 41: Percentual de Pobres no Brasil – 1980-2002 .............................................. 106 

Figura 42: Percentual da População com Acesso a Energia Elétrica – 1980-2004...... 107 

Figura 43: Relação entre IDH e Consumo de Eletricidade por Habitante, por Estado – 

1991 .............................................................................................................................. 109 

Figura 44: Relação entre IDH e Consumo de Eletricidade por Habitante, por Estado – 

2000 .............................................................................................................................. 109 

Figura 45: Evolução do consumo de diesel e das emissões específicas de enxofre no 

setor de transpotes ........................................................................................................ 113 

Figura 46: Relação entre Emissões de Carbono e Consumo de Energia per Capita – 

1980 - 2000................................................................................................................... 116 

Figura 47: Classificação de políticas e acordo com áreas prioritárias e ações de resposta

...................................................................................................................................... 118 

Figura 48: Evolução da frota de veículos de passeio no cenário base de mercado ...... 125 

Figura 49: Evolução da frota de veículos de passeio no cenário alternativo................ 125 

Figura 50: Relação entre políticas energéticas e a Área Prioritária 1 – Ação de Resposta: 

Diversificar a oferta de energia .................................................................................... 134 

Figura 51: Relação entre políticas energéticas e a Área Prioritária 1 – Ação de Resposta: 

Aumentar a eficiência do suprimento de energia ......................................................... 137 

 xi



Figura 52: Potenciais de conservação de energia em segmentos do setor industrial ... 141 

Figura 53: Relação entre políticas energéticas e a Área Prioritária 2 – Ação de Resposta: 

Aumento da eficiência de uso final da energia............................................................. 143 

Figura 54: Passageiros Transportados por Coletivos Urbanos no Brasil ..................... 146 

Figura 55: Quilometragem média da frota urbana de ônibus ....................................... 147 

Figura 56: Passageiros Transportados por Ônibus Interurbanos no Brasil .................. 147 

Figura 57: Mobilidade Urbana por Renda Familiar na Região Metropolitana de São 

Paulo em 1997 .............................................................................................................. 149 

Figura 58: Relação entre políticas energéticas e a Área Prioritária 2 – Ação de Resposta: 

Estimular o uso eficiente da energia através do transporte público ............................. 152 

Figura 59: Relação entre políticas energéticas e a Área Prioritária 2 - Ação de Resposta: 

Aumento do acesso a fontes modernas de energia ....................................................... 155 

 

 xii



ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1: Base ISED de Indicadores .............................................................................. 45 

Tabela 2: Indicadores Energéticos Selecionados da Base ISED .................................... 50 

Tabela 3: Passageiros-km transportados por tipo de modal – 1980-2000...................... 68 

Tabela 4: Deseconomias Urbanas no Transporte – Veículos Leves .............................. 74 

Tabela 5: Tonelada-km transportados por tipo de modal – 1980-2000.......................... 75 

Tabela 6: Consumo de Eletricidade por Setor  - 1980-2004 (TWh) .............................. 79 

Tabela 7: Mix de Geração de Energia Elétrica  - 1980-2002 (TWh) ............................. 83 

Tabela 8: Potencial Hidrelétrico por Região (Total e Remanescente) ........................... 84 

Tabela 9: Potencial Eólico por Região ........................................................................... 84 

Tabela 10: : Reservas Provadas, Produção e Relação R/P de Petróleo e Gás Natural – 

1980-2003....................................................................................................................... 86 

Tabela 11: : Processo de Urbanização por Região e PIB per capita – 1950-2000 ....... 102 

Tabela 12: Relação entre os 20% mais Pobres e os 20% mais Ricos – 1981-2002 ..... 105 

Tabela 13: Consumo de Eletricidade por Consumidor: Regiões do Brasil – 1980-2004

...................................................................................................................................... 108 

Tabela 14: Taxa de eletrificação e Renda per Capita – 1991, 2000 ............................. 110 

Tabela 15: Despesas domésticas com energia – estimativa para 2000 (baseado em 

SCHAEFFER et al., 2003; IBGE, 1997 e Banco Mundial, 2003) ............................... 111 

Tabela 16: Emissões Setoriais de Dióxido de Enxofre (kt)– 1980 – 2000................... 112 

Tabela 17: Emissões Setoriais de NOx (kt)– 1980 - 2000 ........................................... 114 

Tabela 18: Emissões Setoriais de CO (kt) – 1980 - 2000............................................. 114 

Tabela 19: Emissões de Gases de Efeito Estufa (Mt CO2 eq) – 1980 - 2000............... 115 

Tabela 20: Pesquisa de opinião sobre a imagem de veículos a álcool e multi-

combustíveis perante o consumidor – Outubro de 2002 .............................................. 122 

Tabela 21: Resultados da Matriz Energética para Evolução do Consumo de 

Combustíveis Automotivos (mil tEP) .......................................................................... 126 

Tabela 22: Resultados da Matriz Energética para Evolução do Rendimento Global das 

Fases Agrícola e Industrial da Cadeia do Etanol.......................................................... 126 

Tabela 23: Participação das fontes contempladas pelo PROINFA .............................. 133 

Tabela 24: Geração de energia elétrica a partir das fontes contempladas pelo PROINFA 

(TWh) ........................................................................................................................... 133 

Tabela 25: Malha Rodoviária Brasileira em 2000........................................................ 144 

Tabela 26: Índice de eficiência entre modais de transporte rodoviário urbano............ 150 

 xiii



1. INTRODUÇÃO 

No mundo industrializado, o uso da energia se tornou a força motriz das 

atividades econômicas e sociais desenvolvidas pelo homem. Não resta dúvida sobre o 

caráter essencial que a energia assume com relação ao desenvolvimento econômico e 

social das nações. O fenômeno da Revolução Industrial revelou a capacidade do homem 

de transformar o modo de vida das sociedades, através da substituição da habilidade e 

esforços humanos pelas máquinas e da substituição de fontes animadas de energia por 

fontes inanimadas (LANDES, 1969). Novos recursos energéticos foram sendo 

descobertos e novas tecnologias de conversão e uso da energia passaram a dar origem a 

cadeias de suprimento energético cada vez mais complexas, fazendo com que a energia 

passasse a assumir um papel estratégico para o desenvolvimento das nações (MARTIN, 

1992).  

Nesse sentido, a necessidade de um processo de planejamento voltado para as 

questões relacionadas ao fornecimento de energia foi se tornando cada vez mais 

evidente. A introdução do planejamento às cadeias energéticas se caracterizou, em um 

primeiro momento, por uma atividade descentralizada e com enfoque setorial. Com suas 

raízes no próprio processo de planejamento econômico, o planejamento energético 

surgiu com a meta principal de otimização da oferta de recursos energéticos, para o 

atendimento a uma demanda estimada por relações econométricas agregadas. Até os 

dois choques do petróleo, a estimativa da demanda de energia final usava modelos neo-

keynesianos, uma vez que a demanda de energia em países industrializados tendia a 

acompanhar a evolução do PIB. Havia uma heurística, segundo a qual a elasticidade-

renda do consumo de energia deveria ser praticamente constante e unitária (COSTA, 

2001). 

É somente após a grave crise de suprimento energético ocorrida na década de 

setenta, que a atividade de planejamento assume um escopo mais amplo. A demanda de 

energia é investigada de maneira mais sistemática e desagregada, implicando em um 

maior conhecimento tanto das características do mercado consumidor (tecnologias, 

hábitos de consumo, etc.), como as características do sistema energético e suas 

perspectivas de expansão. Uma série de fatores contribuiu para essa mudança de 

enfoque do planejamento. Dentre eles, cabe citar o desacoplamento entre o crescimento 

econômico (em termos quantitativos e qualitativos) e o uso da energia. No Brasil, por 

exemplo, o mercado de eletricidade mostrou taxas de crescimento elevadas mesmo em 
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períodos recessivos da economia, devido, especialmente ao consumo reprimido do setor 

residencial a ao aumento da participação de segmentos eletro-intensivos no produto 

industrial1. Outros fatores importantes também merecem destaque, como a 

desmaterialização das economias, com o crescimento do setor terciário, o deslocamento 

de indústrias energo-intesivas para países em desenvolvimento, a substituição entre as 

fontes de energia, assim como o progresso técnico e a redução de desperdícios por meio 

da eficiência energética. Assim, desenvolveu-se um conjunto de técnicas de uso racional 

de energia e gerenciamento da demanda (GLD), que se consolidaram no Planejamento 

Energético Integrado (PEI). 

Tal abordagem significa integrar, por um lado, uma gama mais ampla de opções 

tecnológicas, incluindo tecnologias para a eficiência energética e a gestão de carga no 

lado da demanda, assim como fontes alternativas e descentralizadas de oferta de 

energia; e por outro, integrar uma faixa mais ampla dos componentes de custo, 

incluindo custos ambientais e sociais, dentro da avaliação de mínimo custo para 

atendimento do serviço energético. A possibilidade de substituição inter-energética, o 

aumento da eficiência energética e o gerenciamento pelo lado da demanda começam a 

ser incorporados aos estudos de planejamento energético sob um mesmo patamar de 

análise, dando origem ao PEI. 

Nas décadas de 80 e 90, ao Planejamento Energético Integrado também passou a 

lidar de forma mais explícita com a questão da inserção da variável ambiental dentro da 

função-objetivo do planejamento. 

À medida que um novo enfoque para o planejamento energético vai sendo 

delineado, novas ferramentas de análise vão surgindo e metodologias vão sendo 

aprimoradas no sentido de integrar opções de oferta, com opções pelo lado da demanda. 

A integração dessas alternativas não é uma tarefa trivial. Para que isso seja possível, o 

processo de planejamento deve contemplar todos os diferentes aspectos relacionados 

com o uso da energia, dentro das dimensões econômica, social e ambiental do 

desenvolvimento energético. Dessa forma, torna-se possível realizar estudos capazes de 

englobar não somente os aspectos econômicos, mas também os custos e benefícios 

sociais e ambientais das alternativas relacionadas com as atividades de produção e uso 

da energia. 

                                                 
1 Uma discussão mais detalhada, assim como a quantificação deste exemplo são realizadas na seção 3.5.1, 
que discute os indicadores energéticos analíticos do sistema energético brasileiro e, no caso especial, a 
evolução da intensidade elétrica no Brasil. 
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Com relação às novas ferramentas de análise, cabe destacar a importância do 

desenvolvimento dos sistemas de informações energéticas como base para o estudo das 

características dos sistemas energéticos, que vão ficando cada vez mais complexos, na 

medida em que se inserem novas variáveis tecnológicas, ambientais e sociais. Assim,  

existe uma relação de interdependência entre o desenvolvimento das bases de dados 

energéticos e o planejamento energético per se. Ambos ganharam força após o Primeiro 

Choque do Petróleo, quando o Estado passou a intervir no mercado de energia, de forma 

a corrigir as suas imperfeições (barreiras de mercado), garantir o suprimento de serviços 

energéticos e/ou reduzir a vulnerabilidade do país em relação a fontes energéticas 

importadas (especialmente, o petróleo). 

Não é coincidência o fato de que a Agência Internacional de Energia (AIE), 

criada após o Primeiro Choque do Petróleo, tanto assumiu o papel de gerenciar os 

estoques reguladores de petróleo da OCDE, quanto consolidou uma metodologia de 

elaboração de balanço energético, que, naquele momento e até recentemente, usava a 

tonelada equivalente de petróleo (tEP) como unidade de energia (ou usava o petróleo 

como numerário do balanço) (AIE, 2003). No final, a base de dados abrangentes e 

confiáveis, que se consolidou nos balanços energéticos, permitiu: 

1. Elaboração de indicadores energéticos, capazes de definir níveis de eficiência do 

sistema energético; e favorecer análises de seção transversal, para 

estabelecimento de padrões tecnológicos (best available techniques or 

technologies, BAT). 

2. Aprimoramento dos modelos técnico-paramétricos (tipo bottom-up), muito em 

função da possibilidade de aplicação de técnicas de decomposição para explicar 

a variação do consumo de energia, através dos efeitos intensidade, atividade e 

estrutura. 

3. Elaboração de relações econométricas com menor desvio. 

4. Elaboração de matrizes insumo-produto híbridas. 

5. Análise e monitoramento de políticas energéticas (por exemplo, Teste de 

Impacto de GLD). 

Nesse sentido, os modelos técnico-econômicos causaram uma certa revolução no 

planejamento energético. Nestes modelos, a demanda de energia tornou-se a principal 

variável de planejamento, enquanto, outrora, ela era tratada como exógena aos modelos 

que priorizavam a otimização da oferta de energia. De certa maneira, a necessidade de 

intervir no mercado de energia, a partir dos choques do petróleo, visando corrigir 

 3



imperfeições de mercado e de governo e promover o uso racional de energia e a 

diversificação de fontes primárias de energia, tornou necessários modelos com ênfase 

no uso e não no suprimento da energia. 

Assim, sob a ótica de um planejamento integrado, os indicadores energéticos 

passam a assumir um papel de fundamental importância, uma vez que constituem uma 

ferramenta de análise cujo objetivo é o fornecimento de informações relacionadas com 

os diversos aspectos, econômicos, sociais e ambientais da produção e consumo de 

energia, em um formato padrão, que permite, ao tomador de decisão, avaliar o 

comportamento do sistema energético de maneira integrada. Assim, por meio das inter-

relações existentes entre os indicadores energéticos, é possível estabelecer ações de 

resposta, por meio de políticas energéticas, que contribuam positivamente para o 

sistema como um todo. 

Nesse sentido, o presente estudo propõe a utilização de uma base de indicadores 

energéticos como ferramenta para o processo de planejamento energético integrado no 

Brasil. Para tal, foi utilizada uma base consolidada de indicadores energéticos, 

desenvolvida pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em conjunto com 

o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA), a 

Agência Internacional de Energia (AIE), a Eurostat e a Agência Ambiental Européia 

(AAE).  A aplicação dessa base consolidada de indicadores energéticos, denominadas 

de ISED (Indicators for Sustainable Energy Develompent) permitiu a montagem de uma 

estrutura paramétrica de indicadores, baseada nas inter-relações existentes entre eles, 

para que ações de resposta pudessem ser propostas no sentido de se alcançar os 

objetivos do processo de planejamento de uma maneira integrada. A Figura 1 apresenta 

a estrutura central dessa dissertação, sobre a qual estarão focadas as discussões aqui 

presentes. 
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Importância dos indicadores energéticos para o 
Planejamento Energético Integrado (CAPÍTULO 2)

• O Porquê do Planejamento Energético
• O PEI e suas Dimensões
• O Uso de Indicadores como Ferramenta para o PEI

Aplicação da base de indicadores energéticos no sistema 
energético brasileiro (CAPÍTULO 3)

• A Base Indicadores ISED
• O Porquê do Uso da Base ISED
• Identificação das Áreas Prioritárias para o Brasil
• Aplicação dos Indicadores Selecionados para o Sistema 
Energético Brasileiro

Proposição de políticas energéticas com base em ações 
de resposta para os indicadores (CAPÍTULO 4) 

• Identificação de Ações de Resposta para as Áreas Prioritárias
• Proposição de Políticas Energéticas com Base nas Ações de 
Resposta
• Identificação das Implicações das Políticas na Base de 
Indicadores

Conclusão e Recomendações (CAPÍTULO 5)
• O Aprimoramento da Base de Indicadores
• Aplicação de uma Modelagem Bottom-up para Quantificação 
de Resultados Esperados  

Figura 1: Estrutura de organização da dissertação 
Fonte: Elaboração Própria 

Dessa forma, seguindo a linha de estudo mostrada na Figura 1, além deste 

capítulo introdutório, esta dissertação se divide nos seguintes capítulos: 

• Capítulo 2 – Neste capítulo, é inicialmente apresentada a importância da 

atividade de planejamento frente às necessidades de se atingir determinados 

objetivos pré-estabelecidos pelo homem. Em seguida, discute-se a 

necessidade do processo de planejamento na área de energia, dadas as 

características específicas à atividade de atendimento das necessidades 

energéticas e do papel da energia como força motriz do desenvolvimento 

econômico e social. Introduz-se então, o conceito de Planejamento 

Energético Integrado, sendo abordadas suas características e a relação com 

as três dimensões do desenvolvimento energético (econômico, social e 

ambiental). Finalmente, são apontadas as justificativas para o uso de 

indicadores como ferramenta para o Planejamento Energético Integrado 

(PEI). 
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• Capítulo 3 – Nele, é apresentada a base ISED (Indicators for Sustainable 

Energy Development) e, a partir dela, são identificadas as áreas prioritárias 

para o PEI no Brasil. Em seguida, são apresentados os indicadores 

selecionados da base ISED  a serem aplicados ao sistema energético 

brasileiro através de uma análise de evolução temporal, onde são 

estabelecidas as inter-relações entre os mesmos. O estabelecimento de 

relações de casualidade é um importante aspecto do uso de indicadores, uma 

vez que possibilita um entendimento melhor de como afetá-los 

positivamente e de maneira integrada. 

• Capítulo 4 – Este capítulo tem como objetivo estabelecer ações de resposta 

que são, na realidade, mecanismos de atuação sobre os indicadores, por 

meio de políticas energéticas, com o objetivo de afetar as áreas prioritárias 

do sistema energético brasileiro, definidas no Capítulo 3. Em seguida, são 

detalhadas as propostas de políticas energéticas e é mostrado, de que forma, 

cada uma delas pode contribuir para a melhoria dos indicadores por elas 

afetados.  

• Capítulo 5 – Consiste na conclusão do presente estudo, onde também são 

analisados os pontos onde a base de indicadores merece aprimoramento e 

são sugeridas idéias de trabalhos futuros no sentido de quantificar as 

relações entre os indicadores e avaliar o impacto individual e conjunto da 

implementação das políticas propostas.     
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2. PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 

 

2.1. O Conceito de Planejamento 

O ato de planejar não é uma atividade recente. De fato, a noção de planejamento 

é tão antiga quanto a própria história do homem. Desde sua origem como indivíduo, o 

homem já fazia uso da sua capacidade de raciocínio para a manutenção da sua 

sobrevivência, por meio do ordenamento de suas atividades, da análise das situações e 

problemas, e da criação de linhas de ação e alternativas para a realização dos objetivos 

por ele estabelecidos. Na medida em que se organizava em comunidades cada vez mais 

complexas, as metas a serem atingidas multiplicavam-se, passando a englobar o 

estabelecimento de planos com objetivos de satisfazer as necessidades e os anseios de 

sua sociedade.  

Em seu clássico estudo sobre o papel do trabalho na evolução do homem, 

ENGELS (1896) estabelece uma clara relação entre a capacidade de raciocínio do 

homem e sua habilidade de intervir no meio ambiente de modo planejado, executando 

operações cada vez mais complexas com a finalidade de atingir objetivos cada vez mais 

elevados2: 

 
“... quanto mais os homens se afastam dos animais, mais sua influência sobre a 
natureza adquire um caráter de uma ação intencional e planejada, cujo fim é 
alcançar objetivos projetados de antemão.” 
 

Nesse sentido, o planejamento permitiu ao homem a concretização de atividades 

cada vez mais complexas, desde a criação das sociedades agrárias, onde a caça e a pesca 

vieram a juntar-se à agricultura e mais tarde à tecelagem, à elaboração de metais, à 

olaria e à navegação. O planejamento também permitiu a realização de grandes feitos, 

como, por exemplo, a construção das pirâmides egípcias, cujo sucesso dependeu da 

elaboração de complicados projetos que envolviam desde a organização e alimentação 

de milhares de trabalhadores, até o estudo da logística de transporte e o ordenamento da 

                                                 
2Segundo ENGELS (1896), diferente dos animais, que modificam a natureza pelo mero fato de sua 
presença, o homem possui ação intencional sobre a realidade, estabelecendo objetivos e estudando 
mecanismos racionais de intervenção de modo a alcançá-los. No entanto, cabe ao homem compreender as 
conseqüências e os verdadeiros impactos de suas ações, que podem se mostrar adversos e até mesmo 
anular o propósito inicial de sua intervenção. 
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fixação dos enormes blocos de granito, originários da região ao sul do Egito (FARIA, 

2000). 

No entanto, como destaca PARSON (1988), a evolução do planejamento 

acelerou-se enormemente com o fenômeno da Revolução Industrial. Pela primeira vez 

na história, tanto a economia quanto o saber cresceram com rapidez suficiente para 

gerar um fluxo de investimentos e inovações tecnológicas contínuo e tão complexo que 

exigiu do homem um planejamento cada vez mais elaborado de seus investimentos3. Na 

medida em que o processo produtivo se deslocava das residências para os centros 

industriais de grande porte, o processo decisório passou a tomar uma papel de destaque, 

demandando dos tomadores de decisão a habilidade de prever antecipadamente as 

conseqüências de suas intervenções. A substituição da habilidade e esforços humanos 

pelas máquinas, das fontes animadas de energia pelas inanimadas e o uso de matérias-

primas novas e muito mais abundantes modificou tanto a maneira de pensar do homem 

quanto a maneira de fazer (LANDES, 1969).  

Ao longo dos anos, o planejamento foi sendo progressivamente sistematizado e 

normatizado, adquirindo características metodológicas provenientes da longa 

experiência de aplicação nas atividades humanas. Nos tempos atuais, a atividade de 

planejamento é uma ferramenta amplamente utilizada em diversas áreas de 

conhecimento, que englobam desde as esferas públicas, como o planejamento 

econômico, urbano e militar (especialmente em tempos belicosos), quanto o setor 

privado, onde o planejamento estratégico das empresas procura colocá-las em situações 

de vantagem sobre as concorrentes. Como estabelece HOLANDA (1983), a atividade de 

planejamento, de modo geral, consiste na aplicação sistemática do conhecimento 

humano para a previsão e avaliação dos cursos de ação com vistas à tomada de decisões 

adequadas e racionais, que sirvam de base para ação futura. Em uma análise mais geral, 

consiste na decisão antecipada do que fazer, quando e como fazer, escolhendo-se 

sempre a melhor alternativa. 

Estabelecendo uma seqüência lógica ao processo de planejamento, FARIA 

(2000) coloca que o propósito do planejamento é o alcance de objetivos e metas pré-

estabelecidos, partindo-se do levantamento dos dados e informações conhecidas, que 

por sua vez irão determinar os mecanismos de atuação por parte do planejador, tendo-se 
                                                 
3 A transformação do modo de produção fez com que uma considerável parcela dos custos de manufatura 
se deslocasse de custos variáveis (matéria-prima e mão-de-obra) para custos fixos (maquinaria) intensivos 
em capital, transformando o produtor em um refém do seu investimento, que passou a depender de um 
processo de planejamento frente aos riscos e incertezas com relação ao futuro (LANDES, 1969) 
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em vista a amplitude de recursos por ele disponíveis. Nesse sentido, é possível 

sistematizar a atividade de planejamento em: 

1. Estabelecimento de objetivos e metas a serem alcançados. 

2. Diagnóstico da situação passada e atual, por meio de ferramentas que 

permitam estabelecer correlações entre as intervenções passadas e a atual 

situação. Consiste, portanto, na reunião da maior quantidade de dados 

possível, com a finalidade de examinar o problema em todos os seus 

aspectos. 

3. Estabelecimento de políticas, que determinam o que fazer e como fazer, para 

se atingir os objetivos. 

A atividade de planejamento como instrumento de política econômica tem suas 

origens em um cenário mais recente. Sua discussão teórica data da década de 1920 

(LAFER, 1987). Nos países capitalistas4, a idéia de planejamento surgiu diante da 

necessidade de se atingir determinados objetivos econômicos e sociais. A instabilidade 

dos sistemas econômicos, as periódicas crises de desemprego e o elevado grau de 

insatisfação social levaram à elaboração de modelos racionais de política econômica, 

que permitissem direcionar as forças econômicas a uma alocação ótima de recursos.  

Começam então a ser elaborados modelos racionais de política econômica, dada 

a evidência de que a liberdade atribuída às forças de mercado, pilares de sustentação da 

teoria econômica do sistema capitalista, com pequena intervenção Estatal, era incapaz 

de levar aos resultados esperados pela sociedade (LAFER, 1987). Diante dessa situação, 

surgem novos instrumentos de análise das relações econômicas, voltados tanto para o 

estudo e simulação dos sistemas (origem dos modelos econométricos) quanto para a 

previsão do seu comportamento. Cresce também o interesse no estudo de mecanismos 

de intervenção no mercado por parte do Estado. 

Surge, então, a idéia de planejamento global, onde são fixados os objetivos de 

desenvolvimento econômico a serem atingidos e procura-se assegurar a consistência 

entre a oferta e a demanda de bens em todos os setores. É interessante destacar como se 

pressupõe, no caso do planejamento econômico, que este mecanismo de equilíbrio entre 

os níveis de oferta e demanda deve ocorrer. Prevê-se primeiramente um crescimento da 

demanda agregada por bens e serviços dentro das hipóteses do plano e, em seguida, 

                                                 
4 Mesmo em países socialistas, onde a atividade de planejamento econômico assume um caráter 
normativo, a adoção sistemática do planejamento como instrumento econômico só começa em 1929, pela 
União Soviética (LAFER, 1987).  
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deve-se assegurar o crescimento da produção em níveis compatíveis com a demanda, 

usando os recursos disponíveis com a máxima eficiência. Ou seja, dentro da lógica 

seqüencial do planejamento econômico, a demanda é estimulada segundo o padrão de 

desenvolvimento escolhido e sua evolução é estimada, de forma que o próximo passo 

seja garantir que o crescimento da oferta ocorra de forma compatível e ao menor custo 

econômico. Como será visto mais adiante, a lógica do planejamento energético 

tradicional acompanhou a do planejamento econômico, dada a estreita relação entre o 

consumo de energia e o desenvolvimento econômico. No entanto, a flexibilização dessa 

relação, em decorrência da ruptura provocada pelos choques do petróleo, levou a um 

questionamento do mecanismo tradicional e abriu caminho para um novo paradigma de 

análise dos padrões de uso da energia.   

2.2. O Porquê do Planejamento Energético 

Como a maioria das indústrias de infra-estrutura, o setor energético possui 

características técnico-econômicas que o diferencia dos demais setores da economia. 

Em primeiro lugar, cabe uma reflexão sobre o papel essencial da energia com relação às 

atividades econômicas e sociais. A sociedade depende da energia para a manutenção de 

atividades domésticas - como cocção, aquecimento de água para banho, 

condicionamento ambiental, iluminação; para o transporte de pessoas e mercadorias – 

aéreo, naval, rodoviário e dutoviário; suporte de atividades comerciais - refrigeração de 

alimentos, iluminação de ambientes; e principalmente, para transformação de matérias-

primas em bens materiais, por meio das atividades produtivas do setor industrial. Na 

medida em que as sociedades se desenvolvem, surgem novas “necessidades” sociais 

que, por sua vez, também dependem do aporte energético, como as telecomunicações, a 

informática e a robótica5.  

Como estabelecem TOLMASQUIM et al. (2002), a atividade de fornecimento 

de energia se caracteriza por um serviço de Missão de Interesse Geral, dada a 

importância de sua acessibilidade a um grande número de consumidores, a necessidade 

da continuidade e confiabilidade da prestação do serviço e, principalmente, pela 

incapacidade do mercado prover, com suas próprias forças, a quantidade e qualidade 

                                                 
5 De fato, em termos quantitativos, o aporte de recursos energéticos para essas atividades é relativamente 
baixo, no entanto, dado o nível de especialização e as especificidades dessas atividades, outros atributos 
do fornecimento de energia são desejáveis, como a qualidade (fornecimento de energia elétrica em níveis 
adequados de tensão e corrente, ausência de harmônicos) e a confiabilidade (fornecimento ininterrupto de 
energia). 
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desejada pelos usuários. Consiste, portanto, numa atividade de interesse público, no 

sentido de que constitui um serviço indispensável à manutenção do bem estar coletivo 

da sociedade. 

Além da essencialidade do fornecimento de serviços energéticos, deve-se 

destacar o caráter meritório que assume a energia perante a sociedade. O consumo 

energético é capaz de gerar externalidades positivas, fazendo com que os benefícios 

sociais de seu uso excedam seus benefícios privados. Nesse sentido, é possível citar 

alguns exemplos: 

• O acesso à eletricidade permite uma maior inclusão social, garantindo aos seus 

usuários acesso aos meios de comunicação (televisão, rádio, telefonia e 

internet), reduzindo o tempo gasto com as atividades domésticas, ampliando o 

tempo disponível para realização das atividades produtivas e possibilitando 

maiores oportunidades de educação e trabalho (UNDP, 2002; WEC, 1999); 

• A substituição da lenha para cocção, por fontes de modernas de energia - como 

o GLP – garante benefícios para a saúde das famílias (especialmente para as 

mulheres e crianças) resultantes da utilização de uma fonte mais limpa e 

eficiente, que reduz a exposição aos gases provenientes da queima suja e 

ineficiente nos fogões à lenha (BANCO MUNDIAL, 1996; UNDP, 2000). Essa 

substituição também reduz o tempo gasto para a coleta da lenha, fazendo com 

que o tempo liberado seja aproveitado para ampliação de atividades produtivas 

ou para a educação. Do ponto de vista ambiental, a redução do consumo de 

lenha diminui o estresse sob o meio ambiente, causado pela exploração da 

lenha para esse fim.  

• A possibilidade de criação de centros de atendimento hospitalar, com 

capacidade para armazenamento adequado de vacinas (refrigeração) e de 

prestação de serviços emergenciais (que demandam energia elétrica) que 

aprimoram a qualidade de vida e o bem-estar das comunidades beneficiadas 

com o acesso a fontes modernas de energia (UNDP, 2000). 

Apesar de se apresentarem em todas as camadas da sociedade, as externalidades 

decorrentes do uso da energia são mais evidentes perante os níveis sociais mais pobres, 

onde o acesso a fontes modernas de energia gera externalidades sociais nas áreas de 

educação, saúde e saneamento, que garantem melhorias significativas na qualidade de 

vida dessa parcela da população. Dessa forma, a universalização dos serviços 

energéticos é um dos objetivos do processo de planejamento energético, uma vez que o 
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interesse social em expandir o fornecimento desses serviços supera o interesse de 

mercado, que é incapaz de sozinho, “enxergar” os benefícios globais do acesso aos 

serviços energéticos (PIRES e PICCININI, 1999). 

Outra característica marcante do setor energético é a de que alguns segmentos 

das cadeias das indústrias energéticas necessitam de grandes investimentos de capital, 

como por exemplo, a atividade de exploração e produção de petróleo, a construção de 

centrais elétricas, a criação de redes de dutos para o transporte de petróleo e gás natural, 

etc. Algumas nações em desenvolvimento chegam a gastar mais de 30% do seu 

orçamento total com empreendimentos energéticos6 (SWISHER et al., 1997). Boa parte 

desses investimentos envolve longos prazos de maturação. Entre a decisão de 

construção de uma usina hidrelétrica e a sua efetiva entrada em operação pode se 

transcorrer de cinco a dez anos. Da mesma forma, o período entre a descoberta de uma 

bacia petrolífera e o começo das atividades de produção de petróleo (e/ou gás) a partir 

da mesma pode levar vários anos7.  

Por sua vez, alguns investimentos, além de apresentarem elevado tempo de 

maturação, também se caracterizam por apresentarem significativos custos afundados8 

(ou irrecuperáveis), dado o grau de especificidade das atividades a ele correlatas. O 

exemplo mais evidente desta situação está nas redes físicas de transporte de energia 

final (seja gás natural, seja eletricidade).  

Assim, investimentos no setor energético procuram se voltar para 

empreendimentos de alta capacidade instalada com vistas à diluição dos custos fixos e à 

possibilidade de economias de escala e de escopo9.  

Tais características estimularam a formação de monopólios naturais em 

segmentos específicos do setor energético, onde se observam economias de escala a tal 

                                                 
6 Na realidade, como destacam SWISHER et al. (1997), parte significativa desse capital é oriunda de 
empréstimos internacionais, consistindo num fator significante das crises de endividamento externo nos 
países em desenvolvimento.    
7 De fato, avanços tecnológicos nas atividades de desenvolvimento e produção tendem a reduzir este 
período. No entanto, tal redução não elimina a necessidade de planejamento por parte do investidor.   
8 Chamados também, na literatura internacional, de sunk costs, tais custos são característicos dos 
investimentos em ativos que não podem ser reconvertidos ou utilizados em outros empreendimentos que 
não aqueles nos quais estão empregados (PIRES e PICCININI, 1999). 
9 Um exemplo típico é o caso do transporte de gás, por gasodutos, ou de eletricidade nas linhas de 
transmissão ou de distribuição.Neste caso, a subaditividade da função de produção e a especificidade dos 
ativos de transporte tornam ineficiente a introdução de pressões competitivas visando aumentar o número 
de agentes produtivos. Nestes segmentos, em monopólio natural, importa, sobretudo, a regulação da 
qualidade e do preço dos serviços energéticos fornecidos. Isto é ainda mais verdadeiro para o caso de 
indústrias de rede, como estas de transporte de energia, cujos custos se reduzem quando se aumenta o 
número de consumidores conectados à rede –i.e., os custos marginais de longo prazo tendem a ser 
decrescentes (ou os rendimentos marginais tendem a ser crescentes). 
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ponto significativas em relação ao mercado, que este comporta apenas um pequeno 

número de plantas de escala mínima eficiente (com custo mínimo de longo prazo). 

Assim, qualquer tentativa de ampliar o número de produtores em determinados 

segmentos do setor energético, de modo a estimular a concorrência, leva à presença de 

uma ou mais plantas de escala sub-ótima, e portanto, a custos médios mais elevados que 

o mesmo nível de produção realizado pela oferta existente. Ao mesmo tempo, tal 

situação se configura como uma falha de mercado, uma vez que a empresa monopolista 

pode fazer uso de seu poder de mercado para a prática de preços acima do custo médio 

de produção, comprometendo assim, a eficiência econômica do mercado (POSSAS et 

al., 2000).  

Ademais, cabe destacar a importância da intervenção estatal no sentido de 

garantir a universalidade do acesso aos serviços energéticos, visto que o mercado tende 

a mostrar pouco interesse em expandir o fornecimento destes serviços a áreas remota e 

com pouca economia de rede, dada a dispersão espacial dos consumidores. 

Assim, a essencialidade do suprimento energético, as características meritórias 

do uso da energia e a existência de monopólios naturais em segmentos do setor 

energético foram, historicamente, as justificativas para a intervenção estatal nos 

mercados energéticos, agindo dessa forma, como o responsável pela atividade de 

planejamento. Em condições de monopólio natural, governos podem criar empresas 

públicas estatais ou intervir, por meio de mecanismos de regulação, em monopólios de 

empresas privadas. Em ambos os casos, a intervenção estatal se justifica pela 

necessidade de manutenção da eficiência econômica do setor, ao mesmo tempo em que 

são garantidas ao consumidor a disponibilidade de acesso e a proteção quanto ao poder 

de mercado dos produtores monopolistas (TOLMASQUIM et al., 2002; UNDP, 2002).  

O longo prazo de maturação dos investimentos, por sua vez, insere a variável de 

risco no processo de tomada de decisão, seja ele sob a ótica publica ou privada. 

Decisões equivocadas, ou a ausência de decisões podem ter conseqüências graves no 

longo prazo, tanto para o investidor, quanto para a sociedade como um todo. Em se 

tratando de suprimento energético, os riscos estão relacionados a situações tanto de 

escassez quanto de excesso de oferta. No primeiro caso – mais grave do ponto de vista 

social – a escassez de energia compromete a continuidade das atividades produtivas, 

provoca a redução do bem estar social e impões sérias limitações de crescimento aos 

setores econômicos. No caso de sobre-capacidade, a perda de rentabilidade dos 

investimentos compromete a sustentabilidade econômico-financeira do setor e 
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desestimula o uso eficiente da energia (OLIVEIRA, 1984). Nesse sentido, a atividade de 

planejamento se insere como um instrumento voltado para redução das incertezas no 

longo prazo, uma vez que deve possuir uma perspectiva visionária das variáveis que 

determinam o processo de tomada de decisão. 

Um exemplo interessante é o do planejamento da expansão da capacidade de 

geração de eletricidade, que, conforme a teoria, deve ocorrer quando o custo marginal 

de longo prazo se torna inferior ao custo marginal de curto prazo. Contudo, não 

necessariamente o mercado dá sinais eficientes para esta expansão de longo prazo. 

Especialmente para o suprimento de eletricidade, devido à incapacidade de estoque em 

larga escala, o mercado deixado a si mesmo tende a situações de boom and bust 

(BLYTH e LEFEVRE, 2002): 

1. Em momentos de sobre-capacidade, os preços caem devido à concorrência. O 

custo marginal de curto prazo mantém-se abaixo do custo marginal de longo 

prazo. Neste caso, os entrantes são dissuadidos e os investimentos não ocorrem. 

2. Um déficit de capacidade aparece, então, no longo prazo, e os preços explodem 

incitando o investimento, que, no entanto, tem um tempo para se realizar e 

ocorrem de forma discreta. 

Ademais, para a eletricidade, há a necessidade de um permanente equilíbrio 

entre oferta e demanda. A oferta deve estar sempre disponível (estar sobre-

dimensionada, para operar apenas algumas horas por ano em sua máxima capacidade)e 

também deve ser capaz de atender ao pico de carga que ocorre apenas 10 a 20% do 

tempo no ano, havendo ainda a distinção entre ponta e fora de ponta (FORTUNATO et 

al., 1990). 

Por outra, a expansão da oferta de energia é afetada tanto por incertezas na 

projeção da própria disponibilidade da oferta, quanto por incerteza na previsão da 

demanda. Por exemplo, a hidreletricidade no Brasil está sujeita a funções estocásticas e 

não lineares.10 Ademais, a evolução da demanda por energia final depende de fatores 

exógenos ao sistema energético e com alto grau de incerteza, como crescimento 

econômico, questões climáticas, padrões de consumo, política fiscal e tributária, entre 

outros. 

Nesse sentido, como coloca ARAÚJO (1988), a atividade de planejamento se 

insere como um mecanismo de redução de incertezas com relação ao futuro, visando 

                                                 
10 Vide a respeito AJAX et al. (2004) e Ramos et al. (2005).  
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objetivos definidos, sob a hipótese possíveis contingências. Para tal, são criados 

modelos de planejamento energético, cujo objetivo principal é a análise das 

conseqüências de determinadas ações sobre a realidade, com vistas a orientar o tomador 

de decisão.  

2.3. O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 

Até o começo da década de setenta, a atividade de planejamento energético 

possuía uma lógica relativamente simples e, de certa forma, bastante similar àquela do 

planejamento econômico: o atendimento da demanda a um mínimo custo (COSTA, 

2001). Restringindo-se a alguns segmentos específicos do setor energético, como a 

eletricidade, o carvão e o petróleo, a preocupação do planejamento energético se voltava 

para o suprimento de recursos energéticos pelo lado da oferta, sob a ótica de menor 

custo, de forma a assegurar a crescente e, muitas vezes estimulada demanda (CODONI 

et al., 1985). Cabe enfatizar, nesse momento, que a variável de custo, dentro de 

planejamento tradicional, restringia-se às implicações financeiras (fixas e operacionais) 

de expansão da capacidade de oferta de energia, não sendo contemplado, até então, 

nenhum aspecto de ordem social ou ambiental relacionado com a implementação da 

alternativa de suprimento11. 

Ademais, a dinâmica de substituição dessas fontes não era considerada, 

resultando em uma rigidez que servia de justificativa para setorialização do 

planejamento (ARAÚJO, 1988; BAJAY, 2004). Assim, a preocupação principal do 

planejamento energético consistia na otimização setorial do atendimento da demanda 

energética que, por sua vez, era estimada a partir de projeções empíricas 

(econométricas) em função do crescimento econômico. Tal preocupação se refletia nos 

modelos de oferta de energia, relativamente sofisticados e voltados à otimização do 

fornecimento de modo atender a demanda energética, até então a principal preocupação 

dos tomadores de decisão. No entanto, sua aplicação se limitava a estudos setoriais e 

independentes, baseados em um planejamento não integrado, que muitas vezes levavam 

a conflitos de objetivos e sub-otimização inter-setorial (CODONI et al., 1985). 

Inquestionável era – e ainda é nos tempos atuais – a relação entre o uso da 

energia e o desenvolvimento econômico e social de uma nação. No entanto, a 

associação entre crescimento do PIB e crescimento do consumo energético era vista 

                                                 
11 Como destacam SWISHER et al. (1997), a lógica da expansão da geração consistia no least-cost 
planning , ou seja, na escolha das alternativas de mínimo custo financeiro. 
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como uma relação de muito pouca flexibilidade, ou seja, um crescimento do PIB era 

conseqüência de um crescimento de similar magnitude do consumo de energia. Antes da 

crise de energia da década de setenta, o desenvolvimento e a utilização de modelos para 

o estudo do comportamento da demanda energética eram restritos a alguns governos e 

companhias energéticas. Tratavam-se de modelos econométricos bastante simplificados, 

que relacionavam a demanda energética com indicadores macroeconômicos agregados, 

como o PIB, valor adicionado setorial e, em alguns casos, a preços de combustíveis. 

Caracterizavam-se por sua natureza empírica, na tentativa de se estabelecerem relações 

causais, por meio de ajustes em uma função econométrica. 

Como destaca ARAÚJO (1988), a atividade de planejamento, até o primeiro 

choque do petróleo, pode ser descrita da seguinte maneira: dadas as metas de 

crescimento econômico, eram estimadas empiricamente as demandas pelas diversas 

fontes de energia e, a partir daí, buscava-se o atendimento desta demanda de maneira 

ótima, levando-se em consideração as restrições de ordem técnica e macroeconômica. 

Tal metodologia confundia-se, portanto, com o planejamento das próprias empresas de 

fornecimento de energia, que eram, em sua maioria, estatais.  

Os choques do petróleo representaram uma ruptura com o processo 

relativamente estável de crescimento econômico dos países industrializados. Ao mesmo 

tempo, a resultante crise de energia ameaçava as possibilidades de crescimento dos 

países em desenvolvimento, que se afundaram em sérias crises financeiras, em virtude 

do impacto dos preços nas balanças de pagamento e do crescente endividamento 

externo.  

Em resposta à crise, as nações viram-se obrigadas a reduzir, de forma 

significativa, a dependência externa pelas fontes derivadas do petróleo. A necessidade 

de mecanismos de atuação governamental no sentido de estimular o uso eficiente da 

energia, de forma a amenizar essa dependência, levou à formulação e implementação de 

uma série de políticas energéticas em todo o mundo industrializado (GELLER, 2003; 

SCHIPPER et al., 2000; BIELEKI, 2002; MOREIRA e GOLDEMBERG, 1999).  

Tais políticas, adotadas em sua maioria nas décadas de setenta e oitenta, faziam 

parte de um conjunto de alternativas cujas prioridades variavam de acordo com os 

objetivos das políticas energéticas nacionais dos países, que, por sua vez, refletiam suas 

situações econômicas, sociais, climáticas, geográficas e políticas. Eram, no entanto, 

norteadas pelas seguintes premissas (AIE, 1981): 
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• Redução da dependência e vulnerabilidade com relação ao petróleo – 

esforços no sentido de reduzir e diversificar as importações e estimular a 

exploração e produção nacional de petróleo e gás. 

• Diversificação de fontes de energia – fósseis, como carvão e gás natural, e 

derivadas de biomassa como o carvão vegetal e o etanol. 

• Investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias – 

aumento do conhecimento científico acerca de outras formas de conversão 

de energia, como a solar, eólica, pequenas centrais hidrelétricas e 

identificação de tecnologias menos intensivas em energia. 

• Estímulo à eficiência energética – intensificação dos esforços em 

conservação de energia, aumento da produtividade energética e redução da 

intensidade energética. 

• Sistematização e implementação do planejamento energético – estímulo ao 

estudo de melhores ferramentas analíticas para o planejamento energético, 

centralização, aumento da disponibilidade e qualidade das informações 

acerca da oferta e demanda de energia. 

A combinação dessas premissas, implementadas na forma políticas energéticas, 

resultou em um desacoplamento, até então inédito, entre crescimento econômico e 

consumo energético (SWISHER et al., 1997). Tal constatação impulsionou o 

desenvolvimento de ferramentas para o estudo da evolução da demanda energética em 

resposta a intervenções governamentais no sentido de tornar mais eficiente e racional o 

consumo de energia. 

A crise também trouxe a percepção de que a simples correlação entre a demanda 

energética e agregados macroeconômicos não mais se prestava como fundamento 

metodológico para previsão do comportamento da demanda de energia. Até que ponto o 

aumento no preço do petróleo – até então sem precedentes – e a conseqüente crise 

econômica afetariam o consumo de energia, ou ainda, qual o impacto que instrumentos 

de política energética, não relacionados com preços, poderiam ter na demanda 

energética, eram algumas das questões fundamentais levantadas por economistas e 

analistas do setor de energia. Tais indagações motivaram a comunidade científica a um 

questionamento do processo tradicional de planejamento baseado na expansão dos 

recursos de oferta, sem que se considerassem alternativas de uso eficiente de energia 

pelo lado da demanda. 
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A constatação das possibilidades técnicas de se continuar a oferecer os serviços 

energéticos necessários, dependendo de menores quantidades de energia, e de que 

crescimento econômico não está necessariamente atrelado a maior consumo de 

energético, colocou em xeque os fundamentos do planejamento dominante até os 

choques do petróleo (MARTIN, 1992; COHEN, 2002). Análises começaram a se voltar 

para o comportamento da demanda de energia, em especial, para os usos finais de 

energia. Foram desenvolvidas, durante a década de 80, técnicas voltadas para a 

decomposição do usos da energia, com o objetivo de identificar os componentes 

responsáveis pelas variações no uso da energia (ANG et al., 2000; SCHIPPER et al. 

2000; TOLMASQUIM et al. 1998). Estudos mais desagregados e voltados para o lado 

da demanda constataram que em geral, muitos bens e serviços energo-intensivos 

estavam atingindo pontos de saturação nos países industrializados, e que muitas 

melhorias técnicas na eficiência do uso-final de energia estavam se tornando 

disponíveis. Esses resultados sugeriam que o crescimento econômico e o bem-estar 

social poderiam se mantidos com uma oferta de energia e impacto ambiental 

significativamente menores que os indicados nas projeções até então existentes 

(SWISHER et al., 1997). 

2.4. O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO INTEGRADO 

O planejamento integrado da energia consiste em uma abordagem que coloca em 

um mesmo nível de decisão, alternativas de fornecimento de serviços energéticos tanto 

pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda (SWISHER et al., 1997). A 

generalidade dessa definição implica na necessidade de um estudo mais detalhado dos 

conceitos acima relacionados.  

Por serviço energético, entende-se o aporte de uma determinada quantidade de 

energia para a execução de uma atividade fim, seja ela, mobilidade, condicionamento 

ambiental, iluminação, etc. Confunde-se, portanto, com a definição de energia útil12. 

Situando-se num extremo da cadeia energética, a demanda por serviços energéticos 

determina qual o aporte mínimo de energia necessária para a realização das atividades 

que compõem os segmentos de uma sociedade. Nesse sentido, sob a ótica do 

planejamento integrado, procura-se, dentro de uma gama de alternativas que envolvem 

                                                 
12 Energia útil é a forma de energia efetivamente demandada pelo consumidor final, como força motriz, 
calor, iluminação. A quantidade de energia útil depende da eficiência da tecnologia de uso final utilizada 
(JANNUZZI et al., 1997) 
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aspectos tecnológicos e comportamentais, satisfazer as solicitações finais demandadas 

pela sociedade. Um dos objetivos do planejamento energético integrado é criar um 

ambiente econômico mais favorável para o desenvolvimento de aplicação de 

tecnologias de uso final eficientes, tecnologias limpas e tecnologias de produção de 

energia menos centralizadas, incluindo fontes renováveis. Para tal, o planejamento 

integrado implica num estudo detalhado e desagregado do comportamento das variáveis 

que determinam a demanda energética em cada um dos diversos setores da economia. 

Até a década de setenta, o enfoque tradicional do planejamento, voltado para a 

oferta, fez com que os modelos desenvolvidos para a análise do comportamento da 

demanda se baseassem numa metodologia bastante agregada, onde as estimativas de 

evolução do consumo de energia baseavam-se em relações econométricas, a partir de 

variáveis agregadas, como consumo total de energia e PIB (COSTA, 2001; BAJAY et 

al., 1996). 

Os primeiros modelos econométricos, chamados também de modelos de dupla 

elasticidade, relacionavam a demanda por energia – total ou setorial – com os níveis de 

atividade, classes de renda e com os preços dos energéticos (LAPILLONE, 1981). 

Relações econométricas são baseadas em variáveis puramente econômicas, a partir da 

suposição básica de que o comportamento econômico observado no passado pode ser 

extrapolado para a projeção de desdobramentos futuros. A coerência de tais estudos é 

válida desde que os principais padrões dos sistemas macroeconômico e energético, 

assim como as relações observadas no passado não sofram mudanças significativas ao 

longo do período de projeção ou análise (AIE, 1998). Tal “confiança” na repetição de 

tendências passadas comprometia a modelagem de importantes aspectos como inovação 

tecnológica e mudanças nos padrões de atividade não motivados por fatores econômicos 

(instrumentos regulatórios, informacionais, etc.).  

Outra limitação característica dos primeiros modelos econométricos está 

relacionada com a utilização da componente elasticidade-preço na projeção da demanda 

de energia. Apesar da relação entre preço e consumo de energia ser indiscutivelmente 

válida, a determinação do grau de relação entre essas duas variáveis gera graves 

problemas. Primeiramente, como sugere PINDYCK (1980), valores de elasticidade 

podem variar significativamente, tanto ao longo dos anos, quanto entre os setores da 

economia13. Ainda que as elasticidades reflitam de forma correta o comportamento 

                                                 
13 Segundo PINDYCK (1980), durante o período que precedeu as crises do petróleo, as estimativas de 
elasticidade-preço variavam de 0,28 a 1,1 para o setor residencial, de 0,49 a 0,9 para o setor industrial e 
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setorial, sua utilização dificulta a modelagem dos efeitos de possíveis rupturas 

tecnológicas ou macroeconômicas, como aquela ocorrida ao final da década de setenta. 

Ademais, o uso de elasticidades para previsão do consumo de energia, pressupõe 

respostas simétricas da demanda energética com relação à variação de preços, o que 

nem sempre se comprova (GRUBB et al., 1993). Investimentos em eficiência 

energética, realizados principalmente após a crise - como a adoção de tecnologias mais 

eficientes – resultaram em reduções não reversíveis no consumo de energia, mesmo 

após a redução de preços (LAPILLONE, 1981). Finalmente, cabe ressaltar que o uso de 

elasticidades em modelos econométricos simplificados – com poucas variáveis 

explicativas – pode erroneamente atribuir ao nível de preços, efeitos não 

necessariamente relacionados com preços, como por exemplo, programas de 

conservação de energia voltados à adoção de práticas e tecnologias mais eficientes.  

A rigidez apresentada pelos tradicionais modelos econométricos, advinda 

principalmente da premissa de uma estreita relação entre as variáveis macroeconômicas 

agregadas (PIB, valor agregado) e o consumo de energia não permitia que fossem 

investigados os efeitos de uma serie de fatores relacionados com o desenvolvimento 

econômico, social e tecnológico dos países. Tal rigidez era especialmente criticada, 

quando tais modelos eram aplicados em países em desenvolvimento, onde marcantes 

diferenças entre classes sociais e variações no crescimento econômico dos setores se 

refletiam em significativas mudanças estruturais (LAPILLONE, 1981). Desde então, 

estudos já apontavam que efeitos estruturais na economia dos países em 

desenvolvimento afetavam de sobremaneira o nível e a composição do consumo de 

energia nesses países (HOURCADE e LAPILLONE, 1985). 

Dessa forma, passaram a ser desenvolvidos modelos energéticos voltados para 

uma maior desagregação do consumo final de energia, por meio da descrição 

quantitativa da estrutura tecnológica de conversão e uso da energia, os chamados 

modelos bottom-up (COSTA, 2001; RIVERS e JACCARD, 2005)14 A metodologia 

bottom-up se baseia numa desagregação do uso da energia, avaliando-se as diferentes 

combinações de tecnologia para cada uso final. A descrição física proporciona um 

panorama analítico para comparar tecnologias, seus diferentes desempenhos 

                                                                                                                                               
de 0,22 a 1,3 para o setor de transporte. Deve-se destacar ainda, que tal período foi caracterizado por 
níveis de preços relativamente estáveis (LAPILLONE, 1981). 
14 Para detalhamento da distinção de modelos segundo a terminologia bottom-up e top-down, vide 
SHUKLA (1995), GRUBB et al. (1993), JACCARD et al. (2003), GRUBB et al. (2002), SATHAYE e 
SANSTAD (2004). 
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energéticos, custos e políticas que podem ser adotadas para influenciar suas taxas de 

desenvolvimento e uso. Além de procurar identificar os potenciais tecnológicos, a 

análise bottom-up pode descrever as limitações e as barreiras de mercado, como taxas 

de reposição de equipamentos e requisitos de capital, que restringem a taxa de 

implementação de eficiência energética.   

Ao estabelecer um mesmo patamar de análise para alternativas de atendimento 

das solicitações energéticas pelo lado da oferta e da demanda, o planejamento integrado 

busca uma solução de mínimo custo total para a sociedade, onde as componentes 

econômica, social e ambiental estão inseridas (vide Figura 2). Cada etapa da cadeia de 

fornecimento de energia, desde a extração dos recursos naturais, passando pelos 

processos de transformação, transporte e distribuição de energéticos, implica em custos 

que devem ser quantificados e inseridos no processo de planejamento.  Isto implica em 

vantagens e desvantagens, porquanto o planejamento passa, por um lado, a incorporar 

todas as variáveis pertinentes à analise, tornando-se, inclusive, multidisciplinar, por 

outro, ele necessita de aporte intenso dedados desagregados em alta qualidade, que o 

pode inviabilizar em termos práticos, em termos de tempo, factibilidade e recursos 

financeiros e humanos. 
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Figura 2: Diagrama esquemático do processo de Planejamento Energético 
Integrado 
Fonte: Elaboração própria a partir de JANNUZZI et al. (1997). 

Na abordagem tradicional, os custos envolvidos na análise das alternativas 

restringem-se aos custos econômicos, cuja quantificação consiste na determinação do 

valor monetário incorrido ou evitado em decorrência da implementação da alternativa, 

como mostra a Figura 3. Sob esse enfoque, os custos decorrem do levantamento dos 

 21



custos de capital, operação e manutenção da opção tecnológica considerada. Pelo lado 

da demanda, consiste na estimativa dos custos evitados em função melhorias de 

eficiência energética ou de conservação de energia15.  
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Receitas e 
Lucros

Custo das 
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Atender a demanda pela 
oferta de menor custo

 
Figura 3: Diagrama esquemático do processo de Planejamento Energético 
Tradicional 
Fonte: Elaboração própria a partir de JANNUZZI et al., (1997). 

O custo de uma opção de suprimento de serviço energético está relacionado com 

as diferentes dimensões do uso da energia pelos agentes envolvidos no processo 

decisório. Segundo SWISHER et al. (1997), a energia pode ser vista sob as dimensões 

do uso da energia dentro do processo de planejamento integrado: as dimensões 

econômica, social e ambiental. Esta distinção entre dimensões, ainda que arbitrária, é 

fundamental para o estabelecimento da análise por indicadores como discutem 

SCHIPPER e HAAS (1997) e VERA et al. (2005). Entenda-se bem que segmentar o 

planejamento segundo dimensões não significa considerar que estas dimensões são 

independentes entre si. Ao contrário, a idéia do planejamento é exatamente reintegrá-las 

de forma lógica, buscando a quantificação na modelagem e na elaboração de 

indicadores. 

                                                 
15 Cabe um parêntese, nesse momento, para uma distinção entre eficiência energética e conservação de 
energia. Eficiência energética implica numa redução da quantidade necessária de energia para a execução 
de um determinado serviço, normalmente em função de uma substituição tecnológica, ou de processo. 
Conservação de energia, por outro lado, consiste na redução dos requerimentos de energia decorrente de 
mudanças comportamentais relacionadas com o nível de atividade de uma solicitação energética. Dessa 
forma, uma melhoria de eficiência energética pode ou não levar a uma redução do consumo energético. 
Depende, assim, se o impacto da melhoria de eficiência resulta efetivamente numa redução do consumo 
total de energia. Para uma discussão mais aprofundada entre eficiência energética e conservação de 
energia, ver HERRING (2006). 
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2.4.1. Dimensão Econômica do Planejamento Energético Integrado 

A energia é um dos componentes essenciais para o desenvolvimento econômico 

de uma nação. O seu suprimento constitui ao mesmo tempo um fator limitante e um pré-

requisito fundamental às atividades humanas, ao desenvolvimento e ao crescimento 

econômico. No entanto, o uso da energia em uma sociedade não é um fim em si próprio 

(UNDP, 2000). A energia é consumida para a satisfação das necessidades dos 

consumidores por serviços como transporte, produção de bens materiais, aquecimento, 

iluminação e força motriz, entre outros. Especialmente nos países em desenvolvimento, 

cuja estrutura social encontra-se em processo de reorganização, devido ao aumento da 

urbanização e à industrialização, aportes cada vez maiores de energia têm sido 

demandados para a manutenção das atividades industriais, agrícolas, de transporte e de 

consumo residencial (COHEN, 2002).  

Dentro do contexto do planejamento energético, a relação entre economia e 

energia se fundamenta em dois aspectos da estratégia energética nacional: a segurança 

energética, representada pela dicotomia vulnerabilidade e confiabilidade; e os padrões 

de produção e consumo de energia dentro dos setores econômicos. 

Segurança Energética 

Apesar da generalidade do termo, segurança energética pode ser entendida como 

a capacidade do fornecimento contínuo de energia, de forma adequada, em quantidades 

suficientes e a preços acessíveis (UNDP, 2000). Dessa forma, está relacionada com a 

vulnerabilidade quanto a rupturas no fornecimento de energia importada, mas também 

com a disponibilidade local de recursos para o atendimento da demanda, de forma 

equilibrada e sustentável.  

Pelo fato da energia ser um fator limitante do processo de industrialização e do 

crescimento econômico, a disponibilidade e o acesso aos recursos energéticos assumem 

aspectos de fundamental importância para o desenvolvimento das nações. Na realidade, 

as preocupações com relação à segurança energética se justificam com base em duas 

questões: a escassez ou indisponibilidade de acesso a fontes primárias de energia, que se 

encontram geograficamente mal distribuídas ao redor do mundo; e a capacidade de 

expansão e confiabilidade de operação dos sistemas energéticos que moldam os padrões 

de uso da energia nas sociedades (BLYTH e LEFEVRE, 2004).   
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A distribuição global dos recursos naturais se apresenta de forma bastante 

desigual entre os países. Sob uma perspectiva histórica, tal constatação surge como uma 

justificativa para muitos dos mecanismos globais de relação entre os países, como os 

processos de colonização, o imperialismo, a globalização e determinados conflitos 

armados internacionais16. Da mesma forma, os recursos energéticos também apresentam 

uma distribuição geográfica consideravelmente desigual, especialmente com relação às 

fontes primárias de energia mais utilizadas no mundo, os combustíveis fósseis. Cerca de 

metade das reservas provadas de petróleo convencional e líquidos de gás natural do 

mundo encontra-se no Oriente Médio, uma região de grande instabilidade geopolítica. 

Similarmente, metade das reservas provadas de gás natural encontra-se em dois países: 

Rússia e Irã (AIE, 2004).  

A elevação dos preços do petróleo e a conseqüente ruptura de suprimento da 

década de setenta evidenciou a vulnerabilidade dos países industrializados com relação 

à oferta crescente e ininterrupta de energia para o atendimento da demanda energética 

(MITCHELL, 2002; BIELECKI, 2002). Enquanto que no mundo desenvolvido via-se 

um deslocamento de recursos financeiros dos países industrializados para o Oriente 

Médio, nos países em desenvolvimento ocorriam graves crises econômicas, em função 

do impacto das importações de petróleo e derivados nas balanças de pagamentos que, 

combinados com aumentos das taxas internacionais de juros17, endividavam cada vez 

mais os países carentes de recursos externos para manutenção da expansão da infra-

estrutura de oferta de energia (UNDP, 2000).  

A queda dos preços do petróleo em meados da década de oitenta e a estabilidade 

do mercado na década de noventa reduziu a preocupação dos países com relação à 

confiabilidade do suprimento de energia. No entanto, com a recente alta dos preços do 

petróleo, nova ênfase tem sido dada à questão do suprimento energético como estratégia 

nacional de desenvolvimento. Em especial, destacam-se os recentes conflitos no Iraque 

e suas implicações no mercado mundial de petróleo. 

A vulnerabilidade com relação ao aumento de preços e o seu conseqüente 

impacto na balança comercial dos países importadores são dois aspectos de fundamental 

importância no contexto de um planejamento energético, especialmente nos países em 
                                                 
16 Merece destaque o atual conflito armado entre os Estados Unidos e o Iraque, cujas motivações também 
estão relacionadas com o domínio da produção de petróleo na região (AIE, 2004). 
17 O aumento das taxas internacionais de juros, provocado pela própria crise nos países industrializados, 
determinou um acentuado crescimento na dívida externa dos países em desenvolvimento, em especial 
daqueles cujo crescimento era fortemente dependente dos mecanismos internacionais de financiamento 
(DNAEE,1984).  
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desenvolvimento, onde o forte endividamento externo e a dependência de investimentos 

intensivos em capital para a expansão da infra-estrutura de oferta de energia são 

características marcantes de suas economias (JAFFE e SOLIGO, 2002). 

Nesse sentido, faz parte do processo de planejamento a avaliação dos riscos 

relacionados com a dependência externa de energia e o estudo de alternativas de 

redução da vulnerabilidade tanto pelo lado da oferta, como a diversificação das fontes 

energéticas, adoção de estratégias de diminuam à vulnerabilidade externa18 e o estímulo 

à produção doméstica, quanto pelo lado da demanda, por meio do aumento da eficiência 

energética e da conservação de energia. 

O outro aspecto da segurança energética consiste na capacidade de expansão e 

manutenção da confiabilidade operacional dos sistemas energéticos. Isto porque a 

disponibilidade dos recursos é uma condição necessária, porém não suficiente para o 

atendimento das necessidades energéticas dos consumidores finais. Conforme a própria 

definição de segurança energética estabelecida anteriormente, o suprimento energético 

deve ser realizado de forma adequada e contínua.  

Padrões de consumo e produção de energia 

Um indicador muito utilizado para medir a relação entre o uso da energia e o 

desenvolvimento econômico de uma nação é a intensidade energética, ou seja, a razão 

entre o consumo agregado de energia e o Produto Interno Bruto. Historicamente, a 

relação entre essas duas variáveis era de pouca flexibilidade, ou seja, um crescimento do 

PIB era conseqüência de um crescimento de similar magnitude do consumo de energia, 

o que sugeria uma elasticidade unitária para essa relação. Assim, associava-se o 

consumo de energia total de uma nação ao seu nível de desenvolvimento econômico. No 

entanto, a ruptura representada pelos choques de petróleo fez com que medidas voltadas 

para o uso eficiente da energia fossem adotadas, o que provocou um desacoplamento 

entre o crescimento do PIB e o uso da energia, principalmente nos países 

industrializados19.  

                                                 
18 Dadas as incertezas e os riscos associados à ocorrência de crises nos mercados internacionais de 
energia, uma abordagem eficiente consiste na diversificação dos fornecedores (hedging strategy). Embora 
não seja voltada à redução da dependência externa, esta estratégia tende a reduzir a vulnerabilidade 
energética com relação as áreas de instabilidade geopolítica (BLYTH e LEFEVRE, 2004). 
19 Nesses países, a estrutura de produção da economia já se encontrava madura e consolidada, o que 
permitiu uma melhor identificação dos potenciais de redução no consumo de energia.   
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Pesquisadores e analistas passaram então a examinar quais os fatores que 

contribuíam para mudanças na intensidade energética dos países ao longo dos anos. De 

maneira geral, dois fatores foram identificados, um relacionado com a estrutura na qual 

se fundamenta e a economia e o outro relacionado com o mecanismo de transformação 

do insumo energético em produção (ANG, 2004; PARK, 1992).  

A estrutura setorial está relacionada com as participações relativas dos diversos 

setores na composição da economia. Dessa forma, mudanças na estrutura industrial, por 

exemplo, estão diretamente relacionadas com o mix de produtos, ou seja, com a 

participação relativa dos diversos segmentos (siderurgia, alimentos e bebidas, minerais 

não-metálicos, metais não-ferrosos, entre outros) no nível de atividade final do setor. Da 

mesma forma, o consumo do transporte estará estreitamente relacionado com sua 

estrutura setorial, ditada pela participação dos modais de transporte (rodoviário, 

ferroviário, marítimo e aéreo) na atividade total.   

A intensidade energética, por sua vez está relacionada com a eficiência técnica 

dos processos e atividades e os padrões de consumo de cada setor (ANG, 2004). O 

mecanismo de transformação da energia final em energia útil irá influenciar a 

quantidade de energia necessária para a manutenção das atividades econômicas. Desta 

forma, mede-se por este indicador, o grau de eficiência com que a energia é utilizada.  

Para a determinação dos impactos desses dois fatores, uma série de técnicas de 

decomposição foi desenvolvida durante a década de 80. A informação obtida a partir 

desses estudos de decomposição20 foram de fundamental importância para o 

entendimento e a quantificação dos impactos de mecanismos de controle implementados 

pelas políticas energéticas voltadas à redução do consumo de energia nos países 

industrializados. Dessa forma, a monitoração desses impactos permitiu a consolidação 

dos conhecimentos até então adquiridos na área de planejamento e implementação de 

políticas públicas. Foi possível avaliar quais políticas foram realmente eficazes no 

sentido de atingir os objetivos das políticas energéticas nacionais, assim como 

identificar os motivos daquelas que não foram bem sucedidas.  

 

                                                 
20 Vide, especialmente, ANG et al. (2000), ANG (2004), LIU et al. (1992), PARK (1992) e MACHADO 
e SCHAEFFER (2005). 
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2.4.2. Dimensão Ambiental do Planejamento Energético Integrado 

A percepção dos impactos no meio ambiente relacionados ao uso de recursos 

naturais para fins energéticos não é recente. A Inglaterra pré-industrial testemunhou a 

destruição de suas florestas em virtude da extração descontrolada de lenha, o que levou 

à exaustão de uma fonte de energia considerada renovável. A taxa de extração de 

madeira foi tamanha que inviabilizou a capacidade de reposição do estoque natural de 

biomassa daquele ecossistema (MARTIN, 1992).   

Todavia, os impactos sobre o meio ambiente não se restringem somente à 

exaustão de recursos naturais. A extração, transformação e consumo de recursos 

energéticos estão intimamente relacionados com impactos no meio-ambiente. Dentre 

aqueles mais relevantes estão a poluição atmosférica, da água e dos solos, o 

desflorestamento das áreas florestais e o aumento da concentração de gases de efeito 

estufa na atmosfera. Outra questão fundamental da percepção ambiental do uso da 

energia diz respeito ao esgotamento dos recursos não-renováveis, trazendo ao debate a 

questão da sustentabilidade energética. 

Questões ambientais provavelmente serão cada vez mais importantes no futuro, 

na medida em que é crescente a preocupação com a qualidade e com os padrões do 

ambiente global e regional, incluindo-se a ameaça potencial de mudança climática 

global. A produção e o uso de fontes energéticas é geralmente uma das maiores fontes 

de emissões, tanto globais (gases de efeito estufa) como locais (poluentes). Para reduzir 

esses problemas com melhorias técnicas, iniciativas inovadoras de eficiência energética 

surgem com solução economicamente competitiva (JANNUZZI et al., 1997). No 

entanto, novas opções de atendimento da demanda energética podem tornar-se 

competitivas na medida em que os custos ambientais relacionados com a produção e uso 

da energia passem a ser incorporados nas análises de opções energéticas. Chamados na 

literatura de externalidades ambientais, os impactos ambientais resultantes do uso da 

energia não são embutidos no custo de utilização dos energéticos a eles associados. Na 

realidade, foge do escopo do presente estudo, uma análise detalhada dessas 

externalidades21. De qualquer maneira, independente de como os custos ambientais são 

calculados e quais são as tecnologias escolhidas para mitigar tais custos, a avaliação dos 

custos sociais e ambientais é uma meta importante do Planejamento Energético 

                                                 
21 Para uma discussão mais detalhada acerca das externalidades ambientais, ver HALL (2004), 
TOLMASQUIM e SZKLO (2000), MAY et al. (2003) e UNDP (2004). 
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Integrado como um dos critérios para determinar como a demanda por serviços de 

energia deve ser atendida. 

2.4.3. Dimensão Social do Planejamento Energético Integrado 

Como discutido anteriormente, o acesso a serviços energéticos é uma condição 

essencial para a manutenção do bem estar social e do padrão de vida das pessoas. Nesse 

sentido, o acesso a fontes de energia de forma adequada, confiável e de qualidade é um 

dos objetivos fundamentais do processo de planejamento energético. Estima-se que 2 

milhões de pessoas não têm acesso a fontes adequadas de energia para cocção de 

alimentos, dependendo basicamente de fontes tradicionais de energia, como lenha, 

carvão vegetal e resíduos agrícolas (UNDP, 2004; 2002). Similarmente, cerca de 1,7 

milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade, sendo privados de serviços adequados 

de iluminação, condicionamento ambiental e refrigeração (UNDP, 2004). Sem acesso a 

fontes adequadas de energia, essas pessoas são impossibilitadas de atingir um nível 

mínimo de condição material para a satisfação das necessidades básicas de 

sobrevivência, como alimentação, saneamento, saúde e educação. Dessa forma, a falta 

de acesso aos serviços básicos de energia é um dos fatores condicionantes da pobreza 

dos países, principalmente daqueles ainda em fase de desenvolvimento. 

Para uma melhor compreensão do papel da energia no desenvolvimento social e 

no aumento de padrão de vida das populações, cabe uma breve análise dos efeitos da 

disponibilidade de recursos energéticos no índice de desenvolvimento humano das 

sociedades. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o grau de bem estar 

social e econômico, a partir de uma composição de variáveis como renda, instrução e 

educação (UNDP, 2004)22. A Figura 4 apresenta duas curvas hipotéticas que representa 

a evolução do IDH em função do consumo per capita de energia moderna e 

tradicional23, respectivamente, em uma sociedade. 

                                                 
22 Como destacam TOLMASQUIM e COHEN (2002), apesar de o IDH ser um índice cuja criação é 
recente (desde 1990) e cuja metodologia ainda encontra-se em fase de aprimoramento, seu uso tem se 
mostrado bastante eficaz nas discussões em torno das condições de bem estar e desenvolvimento 
econômico-social das populações. 
23 “Energia tradicional” refere-se ao conjunto de fontes energéticas que normalmente não são 
comercializadas, como a biomassa e a tração humana e animal, enquanto que “energia moderna” engloba 
as fontes energéticas comercializáveis, como os derivados de petróleo, gás e eletricidade (WEC, 1999).   
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Consumo de energia per capita

Bem-estar

(IDH)

 
Figura 4: Curvas de relação entre bem-estar e consumo de energia para fontes 
modernas e tradicionais 
Fonte: MACHADO e SCHAEFFER (2005) 

Pela evolução da curva de IDH, é possível constatar que o maior uso de energia 

leva a um aumento do bem-estar do indivíduo e/ou da sociedade. Isto é particularmente 

verdadeiro para fontes de energia modernas, representadas pela curva superior. Essas 

fontes permitem que sejam realizados serviços energéticos de qualidade superior 

(condicionamento, refrigeração, telecomunicações, etc) aos serviços oferecidos pelas 

fontes de energia tradicionais. No entanto, observa-se, pelo comportamento dessa curva, 

que a relação entre consumo de energia e bem estar social não é linear: 

Inicialmente, a introdução de usos modernos de energia e das tecnologias que se 

lhes associam leva a incrementos substanciais do bem-estar da população (Região I). De 

forma similar, a utilização de fontes tradicionais de energia nessa região também leva a 

um aumento do bem estar social. Aportes dessa natureza relacionam-se basicamente 

com a satisfação das necessidades mais básicas de sobrevivência como, por exemplo, a 

utilização de biomassa para cocção, que garante o cozimento das refeições, reduzindo 

assim, a possibilidade de contaminação alimentar. Esta é parte elástica da curva, onde 

pequenos aumentos do uso de energia moderna levam a grandes incrementos de bem-

estar. Deve-se notar, no entanto, que a inclinação da curva superior é mais acentuada 

(possui uma derivada maior) do que a da curva inferior, refletindo o fato de que a 
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utilização de fontes modernas de energia garantem serviços de melhor qualidade, 

proporcionando um maior grau de bem estar para o mesmo aporte de energia.  

Os incrementos de bem estar com o aumento do uso de energia moderna vão 

marginalmente se tornando menores, até que a elasticidade se torna unitária (Região II). 

Na medida em que vão sendo satisfeitas as necessidades básicas de serviços energéticos 

(cocção, refrigeração, condicionamento ambiental), aportes maiores de energia não 

representam incrementos de bem estar tão elevados quanto na fase anterior. Na curva 

inferior, a incapacidade de realização adequada de serviços energéticos - iluminação, 

refrigeração e condicionamento ambiental – faz com que os ganhos em bem estar 

proporcionados por essas fontes sejam bem menores com relação aqueles provenientes 

da utilização de fontes modernas de energia. Na realidade, ganhos de bem estar nessa 

fase, resultam, por exemplo, da substituição de fogões a lenha ineficientes por outros a 

base de carvão vegetal, que podem ser até três vezes mais eficientes (WEC, 1999). Os 

ganhos de eficiência reduzem a quantidade de combustível necessária para um mesmo 

nível de aquecimento, diminuindo o tempo e o trabalho despendido para coleta e 

contribuindo para o aumento do bem estar das pessoas24.  

Como mostra a Região III das curvas, chega-se a um certo ponto onde aumentos 

do uso de energia moderna não necessariamente significam serviços energéticos 

adicionais e melhoria de bem-estar. A curva se torna inelástica, devido à saturação da 

função utilidade. Tal fato é mais evidente ainda com relação às fontes tradicionais de 

energia. Como destaca um estudo do Conselho Mundial de Energia (WEC, 1999), 

dentre os usos finais de energia no setor residencial, apenas a cocção e - em bem menor 

escala - a iluminação25, podem ser garantidas apenas por fontes tradicionais de energia. 

Por esse motivo, a saturação da curva de bem estar para essas fontes ocorre antes e a um 

patamar bastante inferior do que na curva das fontes modernas de energia.   

Finalmente, incrementos do uso da energia podem levar a perdas de bem-estar, 

por efeitos de congestionamento (Região IV). Isto ocorre rapidamente com fontes 

tradicionais, como a lenha, cujo uso na cocção leva a problemas de poluição local 

importantes; ocorre ainda que menos rapidamente com as fontes modernas, por 
                                                 
24 No entanto, como destacam ELIAS e DAVID (2005), apesar da possibilidade de substituição entre 
fontes tradicionais, ou até mesmo por fontes modernas, a atividade de cocção é foco de certa inércia, uma 
vez que a preferência dos consumidores quanto ao paladar  e aos métodos de cocção a base de lenha e 
carvão vegetal, fazem com que esta seja a última atividade de uso final no processo de substituição por 
fontes modernas de energia.  
25 Segundo WEC (1999), algumas famílias mais pobres aproveitam o fogo utilizado para cocção também 
para a iluminação doméstica, intensificando o impacto prejudicial da emissão de gases poluentes na saúde 
dos membros dessas famílias.  
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exemplo, em áreas metropolitanas onde o uso adicional do transporte privado leva a 

engarrafamentos e aumento de poluição local.  

Dessa forma, tal análise permite concluir que a substituição de fontes 

tradicionais por fontes modernas de energia permite ganhos de bem estar, 

principalmente perante aqueles mais pobres, onde o incremento do consumo de energia, 

em termos de quantidade e qualidade, proporciona aumentos significativos no padrão de 

vida desse segmento da sociedade. Também é importante destacar, como enfatizado 

anteriormente, as externalidades positivas decorrentes do acesso desse segmento a 

fontes de melhor qualidade, uma vez que seu acesso contribui para uma liberação de 

tempo e mão de obra, que podem ser aproveitados em atividades produtivas e que 

possibilitem incrementos na renda dessas famílias. Tais incrementos, por sua vez, 

garantem possibilidades de maior consumo energético, gerando assim, um ciclo de 

melhorias nas condições de vida daqueles beneficiados com o acesso à fontes modernas 

de energia.  

Entretanto, é importante colocar em questão o fato de que, tão importante quanto 

o acesso às fontes de energia, está a capacidade de compra por parte da sociedade, da 

energia em si e dos bens relacionados com o seu uso (SCHAEFFER et al., 2003; 

SCHAEFFER et al. 2005). Na realidade, o consumo de uma determinada fonte para a 

realização de um serviço energético é ditado por uma série de fatores econômicos 

culturais e ambientais, dentre os quais se destacam a acessibilidade aos recursos 

energéticos, a conveniência de uso, a controlabilidade da fonte, a limpeza e eficiência de 

transformação, as preferências do consumidor e os custos de utilização (UNDP, 2002). 

No entanto, como destaca LEACH (1992), a característica de maior peso na decisão de 

utilização de uma fonte de energia consiste no impacto de seu custo na renda familiar. 

2.5. INDICADORES ENERGÉTICOS E O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 
INTEGRADO 

Indicadores, por definição, representam valores estatísticos que revelam o estado 

específico e determinado no tempo de um fenômeno observável e mensurável 

(MACHADO, 2002). Análises financeiras e econômicas são freqüentemente baseadas 

em indicadores. O índice da bolsa de valores, por exemplo, reflete a variação de uma 

carteira teórica de ações, a partir de uma aplicação hipotética, funcionando como um 

indicador do desempenho médio das cotações do mercado, cuja finalidade é orientar o 

tomador de decisão, nesse caso, o investidor (BOVESPA, 2005). Analogamente, o 
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índice nacional de preços ao consumidor é um indicador que representa a evolução do 

aumento de preços dos produtos na economia, orientando as decisões relacionadas à 

política monetária nacional.  

Uma distinção importante se dá entre os indicadores descritivos, ou factuais e os 

indicadores analíticos. Como destaca MACHADO (2002), os primeiros revelam o 

próprio montante de uso de energia da unidade de referência - país, setor, empresa, 

domicílio etc. No entanto, tal montante está sempre associado ao conceito de energia 

que se quer enfocar. Há três conceitos básicos de energia: primária, final e útil 

(PHYLIPSEN et al., 1998; MARTIN, 1992). Assim, caso se procure um indicador 

abrangente sobre a quantidade de energia requerida por uma sociedade, deve-se utilizar 

o conceito de energia primária. Alternativamente, caso se almeje um indicador da 

quantidade de energia demandada apenas pelos usuários finais, deve-se utilizar o 

conceito de energia final. Finalmente, caso se busque um indicador da quantidade de 

energia relacionada especificamente ao trabalho almejado pelo usuário final, deve-se 

utilizar o conceito de energia útil.  

Cabe ressaltar, no entanto, que o conceito subjacente ao indicador factual de uso 

de energia selecionado influencia a definição dos indicadores analíticos. Já os 

indicadores analíticos são aqueles que “explicam” uma situação, normalmente 

estabelecendo-se uma relação entre indicadores factuais. Trata-se de uma distinção 

arbitrária, pois um indicador, conforme seu uso, pode ser analítico ou descritivo. Por 

exemplo, O Produto Interno Bruto (PIB), assume o papel de um indicador factual 

quanto utilizado para avaliar o nível de atividade de uma economia, mas funciona como 

um indicador analítico quando usado para explicar o uso de energia final desta mesma 

economia. A função de indicadores factuais e analíticos é prover informações relevantes 

ao tomador de decisão sobre o fenômeno enfocado para que este balize sua estratégia de 

ação (MACHADO, 2002).  

Assim, é útil esta distinção para apresentação e análise de uma base extensiva de 

indicadores, como a que será usada nesta tese. Neste caso, os indicadores descritivos 

serão basicamente indicadores de estado, que servirão para uma análise geral da oferta e 

do consumo de energia no sistema energético brasileiro. Por sua vez, os indicadores 

analíticos permitem explicar os estados, avaliar relações causais e, em grande medida, 

são fruto de operações matemáticas que interligam os indicadores descritivos. Como 

será visto, no Capítulo 2, a descrição do sistema energético brasileiro será feita com 

base na utilização de indicadores descritivos dos padrões e oferta e consumo de energia 
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no Brasil, enquanto que uma análise mais detalhada das relações entre os indicadores 

será baseada na construção de indicadores analíticos, como a intensidade energética e o 

consumo de energia per capita.   

De fato, pouco pode ser extraído do valor absoluto de um indicador, visto que 

um indicador “per si” não fornece informação suficiente ao tomador de decisão, sendo 

necessário contrastá-lo com o próprio indicador em outro momento de tempo (análise 

temporal), em outro local (análise seccional) ou mesmo com um conjunto de outros 

indicadores (análise referencial), para melhor interpretá-lo (MACHADO, 2002).  

Quanto à forma de apresentação, indicadores podem representar quantidades 

extensivas, quando assumem um valor total ou agregado, como, por exemplo, área total, 

produção total, reservas totais; ou intensivas, quando normalizados ou indexados, de 

forma a facilitar comparações, como por exemplo, renda per capita (PIB/população) e 

densidade populacional (população/área).  

Indicadores energéticos têm o objetivo de identificar as relações existentes entre 

as atividades humanas e o uso da energia de forma desagregada (SCHIPPER et al., 

2001). De maneira geral, os indicadores energéticos fornecem ao analista, ou tomador 

de decisão, informações que servem de base para a formulação de políticas e medidas 

de gestão para o planejamento do setor energético (MACHADO, 2000). 

De forma a facilitar o entendimento dos fatores determinantes do consumo de 

energia, uma grande variedade de indicadores energéticos tem sido desenvolvida. De 

fato, a construção e aplicação dos indicadores estão diretamente associadas ao objetivo 

do estudo ou análise a ser realizado. No entanto, de maneira geral, os indicadores 

energéticos podem ser classificados de acordo com suas características (SCHIPPER et 

al., 2001; MACHADO, 2002): 

• Descritivos ou factuais – podem ser apresentados de forma estática, ou seja, em 

um determinado momento, ou por meio de uma série temporal, como por 

exemplo, a evolução na oferta primária ou no consumo final de energia. 

• Estruturais – mostram a evolução da participação das atividades associadas ao 

consumo de energia, como por exemplo, participação no valor agregado da 

produção do setor industrial, parcela de um determinado modal de transporte, 

ou percentual do consumo de energia destinado ao aquecimento de água no 

setor residencial.  

• Intensidade – a partir de uma combinação dos indicadores anteriores, 

usualmente na forma de fração, relacionam o consumo de energia com uma 
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determinada unidade de atividade ou produção. Por exemplo, a intensidade 

elétrica de um segmento industrial relaciona o consumo de eletricidade com 

uma unidade de produção, física ou econômica; a intensidade energética no 

setor de transporte associa o consumo de combustível à distância percorrida.  

• Causais – Correlacionam variações em indicadores com variações em fatores 

determinantes do consumo de energia como nível de renda, preços, estrutura 

social, clima, tecnologia, entre outros.  

• Conseqüenciais – Indicadores de conseqüência apontam para as implicações e 

impactos relacionados à oferta e ao consumo de energia. São exemplos àqueles 

associados a emissões de gases de efeito estufa, desmatamento de áreas 

florestais, depleção de reservas, dentre outros.   

Uma importante etapa na elaboração de indicadores energéticos consiste no 

estudo da estrutura na qual as atividades relacionadas ao consumo de energia estão 

inseridas. Tal análise deve ser feita a partir da quantificação níveis de atividade de cada 

segmento de consumo de energia. A unidade de medida do nível de atividade varia de 

acordo com as características e com o nível de agregação do setor analisado, podendo 

assumir valores físicos ou monetários (SCHIPPER et al., 2001). Quanto maior o nível 

de agregação do setor, maior é a dificuldade de atribuição de uma unidade física, devido 

à heterogeneidade de produtos ou atividades envolvidas. Para o setor industrial, por 

exemplo, é comum o uso de unidades monetárias como medida da atividade do setor 

(PIB, valor agregado, valor da produção), dada a diversidade de produtos envolvidos. 

Por outro lado, quando analisando um determinado segmento do setor industrial, 

relacionado com a fabricação de um produto homogêneo, torna-se mais adequada a 

utilização de uma unidade física de atividade (FREEMAN et al., 1997). SCHIPPER et 

al. (1997) e FARLA e BLOK (2000) apontam para uma abordagem híbrida de unidades 

físicas e monetárias para segmentos do setor industrial e de serviços, enquanto que para 

os setores de transporte e residencial, a utilização de unidades físicas é a mais 

apropriada. 

A construção dos indicadores estruturais consiste na quantificação da 

participação relativa de um dado setor na composição da escala ou atividade total. São 

atribuídos pesos ou percentuais que servem para ponderar a influência de cada grupo na 

atividade total do setor. 
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2.6. INDICADORES COMO FERRAMENTAS PARA A FORMULAÇÃO DE 
POLÍTICAS ENERGÉTICAS 

A força motriz do uso da energia corresponde ao conjunto de decisões 

individuais de cada unidade básica constituinte da sociedade como um todo, seja ela 

uma residência, um motorista, uma empresa privada ou um agricultor. O consumo 

energético tem sua origem na forma com que as economias e sociedades funcionam. A 

tarefa do agente responsável pela formulação de políticas energéticas consiste em 

identificar quais os fatores determinantes das escolhas e decisões que apresentam 

impactos específicos no consumo de energia e desenvolver mecanismos de estímulo à 

adoção de práticas e comportamentos voltados ao uso adequado dos recursos 

energéticos (AIE, 1997).  

Dessa forma, a questão fundamental para a elaboração de políticas consiste no 

entendimento de como o consumo de energia responde a uma série de fatores, ou forças 

motrizes relacionadas diretamente com as atividades humanas, como por exemplo, nível 

de renda, preços, tecnologias, comportamento, padrão de consumo, mobilidade, entre 

outros.  

Para cada uso final de energia, existem componentes tecnológicos e 

comportamentais (SCHIPPER et al., 1997). A eficiência energética de um processo 

industrial, por exemplo, depende intrinsecamente da tecnologia utilizada para a 

conversão de energia, regida pelas leis mecânicas e termodinâmicas da física. No 

entanto, o consumo de energia desse processo irá depender de fatores como tempo de 

utilização e nível de atividade, caracterizados como componentes comportamentais do 

uso da energia. De forma análoga, a energia necessária para locomoção depende da 

tecnologia e das características do veículo, mas também do peso e da distância 

transportados.  

O mecanismo de desagregação da economia, ou do subsistema energético é que 

fundamentou a distinção básica entre as duas classificações antes aqui discutidas, a 

abordagem bottom-up e a top-down. 

Ao mesmo tempo, buscavam-se ferramentas capazes de analisar os verdadeiros 

impactos de tais políticas no padrão de consumo das sociedades e, principalmente, 

identificar as forças fundamentais responsáveis por determinar as mudanças no 

consumo de energia.  

O setor industrial, por ser o segmento cuja demanda energética era mais 

significativa, passou a ser o foco de inúmeros estudos e análises na década de 80, cujo 
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objetivo consistia na identificação dos impactos de mudanças na estrutura de produção 

industrial na energia demandada por este setor. Segundo ANG (2004), a maioria das 

publicações relativas a esse assunto era voltada para o setor industrial.  

A premissa de que mudanças estruturais poderiam ter influências significativas 

no padrão de consumo de energia da economia levou à necessidade de identificação e 

quantificação dos impactos, de forma a orientar a formulação de políticas energéticas 

voltadas a esse setor.  

Pesquisadores e analistas passaram então a examinar quais os fatores que 

contribuíam para mudanças na intensidade energética industrial dos países ao longo dos 

anos.26 De maneira geral, dois fatores foram identificados, a estrutura de produção e a 

intensidade energética setorial. A estrutura setorial industrial está relacionada com as 

participações relativas dos diversos segmentos desse setor (siderurgia, alimentos e 

bebidas, minerais não-metálicos, metais não-ferrosos, entre outros) na composição da 

atividade total, sendo ela medida em unidades físicas ou monetárias. Dessa forma, 

mudanças na estrutura industrial estão diretamente relacionadas com o mix de produtos 

desse setor. A intensidade energética, por sua vez está relacionada com a eficiência 

técnica dos processos e atividades e os padrões de consumo de cada setor (ANG, 2004).  

Como antes asseverado, para a determinação dos impactos desses dois fatores, 

uma série de técnicas de decomposição foi desenvolvida. A informação obtida a partir 

desses estudos de decomposição foi de fundamental importância para o entendimento e 

a quantificação dos impactos de mecanismos de controle implementados pelas políticas 

energéticas. Dessa forma, a monitoração desses impactos permitiu a consolidação dos 

conhecimentos até então adquiridos na área de planejamento e implementação de 

políticas públicas. Foi possível avaliar quais políticas foram realmente eficazes no 

sentido de atingir os objetivos das políticas energéticas nacionais, assim como 

identificar os motivos daquelas que não foram bem sucedidas. 

A análise dos efeitos que explicam a variação do uso da energia elucida melhor 

esta questão. A variação do uso da energia deriva da combinação de três efeitos, que 

não são independentes entre si (o que explica os termos de interação de 2a e 3a ordem): 

o efeito atividade, o efeito estrutura e o efeito conteúdo, como mostrado pela equação a 

seguir: 
                                                 
26 Alguns estudos podem ser citados, como exemplos, tais como TOLMASQUIM et al. (1998), 
ALCANTARA e DUARTE (2004), PARK (1992), PHYLIPSEN et al. (1998), SCHIPPER et al. (2000 , 
2001) e DARMSTADER et al. (1977). 
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Dois exemplos interessantes podem ser usados aqui. Primeiramente, em estudo 

realizado no final da década de 90, TOLMASQUIM et al. (1998) identificaram que a 

intensidade energética do setor siderúrgico brasileiro aumentava na década de 90, 

indicando uma maior demanda de energia por unidade de valor do produto industrial em 

questão. Porém, o consumo específico de energia por tonelada de aço se reduzia no 

mesmo período. Assim, a intensidade aumentava não por uma perda de eficiência no 

nível do processo industrial (equipamentos), mas porque: 

1. A partir de 1993 (com o incentivo à exportação de produtos semi-acabados – Lei 

Kandir27), o mix de produção da siderurgia se alterou em prol de bens de menor 

valor (redução do valor unitário médio da produção); 

2. O aço comum perdeu valor no mercado internacional, sendo uma commodity. 

Em suma, o aumento de eficiência energética (ou produtiva) do setor metalurgia, 

medida apenas em termos do consumo específico de energia (por tonelada), era mais do 

que contrabalançada pela perda devalor unitário médio da produção.28

O segundo exemplo se dá no transporte de passageiros por veículos de passeio 

nos EUA. Desde 1980, os países da OCDE implementaram programas de eficientização 

da sua frota de veículos de passeio, com destaque para dieselização da frota européia e 

para o programa de padrão de eficiência, Corporate Average Fuel Economy (CAFE), 

nos EUA (GELLER, 2003;  AIE, 2001). Estes programas aumentaram a eficiência dos 

motores dos veículos leves, porém não necessariamente levaram a um menor consumo 

de energia por passageiro.km nestes países, porque: 

1. O peso dos veículos aumentou. Por exemplo, para carros nos Estados Unidos 

cresceu de 1.375 kg em 1980 para 1.500 kg, conforme AIE (2001). 

2. Embora se tenha reduzido o consumo de energia por unidade de potência nos 

motores, aumentou-se a potência dos motores (maior cilindrada). Em especial, 

cresceu o peso de utilitários na frota de veículos de passeio dos Estados Unidos, 

                                                 
27  Lei complementar, no. 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do 
Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICMS) e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. DOU de 
16.9.96. 
28 Este exemplo será mais bem detalhado, quando se apresentarem os indicadores analíticos do sistema 
energético brasileiro (Seção 3.5.1 do Capítulo 3) 
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aumentando, inclusive, os impactos de elevação de preço de petróleo sobre o 

consumidor final norte-americano.29 

3. O aumento da frota de veículos leves suscitou a necessidade de investimentos 

crescentes em infra-estrutura rodoviária e levou a efeitos de congestionamento e 

maiores consumo de energia por km rodado. Por exemplo, o EPA atribuiu, em 

1995, 15% do aumento do uso de gasolina RFG nos EUA a congestionamentos 

(OMS, 1995). 

1. O aumento da frota e o maior uso do modo rodoviário também levou a uma 

maior deterioração da infra-estrutura existente. O mesmo EPA atribuiu 4% do 

aumento do uso de RFG nos EUA às condições deterioradas das estradas. Este 

valor chegou a 50% nos piores casos, porém (OMS, 1995). 

2. O modo rodoviário não é o meio mais eficiente de transporte de passageiros, em 

termos de energia por passageiro.km. Menos ainda o é o transporte individual, 

que transporta menos pessoas (média de 1,7 na OCDE) por área ocupada pelo 

veículo e energia consumida (EUROSTAT, 2005). 

Em suma, a política de eficientização da frota de veículos leves foi limitada 

pelas mudanças dos padrões de consumo de energia em prol de modos e equipamentos 

de transporte mais energo-intensivos. 

                                                 
29 Para um estudo sobre o impacto dos utilitários sobre a frota norte-americana, durante eventos de 
elevação do preço do petróleo, vide MCMANUS et al. (2005). 
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3. APLICAÇÃO DE INDICADORES ENERGÉTICOS PARA O CASO 
BRASILEIRO SEGUNDO A BASE ISED 

 

3.1. ALGUMAS EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS NO USO DE 
INDICADORES ENERGÉTICOS 

Desde a publicação do Relatório Brundtland30, em 1987, várias organizações 

nacionais e internacionais têm se engajado no desenvolvimento de indicadores para 

avaliar um ou mais aspectos do desenvolvimento sustentável. Os esforços foram então 

intensificados com a adoção da Agenda 21, durante a Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. Em 

seu Capítulo 40, a Agenda 21 recomenda, especificamente, para que países e 

organizações governamentais e não-governamentais desenvolvam indicadores de 

desenvolvimento sustentável para os níveis nacional, regional e global.  

Em resposta aos primeiros esforços de consolidação de uma base de indicadores 

de desenvolvimento sustentável em nível global, o Departamento de Assuntos 

Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA) começou a construir, em 1995, o 

primeiro conjunto de indicadores de desenvolvimento sustentável. Esse primeiro 

trabalho organizava os indicadores segundo as quatro dimensões do desenvolvimento 

sustentável: Social, Econômica, Ambiental e Institucional (UNDESA, 1999). Dentro 

dessas categorias, os indicadores eram classificados de acordo com suas características 

de causa (Driving force), estado (State) e resposta (Response). Tal abordagem, chamada 

na literatura acadêmica de DSR, mostrava-se compatível com aquelas utilizadas em 

projetos de indicadores ambientais de organizações internacionais como a Organização 

de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Agência Internacional de 

Energia (AIE), a Eurostat e a Agência Ambiental Européia (AAE). Dentre eles, 

destacam-se o modelo “Pressão/Estado/Resposta” (PSR), desenvolvido pela OCDE para 

classificar os diferentes tipos de indicadores ambientais (OCDE, 1993); e o modelo da 

                                                 
30 O Relatório Brundtland – elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas e presidida pela então Primeira-Ministra da Noruega, Gro 
Harlen Brundtland – faz parte de uma série de iniciativas, anteriores à Agenda 21, as quais reafirmam 
uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e reproduzido 
pelas nações em desenvolvimento, e que ressaltam os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem 
considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. O relatório aponta para a incompatibilidade entre 
desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes (UNDP, 2005).  
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AAE, baseado numa classificação mais detalhada: indicadores causais, de pressão, 

estado do meio ambiente, impactos e respostas sociais (AAE, 2002).   

É nesse pano de fundo que surgem as primeiras iniciativas de desenvolvimento 

de indicadores energéticos como ferramentas de análise das relações entre as atividades 

humanas e o uso da energia em nível internacional. A AIE iniciou seu projeto de 

indicadores energéticos em 1996 e seu objetivo inicial consistia em desenvolver uma 

ferramenta de análise dos fatores condicionantes das mudanças nos padrões de uso da 

energia e das emissões de dióxido de carbono. A iniciativa se desenvolveu com sucesso 

e atualmente e os dados utilizados no projeto de indicadores servem de base para 

estudos analíticos da AIE, como o World Energy Outlook e outras publicações na área 

de eficiência energética e tecnologia da energia (AIE, 2005). O desenvolvimento dos 

indicadores energéticos serviu para a consolidação de um sistema internacional de 

coleta de informações padronizadas entre todos os países membros da Agência. Tal 

feito também contribuiu para o aprimoramento da transparência e qualidade dos dados, 

assim como para a padronização da metodologia de coleta, processamento e divulgação 

dos dados relacionados com as atividades de oferta, transformação e consumo de 

energia (AIEA, 2005). Também é importante destacar que o desenvolvimento de um 

conjunto consolidado de indicadores energéticos possibilitou o estabelecimento de uma 

base confiável de comparação entre os países, para que fossem avaliados os progressos 

com relação à redução das emissões e ao aumento da eficiência dos sistemas 

energéticos.  

Outra importante organização internacional, a Eurostat, responsável pela coleta 

de dados estatísticos (incluindo os energéticos) de mais de 25 países, também teve um 

papel importante no processo de desenvolvimento de indicadores energéticos em nível 

global. Dando continuidade ao processo de integração das questões ambientais na 

agenda política dos países europeus, iniciado na reunião do Conselho Europeu, em 

1998, em Cardiff, a Eurostat enfatizou a questão da necessidade de indicadores para 

medir o progresso dos países com relação às questões energéticas e ambientais e criou 

uma estratégia de ação para o desenvolvimento de indicadores (AIEA, 2005). Em 2001, 

os indicadores passaram a integrar as dimensões econômica, social e ambiental do uso 

da energia, num claro reconhecimento de que os efeitos das políticas energéticas devem 

ser analisados numa abordagem que possa integrar todas as dimensões relacionadas com 

o uso da energia. Assim, a Eurostat publica anualmente estudos de indicadores 
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energéticos integrados com base nos dados coletados pela própria organização e pela 

AAE. 

Em 1999, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) iniciou um 

trabalho pioneiro de cooperação com diversas organizações internacionais, incluindo a 

AIE, a Eurostat e a UNDESA, no sentido de desenvolver um conjunto único de 

indicadores, que eliminasse as duplicações e pudesses ser utilizado como ferramenta de 

análise em qualquer país. Tal conjunto de indicadores, denominados ISED (Indicators 

for Sustainable Energy Development), englobaria as dimensões econômica, social e 

ambiental do uso da energia e teria como objetivo fundamental o estabelecimento de 

uma ferramenta analítica que possibilitasse a avaliação, o monitoramento e a 

comparação do nível de sustentabilidade energética dos países. Nesse sentido, foi 

empreendido um abrangente programa internacional, envolvendo especialistas de 

diversas organizações, países membros e não-membros, cujo resultado foi o 

desenvolvimento de um conjunto de 41 indicadores energéticos para o desenvolvimento 

sustentável.  

A base consolidada para de indicadores ISED herdou a abordagem DSR (causa, 

estado, resposta) das Nações Unidas, assim como integrou definitivamente as dimensões 

econômica, social e ambiental do uso da energia.  

A metodologia do presente estudo consiste na utilização de indicadores 

selecionados a partir da base consolidada internacionalmente pelas Agências acima 

mencionadas, que serão utilizados como ferramenta de análise para o processo de 

planejamento energético integrado. Dessa forma, este trabalho propõe uma integração 

entre as metas de desenvolvimento sustentável e os objetivos do planejamento 

energético integrado para o sistema energético brasileiro. Assim, a base comum de 

indicadores possibilita que sejam estudadas estratégias de políticas energéticas 

englobando as três importantes dimensões do desenvolvimento sustentável de maneira 

integral e conjunta. Tal proposta se fundamenta na própria lógica do planejamento 

energético integrado, que pressupõe um estudo sistemático e abrangente e que deve 

abordar não somente a questão do suprimento energético em si, mas todas as questões 

relacionadas com o uso da energia, como a eficiência energética, o acesso a fontes 

modernas de energia e os impactos no meio ambiente resultantes de todas as atividades 

relacionadas com o uso da energia (SWISHER et al., 1997).  
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3.2. A BASE ISED DE INDICADORES ENERGÉTICOS 

Conforme destacado na seção anterior deste capítulo, o conjunto de indicadores 

energéticos ISED (Indicators for Sustainable Energy Development) desenvolvidos em 

conjunto pela AIEA, AIE e a UNDESA é o resultado de um esforço dessas 

organizações no sentido de estabelecer uma metodologia padronizada para coleta, 

processamento e análise de informações relacionadas ao uso da energia.  

A escolha da aplicação dessa metodologia para o sistema energético brasileiro, 

no presente estudo, se fundamenta nas seguintes motivações: 

 

1. Consiste em uma metodologia unificada internacionalmente. Um dos principais 

objetivos da construção de indicadores energéticos em nível internacional é a 

possibilidade de comparação entre países (AIEA, 2005). O Brasil se encontra em 

diversos fóruns internacionais discutindo problemas ambientais globais, cuja 

origem é, em grande medida, explicada pelo sistema energético. A lógica que 

está por trás da internalização de custos externos (externalidades), normalmente, 

se baseia no Principio do Poluidor Pagador, que indica que se deve identificar 

com razoável precisão a fonte dos danos ambientais para se os compensar 

adequadamente. Esta identificação deve estear-se num sistema de informações 

padrão (SCHAEFFER et al. 2005a). Dessa forma, todo esforço no sentido de 

tornar compatível o sistema de informações energéticas do Brasil com o resto do 

mundo é necessário, uma vez que abre caminho para uma melhor comunicação 

com organizações internacionais no âmbito de discussões tanto acadêmicas 

(estudos técnicos) quanto políticas e econômicas (Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo, mercado de créditos de carbono, etc). 

 

2. A base de indicadores permite que se convirja para metodologias padronizadas 

internacionalmente, em termos de classificação de atividades econômicas, fontes 

energéticas e procedimentos de contabilização energética.31 Isto permite, por 

exemplo, que se realizem estudos de comparação internacional e comparação 

entre setores de consumo final de energia, visando, por exemplo, estabelecer 

metas de redução de intensidade energética setorial, através do estabelecimento 

                                                 
31 Note-se aqui que convergir não é igual à tornar idêntico. Trata-se de tornar as metodologias aplicadas 
no Brasil compatíveis com as internacionais, identificando, inclusive, facilmente as distinções entre as 
mesmas. 
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de padrões tecnológicos; se identifique com precisão setores energo-intensivos 

e/ou responsáveis por impactos ambientais locais e globais; sejam facilmente 

compatibilizados os dados sócio-econômicos levantados pelo IBGE com os 

dados do Balanço Energético Nacional (BEN); e finalmente que se padronizem 

os balanços energéticos regionais com o BEN. 

 

3. Possibilidade de inserção das especificidades do sistema energético nacional 

sem que se comprometa a estrutura de indicadores energéticos. Conforme será 

visto mais adiante, dadas algumas características sócio-energéticas, como a 

elevada participação de fontes renováveis (hidroeletricidade, lenha, álcool 

etílico, carvão vegetal), a falta de acesso a fontes comerciais de energia e as 

desigualdades de renda existentes no país, torna-se necessária a inclusão de 

indicadores adicionais no sentido de fornecer uma visão mais abrangente das 

características do sistema energético brasileiro. 

 

4. Estabelecimento de um padrão de obtenção de dados primários – A escolha da 

base ISED de indicadores levanta a necessidade de padronização na coleta de 

informações energéticas para o Brasil. Um exemplo bastante claro desta 

necessidade é a falta de compatibilidade entre os sistemas de classificação das 

atividades industriais adotado pelo Balanço Energético Brasileiro (MME, 2005) 

e o Sistema Internacional de Classificação das Atividades Econômicas (ISIC), 

que é adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), órgão 

responsável pela coleta e divulgação de dados estatísticos econômicos e sociais 

do país. Na realidade, essa incompatibilidade compromete a montagem de 

indicadores cuja metodologia já está consolidada internacionalmente32, como 

por exemplo, indicadores de intensidade energética setorial, que dependem de 

uma classificação padrão dos setores econômicos para que possam ser utilizados 

em estudos de comparação internacional. Há, portanto, uma maior facilidade de 

obtenção de dados e validação, quando os mesmos estão de acordo com sistemas 

de classificação internacionalmente reconhecidos e testados. Isto não implica em 

subestimar especificidades brasileiras, mas sim aprimorar o sistema de coleta e 

                                                 
32 Para maiores detalhes acerca da metodologia dos indicadores energéticos utilizada no presente estudo, 
ver AIEA (2005). 
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validação de informações energéticas nacionais. Aliás, os indicadores também 

servem para validar dados coletados, declarados em pesquisas amostrais. 

 

A Tabela 1 apresenta a base completa de indicadores energéticos, classificados 

segundo as dimensões econômica, social e ambiental e categorizadas como: indicadores 

causais indiretos e diretos e indicadores de estado. Como destacado anteriormente, este 

modelo de classificação de baseia na abordagem Causa/Sintoma/Resposta utilizada nos 

modelos ambientais da OCDE, da Comunidade Européia e da Agência Internacional de 

Energia. Tal abordagem possibilita a identificação das relações existentes entre os 

indicadores e a montagem de uma estrutura paramétrica para que possam ser estudadas 

estratégias de políticas por meio da análise dos efeitos ao longo da cadeia de 

indicadores.  
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Tabela 1: Base ISED de Indicadores 
Dimensão Conjunto de Indicadores 

ECONÔMICA  
Indicadores Causais 

Indiretos 
1. População  
2. PIB per capita  
3. Preços de energéticos  
4. Participação setorial no PIB  
5. Distância percorrida por passageiros  
6. Atividade do transporte de cargas  
8. Valor adicionado de alguns produtos manufaturados energo-intensivos  
9. Intensidades energéticas  
10. Intensidade Energética de alguns segmentos energo-intensivos  
11. Matriz energética  
12. Eficiência de suprimento de energia 
13. Status do desenvolvimento e uso de tecnologias de redução da poluição  
 

Indicadores Causais 
Diretos 

14. Intensidade energética total  
15. Investimentos no setor energético  
 

Estado 16. Consumo de energia per capita  
17. Produção primária de energia  
18. Dependência externa de energia  
 

SOCIAL  
Indicadores Causais 

Indiretos 
19. Desigualdades de Renda 
20. Relação entre a renda dos 20% mais pobres e preços de energéticos 

Indicadores Causais 
Diretos 

21. Fração da renda disponível gasta com consumo de energia  

Estado 22. Percentual de domicílios sem acesso a fontes modernas de energia 
AMBIENTAL  

Indicadores Causais 
Indiretos 

-------------------------------------- 

Indicadores Causais 
Diretos 

23. Quantidade de emissões de poluentes  
24. Concentração de poluentes em áreas urbanas 
25. Área territorial onde os índices de acidificação excedem o limite máximo 
26. Quantidade de emissões de gases de efeito estufa 
27. Descarga de radionuclídeos na atmosfera 
28. Poluição em bacias hidrográficas 
29. Geração de resíduos sólidos 
30. Quantidade de resíduos sólidos acumulados 
31. Geração de rejeito radioativo pela cadeia nuclear 
32. Acúmulo de rejeito radioativo 
33. Área tomada por infra-estrutura do setor energético 
34. Acidentes fatais por cadeia energética 
35. Percentual do potencial hidrelétrico disponível  
36. Reservas provadas de combustíveis fósseis  

Estado 37. Tempo remanescente das reservas de combustíveis fósseis (Taxa R/P)  
38. Reservas provadas de urânio 
39. Tempo remanescente das reservas provadas de urânio 
40. Intensidade de uso de recursos florestais como combustível  
41. Taxa de desflorestamento  

Fonte: AIEA, 2003. 

Como se nota na tabela, os indicadores causais são divididos entre diretos e 

indiretos. Essa divisão permite que seja feita uma distinção entre os fatores que possuem 

uma influência direta nos indicadores de estado (causais diretos) e aqueles cuja 

influência é indireta, influenciando outros indicadores diretos que, por sua vez, afetarão 
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os indicadores de estado. Esta hierarquia, além de possibilitar um melhor entendimento 

das inter-relações entre os indicadores, limita o número de indicadores diretos para cada 

dimensão. O modelo também permite identificar, para cada ação de resposta (ou 

conjunto de políticas energéticas) um indicador condicionante alvo da dimensão 

correspondente e, por meio das relações existentes entre eles, o conjunto de indicadores 

causais e de estado afetados positivamente pela ação de resposta. A Figura 5 oferece 

uma visão geral da estrutura de organização dos indicadores de acordo com a 

metodologia Causa/Sintoma/Resposta e com as três dimensões de indicadores. 
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Figura 5: Diagrama representativo da estrutura de indicadores 
Fonte: Elaboração própria a partir de AIEA, 2003. 

Uma vez identificadas as inter-relações entre os indicadores e montada a 

estrutura paramétrica, é possível estabelecer ações de resposta, que atuam sobre 

determinados indicadores condicionantes, de forma que sejam atingidos os objetivos 

definidos como prioritários no contexto do planejamento energético integrado. Nesse 

sentido, o presente capítulo estrutura-se de acordo com a seguinte lógica seqüencial: 
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1. São estabelecidas as metas (ou objetivos) do processo de planejamento, por meio da 

identificação de áreas prioritárias do sistema energético brasileiro.33 

2. Uma vez definidos os objetivos, monta-se a base de indicadores energéticos segundo 

as dimensões econômico, social e ambiental do PEI. 

3. Montada a estrutura paramétrica de indicadores, com base nas inter-relações 

existentes entre eles, são formuladas ações de resposta, que atuam sobre a base de 

indicadores, com o objetivo de atingir as áreas prioritárias identificadas na etapa 

inicial do processo de planejamento. 

3.3. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA APLICAÇÃO 
DOS INDICADORES 

Seguindo a lógica do planejamento energético integrado, as áreas prioritárias 

identificadas para o sistema energético brasileiro estão relacionadas com questões tanto 

pelo lado da oferta de energia, quanto pelo lado da demanda. A definição das áreas 

prioritárias servirá de base para a seleção dos indicadores energéticos da base ISED 

pertinentes para o caso brasileiro. 

3.3.1. Diversificação da Matriz Energética Brasileira 

Quanto à oferta de energia, este objetivo consiste na diversificação da matriz 

energética por meio do aumento da participação de recursos energéticos renováveis, 

disponíveis em território nacional. Tal objetivo assume um papel fundamental sob a 

ótica do planejamento, uma vez que contribui para a redução da dependência externa de 

energia, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento energético sustentável, 

ao reduzir a depleção de fontes energéticas não renováveis e contribuir para a mitigação 

dos impactos ambientais a elas relacionadas. 

A matriz energética brasileira possui, historicamente, uma participação 

considerável das fontes renováveis na oferta interna de energia. Não obstante, o rápido 

crescimento econômico e o intenso processo de industrialização, por que passou a 

economia brasileira nas últimas décadas, contribuíram para o crescimento da 

dependência por combustíveis fósseis não renováveis. Essa crescente dependência traz 

consigo graves conseqüências para o processo de desenvolvimento energético do país, 

tanto sob a ótica econômica, com o aumento da intensidade energética, como também 

                                                 
33 A vinculação destas áreas prioritárias com os indicadores e as políticas energéticas que poderiam ser 
propostas para o Brasil, no âmbito do Planejamento Energético Integrado, é realizada no Capítulo 4. 
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sob a ótica ambiental, em decorrência da intensificação das emissões de poluentes e 

gases de efeito estufa na atmosfera (GELLER, 2003). Nesse sentido, a disponibilidade, 

em território nacional, de recursos energéticos renováveis, oferece a possibilidade de 

adoção de uma estratégia de desenvolvimento energético voltada para a diversificação 

da matriz energética. Um importante exemplo da necessidade de diversificação da 

matriz energética brasileira foi a crise de energia elétrica ocorrida em 2001, que fez com 

que diversos setores da economia fossem obrigadas a reduzir o consumo de energia 

elétrica em 20%, caso contrário, estariam sujeitas a multas por excesso de consumo. A 

elevada dependência hidráulica do sistema elétrico brasileiro, cuja capacidade de 

armazenamento de energia (água armazenada nos reservatórios) é de natureza 

estocástica, introduz certo risco na capacidade de suprimento ininterrupto de energia no 

Brasil. Esse risco pode ser minimizado através da entrada de novas fontes energéticas na 

matriz de suprimento de energia elétrica, como a energia eólica e pequenas centrais 

hidrelétricas. Outras fontes mais descentralizadas, como a energia fotovoltaica também 

podem contribuir para a diversificação, especialmente com relação a comunidades 

isoladas, que não possuem acesso à rede de energia elétrica (SCHAEFFER et al., 2003).  

3.3.2. Promoção da eficiência energética no uso da energia e redução das 
disparidades regionais de acesso à energia 

Pelo lado da demanda, esta área consiste na promoção da eficiência energética em 

conjunto com a redução das disparidades regionais de acesso a fontes modernas de 

energia. Trata-se, portanto, de uma estratégia complementar àquela estabelecida pelo 

lado da oferta, uma vez que o aumento da eficiência energética também contribui para a 

redução da dependência externa de energia e da exaustão dos recursos renováveis, por 

meio do melhor aproveitamento dos recursos disponíveis (GELLER, 2003; GELLER et 

al., 2005). 

Dentro desse contexto, é importante destacar que a melhoria da eficiência 

energética no Brasil pode ser uma alternativa bastante eficaz em termos econômicos. 

Por exemplo, uma recente pesquisa de conservação de energia elétrica, implementada 

pelas concessionárias de energia elétrica mostrou um custo de energia conservada de 

US$ 20-30 por MWh (SCHAEFFER et al., 2002). Por outro lado, durante os primeiros 

seis meses de 2002, a tarifa média residencial de energia elétrica foi de US$ 80/MWh, 

enquanto que a tarifa média industrial foi de US$ 36/MWh (ANEEL, 2002). Ademais, o 

custo marginal da oferta de eletricidade para diferentes alternativas tecnológicas varia 
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de US$ 20/MWh para algumas centrais hidrelétricas, até US$ 40/MWh para centrais 

termelétricas a gás natural.  

Ademais, ainda existe um significativo potencial de conservação de energia 

elétrica no Brasil, especialmente no que se refere ao uso de equipamentos mais 

eficientes. Muitas indústrias, empreendimentos comerciais e residências ainda 

desperdiçam energia por meio de processos industriais ineficientes, equipamentos 

antigos, veículos ineficientes e construções mal projetadas (SZKLO e GELLER, 2005). 

No setor residencial, por exemplo, o uso de equipamentos mais eficientes pode reduzir o 

consumo de energia elétrica em até 30%. No setor químico, por sua vez, pode-se chegar 

a uma economia de combustível de 5 a 15%, através de processos de integração de calor 

(TOLMASQUIM et al., 2003). O aumento da eficiência energética também pode 

reduzir as despesas com o consumo de energia, reduzir o custos de produção de 

materiais e reduzir o risco de cortes no suprimento de energia, especialmente no setor 

elétrico, onde a redução da potência transmitida contribui para o aumento da 

confiabilidade do sistema (SCHAEFFER et al., 2005). Também importante é o fato de 

que a redução da intensidade energética da economia pode contribuir para reduzir a 

pressão orçamentária no Governo, com relação à infra-estrutura de energia, 

possibilitando a implementação de políticas sociais de longo prazo, que tendem a 

competir com outras necessidades de investimento pelos limitados fundos do governo34.   

Dessa forma, uma vez definidas as áreas prioritárias para o sistema energético 

brasileiro dentro do contexto do planejamento energético integrado, foram selecionados 

indicadores energéticos da base ISED identificados como os mais relevantes para a 

caracterização do sistema energético brasileiro com relação a essas áreas. Assim, a 

Tabela 2, apresenta as relação de indicadores selecionados da base ISED, identificados 

como mais relevantes com relação às áreas prioritárias. Também são apresentados, 

nessa mesma tabela, os indicadores adicionais que foram inseridos na base de dados 

ISED, com o objetivo de retratar as especificidades do sistema energético brasileiro. 

 
34 Os investimentos em energia representaram cerca de 9% do total de investimentos no Brasil durante a 
década de noventa. Atualmente, a maior parte do investimento em oferta de energia é realizada pelo setor 
privado. No entanto, uma significativa parcela dos investimento ainda é feita pelo setor público 
(SCHAEFFER et al., 2005).  
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    Dimensão Conjunto de Indicadores Indicadores Adicionais
ECONOMICA   

Indicadores Causais 
Indiretos 

1. População  
2. PIB per capita  
4. Participação setorial no PIB  
5. Distância percorrida por passageiros  
6. Atividade do transporte de cargas  
8. Valor adicionado de alguns produtos manufaturados energo-intensivos  
9. Intensidades energéticas  
10. Intensidade Energética de alguns segmentos energo-intensivos  
11. Matriz energética  
12. Eficiência de suprimento de energia  
 

 
 
11. Participação da biomassa renovável/não-renovável na oferta 
interna/consumo final de energia 
11. Adição de etanol anidro à gasolina. 
11. Frota de veículos (etanol, gasolina, diesel) 

Indicadores Causais 
Diretos 

14. Intensidade energética total  
 

 

Estado 16. Consumo de energia per capita  
17. Produção primária de energia  
18. Dependência externa de energia  

 

SOCIAL   
Indicadores Causais 

Indiretos 
19. Desigualdades de Renda 
 

 

Indicadores Causais 
Diretos 

21. Fração da renda disponível gasta com consumo de energia  
 

 

Estado 22. Percentual de domicílios sem acesso a fontes modernas de energia  
AMBIENTAL   

Indicadores Causais 
Diretos 

--------------------------------------  

Indicadores Causais 
Diretos 

23. Quantidade de emissões de poluentes  
26. Quantidade de emissões de gases de efeito estufa  
35. Percentual do potencial hidrelétrico disponível  
36. Reservas provadas de combustíveis fósseis  

35. Percentual do potencial eólico disponível 
35. Percentual da área agriculturável utilizada para biomassa 
renovável 
35. Percentual da área agriculturável disponível para biomassa 
renovável. 
35. Potencial hidrelétrico. 
35. Potencial eólico 

Estado 37. Tempo remanescente das reservas de combustíveis fósseis (Taxa R/P)  
41. Taxa de desflorestamento  

 

Tabela 2: Indicadores Energéticos Selecionados da Base ISED 



Pode-se observar pela Tabela 2, que o conjunto de indicadores energéticos está 

apresentado de acordo com uma ordem numérica. Tal ordenação tem como único 

objetivo facilitar a identificação dos mesmos, uma vez que se trata de uma lista 

relativamente extensa, que obedece ao padrão internacional35. Todavia, não é propósito 

desta ordenação estabelecer qualquer tipo de relação causal ou ordem de apresentação. 

Trata-se apenas de apresentar os indicadores conforme a sua classificação segundo as 

diferentes dimensões definidas no estudo ISED. 

Contudo, no presente capítulo, optou-se por apresentar os indicadores 

energéticos de acordo com as relações que eles possuem entre si e compatível com as 

características do sistema energético brasileiro. Embora esta apresentação não siga a 

ordenação numérica pré-definida na base ISED,36 entende-se que desta maneira o leitor 

possa adquirir uma compreensão melhor e mais ampla do funcionamento do sistema 

energético brasileiro e das inter-relações existentes entre os indicadores.  

Assim, a discussão apresentada neste capítulo pode fornecer subsídios para a 

montagem da estrutura paramétrica de indicadores que será apresentada no capítulo 

subseqüente a este, quando será analisado como as propostas de políticas energéticas 

podem afetar a cadeia de indicadores. 

Finalmente, a partir da definição arbitrária de indicadores descritivos e 

indicadores analíticos,37 seguiu-se uma linha de discussão, em que, primeiro, se 

descreve o sistema energético nacional, para, em seguida, se o analisar conforme 

indicadores energéticos. 

3.4. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS INDICADORES 
SELECIONADOS – DESCRIÇÃO DO SISTEMA ENERGÉTICO 
NACIONAL 

Dando início ao estudo da evolução dos indicadores energéticos selecionados, 

proceder-se-á a uma análise da cadeia de suprimento de energia no Brasil.  Em seguida, 

serão introduzidos os demais indicadores, na medida em que se mostrarem relevantes à 

discussão.  

                                                 
35 Não se achou conveniente modificar a numeração da relação de indicadores energéticos, visto que se 
trata de uma base consolidada internacionalmente. Uma alteração da ordem numérica não traria 
benefícios relevantes e comprometeria a identificação dos indicadores em estudos de comparação com 
outros países. 
36 Entenda-se bem que o capítulo não segue a ordem expositiva original da base ISED, porém mantém no 
texto a numeração desta base, de forma a permitir a completa identificação dos indicadores tanto nas 
tabelas da tese, quanto nas referências citas sobre esta base, especialmente a referência AIEA (2005). 
37 Vide seção 2.5 do Capítulo 2. 
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3.4.1. Oferta Interna de Energia 

O primeiro indicador apresentado é a oferta interna de energia (Indicador 11) 

no Brasil, que sofreu, ao longo dos anos, importantes modificações, tanto em termos 

quantitativos, onde é possível constatar um crescimento anual médio de 2,6% entre 

1980 e 2004, quanto em termos qualitativos. Durante a década de oitenta, houve um 

aumento da participação das fontes renováveis de energia na matriz energética 

brasileira, em especial, na primeira metade da década, passando de 28% em 1980, para 

34% em 1985. Tal resultado foi conseqüência de uma série de políticas implementadas 

ao final dos anos setenta e começo dos anos oitenta, em resposta aos dois choques do 

petróleo. Tais políticas foram o reflexo de uma estratégia adotada pelo governo 

brasileiro no sentido de reduzir a dependência energética externa através do máximo 

aproveitamento dos recursos energéticos disponíveis no país (LIMA, 1995).  
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Figura 6: Evolução da Oferta Interna de Energia no Brasil – 1980-2004 
Fonte: MME, 2005. 

Cabe destacar, no entanto, que se tratava de uma estratégia voltada não somente 

ao estímulo às fontes renováveis, mas ao aproveitamento de todos os recursos 

disponíveis no território nacional que contribuíssem para a redução da dependência 

externa de petróleo, cujo impacto no balanço de pagamentos se aliava à situação de 

crescente endividamento externo, em virtude das mudanças no cenário internacional dos 

mecanismos de financiamento (BARBALHO, 1987). Dessa forma, o estímulo à 

 52



produção nacional de petróleo e gás também se tornou uma prioridade da política 

energética nacional, como será visto mais adiante.  

A promoção das alternativas nacionais de suprimento energético se caracterizou 

pela implementação de políticas públicas em setores diversos da economia. No setor 

industrial, foi criado o Programa de Eletrotermia, que promovia a substituição dos 

combustíveis derivados do petróleo por eletricidade, para fins de aquecimento. No setor 

de transportes, foram ampliados os esforços de intensificação do Programa Nacional do 

Álcool (O Proalcool), para substituição da gasolina por etanol como combustível 

automotivo.  

Até a década de setenta, a lenha, extraída basicamente das florestas nativas, 

representava a principal fonte energética do país, atendendo ao consumo do setor 

residencial (para cocção), industrial (aquecimento direto e indireto) e agropecuário 

(secagem de grãos) (MME, 2005). Como conseqüência da exaustão das florestas 

próximas aos mercados consumidores, aliada à penetração de novas fontes de energia, 

como o óleo combustível, a participação da lenha na matriz energética brasileira foi se 

reduzindo ao longo dos anos (SCHECHTMAN et al., 1998). Com a crise energética ao 

final dos anos setenta, esta redução sofreu uma desaceleração, resultante do estímulo à 

adoção de processos de reflorestamento38, de forma a garantir a matéria-prima 

energética necessária à produção siderúrgica, dando origem, dessa maneira, às florestas 

plantadas (MCT, 2004). Com isso, pode-se dizer que houve um gradual processo de 

substituição da biomassa não-renovável, por biomassa renovável, a partir do 

reflorestamento para fins energéticos. Entre 1990 e 2000, por exemplo, a participação 

da madeira de reflorestamento para a produção de carvão vegetal, que por sua vez é 

utilizado como insumo nas indústrias siderúrgicas e cimenteiras, aumentou de 34% para 

71,7% (ABRACAVE, 2001). Não obstante, nos últimos anos, especialmente após 1994, 

observa-se uma tendência de diminuição no consumo de carvão vegetal, devido à 

substituição pelo carvão mineral, decorrente, em grande parte, do processo de 

privatização do setor siderúrgico39.  

O aproveitamento da lixívia no setor de papel e celulose também merece 

destaque. Entre 1989 e 2004, o consumo de lixívia para geração de eletricidade por 

                                                 
38 Em especial, os processos de reflorestamento voltados para o atendimento das usinas siderúrgicas do 
estado de Minas Gerais (MCT, 2004). 
39 Com a privatização, muitas empresas integradas a carvão vegetal foram desativadas e o processo 
migrou para o carvão mineral importado (MCT, 2004). 
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autoprodutores cresceu 11,5% ao ano. Em 2004, foram gerados 4.220 GWh de 

eletricidade a partir desta fonte.  

Outra importante fonte primária na matriz energética brasileira é a cana-de-

açúcar, que começou a aumentar sua participação a partir da criação do PROÁLCOOL, 

em 1975. Produto da cana, o álcool etílico passou a ser utilizado como combustível 

automotivo, sendo adicionado à gasolina (anidro), ou consumido diretamente em carros 

a álcool (hidratado). Além do álcool etílico, a cana-de-açúcar também produz o bagaço, 

que é aproveitado como fonte térmica nos processos industriais ou para geração de 

eletricidade (MME, 2005). 

Assim, a biomassa não-renovável passou a ser substituída pela renovável, o que 

se verificou em função da adoção de práticas mais modernas de uso da energia no setor 

industrial (como o aproveitamento da lixívia no setor de papel e celulose e a utilização 

do carvão vegetal no setor siderúrgico); no setor de transportes, pela penetração do 

álcool etílico, e no setor energético, como o aproveitamento do bagaço da cana-de-

açúcar para geração de calor e energia elétrica em ciclo combinado. A energia 

hidráulica - principal fonte para geração de energia elétrica no Brasil – manteve uma 

participação constante na produção primária de energia, entre 9% e 12%.  

A oferta interna de carvão mineral, por sua vez, é impulsionada pela demanda de 

basicamente dois setores da economia brasileira40: o setor energético, onde o carvão 

vapor é utilizado para a geração de energia elétrica nas centrais localizadas ao sul do 

país, próximas às jazidas de extração desse mineral; e o setor siderúrgico, cuja demanda 

vai além de suas características como energético, mas também como redutor 

siderúrgico, após sua transformação em coque. Como somente carvões com 

características específicas se prestam para a produção de coque, a demanda desse setor 

se concentra no carvão metalúrgico, que é importado em quase sua totalidade. Durante a 

primeira metade década de oitenta, a oferta de carvão mineral foi impulsionada pelo 

crescimento da indústria metalúrgica que, após sua consolidação na matriz energética 

brasileira ao final da década, fez com que a participação do carvão se mantivesse estável 

a partir de então (MME, 2005).   

A participação do petróleo na matriz energética brasileira diminuiu na primeira 

metade dos anos oitenta, porém, com o Contrachoque do petróleo em 1986, voltou a se 

                                                 
40 Cerca de 90% do consumo final de carvão mineral ocorre nos setores energético (centrais termelétricas) 
e siderúrgico. A parcela restante é consumida em pequena escala nos demais setores industriais, como 
cimento, alimentos e bebidas, ferro-ligas, cerâmica e outras indústrias (MME, 2005).  
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recuperar, atingindo em 1990, um patamar um pouco superior àquele registrado no 

começo da década. O aumento da oferta interna de petróleo registrado durante a década 

de noventa se deu basicamente em função do elevado crescimento da produção 

doméstica de petróleo, cerca de 9% ao ano, entre 1995 e 2004. 

3.4.2. Produção Primária de Energia 

A produção primária de energia no Brasil (Indicador 17), por sua vez, cresceu a 

uma média anual de 4,6% entre 1980 e 2004 (vide Figura 7 e Figura 8). Como 

destacado anteriormente, a década de oitenta foi marcada pelo resultado das políticas 

adotadas ao final da década de 70, em virtude das repercussões dos choques de petróleo 

tanto na própria economia brasileira, quanto no cenário internacional. A primeira 

metade da década foi marcada pelo significativo crescimento da produção nacional de 

petróleo que, em cinco anos, triplicou, passando de 179 mil barris por dia em 1980, para 

537 mil barris por dia em 1985 (MME, 2005). Tal feito foi resultado de uma política 

prioritária do governo federal de investimentos de prospecção e exploração, que 

permitiram à Petrobrás a aplicação de tecnologia pioneira em águas profundas (BAJAY, 

2004; MME, 2005; PETROBRÁS, 2005). A implementação de uma série de programas 

de desenvolvimento tecnológico41 (chamados de Procap) ao longo dos anos, permitiu o 

descobrimento de grandes reservas e exploração em lâminas d’água cada vez mais 

profundas42 (Petrobrás, 2005). Outro período de grande crescimento da produção 

nacional de petróleo se iniciou em 1995, quando já se explorava lâminas d’água 

superiores a 1000 metros de profundidade (PETROBRÁS, 2005). Entre 1995 e 2003, a 

produção nacional de petróleo cresceu em média, 9% ao ano, superando a marca de 

1.496 barris de petróleo por dia (ANP, 2004).  

                                                 
41 O Procap 1000 foi implementado em 1986, com o objetivo de melhorar a competência técnica da 
empresa na produção de petróleo e gás natural em águas com profundidade de até 1000m. Em 1993, foi 
implementado o Procap 2000, voltado para a redução dos custos operacionais e melhoria de eficiência e 
vida útil de equipamentos na exploração em águas de 1000 a 2000 metros. Finalmente, em 2000, foi 
lançado o Procap 3000, com vistas ao desenvolvimento de tecnologias para exploração em águas 
ultraprofundas, superiores à marca de 2000 metros de profundidade (BAJAY, 2004; PETROBRÁS, 
2005). 
42 Atualmente, a Petrobras tem cerca de 65% da área de seus blocos exploratórios offshore em 
profundidades de água de mais de 400 m (PETROBRÁS, 2005). Em especial, cabe destacar a descoberta 
do Campo de Marlim, em 1984, que se tornou o mais importante campo produtor brasileiro, responsável 
por cerca de 40% da produção total Brasileira (IAEA, 2003). 
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Figura 7: Produção Primária de Energia no Brasil – 1980-2004 
Fonte: MME , 2005. 
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Figura 8: Produção Primária de Energia no Brasil (participações) – 1980-2004 
Fonte: MME , 2005. 

Com relação ao gás natural, a produção nacional também apresentou um 

crescimento significativo, cerca de 8,9% ao ano, em média. No entanto, a penetração do 

gás natural brasileiro na matriz energética ainda é reduzida, devido principalmente, à 

necessidade de investimentos para a construção de uma infra-estrutura capaz de 

transportar o gás desde o local de produção, até o mercado consumidor em potencial. 

Soma-se a isto, o fato de uma considerável parcela do gás natural ser associado ao 

petróleo (cerca de 80%) e mais da metade da produção se encontrar em alto-mar (ANP, 

2004). Atualmente, a expansão do mercado de gás no Brasil depende das expectativas 

com relação ao comportamento de preços, assim como, da disponibilidade de 

investimentos em expansão da rede de gasodutos (SZKLO e CUNHA, 2005).  

A produção nacional de carvão mineral, por sua vez, sofreu algumas alterações 

ao longo dos anos. Apesar da aparente estabilidade e da baixa participação na matriz 

energética brasileira, cabe uma análise mais detalhada da evolução da oferta doméstica 

desta fonte. Como já mencionado, a produção de carvão mineral supre basicamente dois 

tipos de demanda: como fonte energética em processos industriais ou para geração de 

energia elétrica; e como redutor siderúrgico, no processo de produção de ferro e aço, 

após sua transformação em coque. Nesse último caso, o suprimento de carvão possui 
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um caráter mais específico, visto que nem todos os tipos de carvão mineral se prestam 

para a produção de coque. Até o final da década de oitenta, as siderúrgicas brasileiras 

eram obrigadas a adquirir carvão coqueificável brasileiro (produzido em Santa 

Catarina), para mistura com o coqueificável importado (DNPM, 2002). Tal imposição 

contribuiu para o crescimento da produção de carvão mineral nos anos oitenta. No 

entanto, a mistura com o carvão nacional não era desejada pela indústria, devido à má 

qualidade do coqueificável brasileiro43. Em 1990, essa obrigatoriedade foi retirada, 

eliminando dessa forma o mercado do carvão brasileiro para uso siderúrgico e, após um 

breve período de transição, a partir de 1991, não mais foi produzido no país esse tipo de 

carvão, restando a partir daí, uma pequena produção de carvão coqueificável para 

fundição (DNPM, 2002).  

Quanto ao carvão energético, incentivos governamentais do início à metade dos 

anos oitenta em função da crise do petróleo estimularam o consumo desta fonte no setor 

industrial, em substituição ao óleo combustível, o que também contribuiu para o 

crescimento da produção nacional nesse período (BARBALHO, 1987; LIMA, 1995). 

No entanto, o arrefecimento da crise, aliado aos graves problemas orçamentários da 

União, fez com que o governo, já a partir dos últimos anos da década de oitenta, se 

desinteressasse de manter tal política (BARBALHO, 1987). Não sendo o carvão 

brasileiro, por problemas de qualidade e más condições geológicas das jazidas, um bem 

naturalmente competitivo fora de uma política governamental de proteção, sua oferta se 

estabilizou no patamar de consumo do parque termelétrico já instalado e de alguns 

segmentos do setor industrial, como o setor de cimento e papel e celulose, localizados 

próximo às jazidas, ao sul do país (MME,2005; DNPM, 2002; TOLMASQUIM et al., 

2001).  

A oferta de biomassa, por sua vez, se divide em lenha, produtos primários 

(bagaço e melaço) e secundários da cana de açúcar (álcool etílico e hidratado) e outras 

fontes, como a lixívia e os resíduos industriais. A lenha, por sua vez, é consumida 

diretamente ou transformada em carvão vegetal44, cuja maior parte do consumo ocorre 

no setor industrial. A lenha ainda representa uma importante fonte de energia no sistema 

                                                 
43 Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (2002), a má qualidade do carvão mineral 
coqueificável brasileiro para fins siderúrgicos fazia com que seu beneficiamento apresentasse um baixo 
rendimento, o que fazia com que fosse necessário extrair grandes quantidades de carvão para a produção 
de carvão coqueificável.  
44 O processo de transformação de lenha em carvão vegetal consiste em uma destilação térmica destrutiva, 
chamada de pirólise lenta, que reduz o teor de umidade a aumenta o conteúdo energético, fazendo com 
que o combustível produzido seja de melhor qualidade (HILSDORF, 2004).  
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energético brasileiro, principalmente no setor residencial, onde a sua oferta permite que 

sejam atendidas as necessidades energéticas da parcela da população privada de acesso 

a fontes modernas de energia, como a eletricidade e o carvão vegetal (SHAEFFER et 

al., 2003). No entanto, como destacam SCHECHTMAN et al. (1998), cerca de 50% da 

lenha consumida nesse setor é coletada na forma de galhos e restos de árvores, não 

representando assim, um fator causador de desmatamento.  

3.4.3. Dependência Externa de Energia 

Ainda com relação ao balanço energético brasileiro, um indicador importante no 

contexto do planejamento energético integrado, estreitamente relacionado com a 

segurança energética, é  a dependência externa por fontes de energia (Indicador 18). A 

Figura 9 apresenta a evolução das importações líquidas do sistema energético entre os 

anos de 1980 e 2004. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Oferta Interna Petróleo e Derivados Gás Natural Carvão Mineral Eletricidade

 
Figura 9: Dependência Externa Líquida de Energia – 1980-2004 
Fonte: MME , 2005. 

A dependência externa brasileira reduziu-se de 41,7% em 1980 para 13,3% em 

2004. Tal feito foi possível graças ao sucesso das políticas voltadas à substituição do 

consumo de derivados (especialmente na década de oitenta) e ao incremento da 

produção nacional de petróleo, o que fez com que a dependência externa líquida por 

petróleo e derivados se reduzisse de 80,7% em 1980, para apenas 3,8% em 2003. A 

elevação das importações líquidas em 2004 foi conseqüência de uma redução da 
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produção nacional de petróleo (0,5%) em virtude de paradas não programadas de 

algumas plataformas que, juntamente aumento do consumo de derivados45, fez com que 

as importações líquidas, nesse ano, subissem para 8,1% (PETROBRAS, 2005). No 

entanto, espera-se uma recuperação da produção nacional em 2005, devido à elevação 

das taxas de recuperação dos campos localizados nas áreas maduras das regiões Norte e 

Nordeste e do Espírito Santo e do bom desempenho operacional de todas as plataformas 

da Bacia de Campos46 (PETROBRAS, 2005).  

As importações de gás natural se iniciaram em 1999, com a entrada em operação 

do gasoduto Bolívia-Brasil, com capacidade máxima de transporte de 30 milhões de m3 

por dia. Em 2000, se iniciou a importação de gás natural da argentina, integrando duas 

importantes reservas da América Latina ao sistema energético brasileiro. Em 2004, as 

importações de gás natural atingiram 37,4% da oferta interna deste energético.  

Como mencionado anteriormente, quase a totalidade do carvão metalúrgico 

brasileiro consumido no país é importada, atendendo basicamente às necessidades do 

setor metalúrgico. Desde o começo da década de noventa, com a extinção da 

obrigatoriedade de consumo do carvão metalúrgico nacional (DNPM, 2002), a 

importação de carvão mineral vem se mantendo entre 80% e 90% da oferta total.  

Finalmente, as importações de energia elétrica se iniciaram em 1985, com a 

entrada em operação da usina binacional de Itaipu, construída na fronteira entre o Brasil 

e o Paraguai. Atualmente a usina opera com 18 turbinas, totalizando uma capacidade 

instalada de 12.600 MW, repartidos igualmente entre os dois países. A instalação de 

duas unidades adicionais em 2006 aumentará a capacidade instalada para 14.000 MW. 

A importação de energia elétrica da parte paraguaia corresponde a uma capacidade 

instalada de cerca de 5.600 MW (oito das nove unidades geradoras pertencentes ao 

Paraguai) se dá por meio de um sistema de transmissão em corrente contínua a 500 kV, 

responsável pela conversão de freqüência de 50 Hz (sistema paraguaio) em 60 Hz, 

padrão utilizado em território brasileiro. O país também possui outras interconexões 

menores coma a Argentina (2250 MW) e com o Uruguai (70 MW), que também 

permitem a importação de energia elétrica desses dois países (ONS, 2004).   

                                                 
45 Como será visto mais adiante. 
46 No ano de 2005, foram quebrados onze recordes de produção diária, sendo atingidos 1.857.425 barris 
de petróleo (19/12/2005). 
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3.4.4. Consumo Final de Energia  

A evolução do consumo final de energia (Indicador 11) durante o período em 

análise, mostrada na Figura 10, comprova o aumento das fontes não-renováveis na 

matriz energética, especialmente a partir da década de noventa. 
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Figura 10: Consumo Final Total de Energia – 1980-2004 
Fonte: MME , 2005. 

A participação da lenha, que chegou a representar 21% do consumo final de 

energia em 1980 ser reduziu drasticamente durante os quinze anos que se sucederam, 

atingindo 8% no ano 2000. Tal redução se deveu à substituição por fontes modernas de 

energia no setor residencial, como a eletricidade e o GLP (ACHÃO, 2003). No entanto, 

nos últimos anos, a elevação dos preços do GLP tem provocado uma retomada no 

consumo de lenha como fonte energética para a cocção (SCHAEFFER et al., 2004, 

MORAIS, 2005). O carvão vegetal, por sua vez, que vinha reduzindo sua participação 

no consumo siderúrgico nos anos noventa, tem uma ligeira recuperação na primeira 

metade da década, devido ao aumento do consumo nesse setor.  

O gás natural é outro energético que vem ganhando importância na matriz 

energética nos últimos anos. Somente entre os anos de 2000 e 2004, o consumo de gás 

natural apresentou um crescimento médio anual de 14,4%. Sua penetração tem sido 

significativa, particularmente em três setores. No setor industrial, onde o crescimento 
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total foi de 172% nesse mesmo período, o gás natural passou a substituir o óleo 

combustível como fonte térmica. No setor energético, o gás natural passa a contribuir 

como uma importante fonte na complementação térmica para geração de eletricidade, 

que ocorre tanto nos períodos de baixo índice hidrológico, quanto nos horários de carga 

pesada do sistema47. Finalmente, no setor de transporte rodoviário, onde o GNV 

apresentou um crescimento anual da ordem de 50% entre 2000 e 2004. Apesar do 

crescimento no consumo em termos absolutos nos últimos anos, a participação do gás 

natural no consumo final de energia ainda é modesta, representando somente 6% ao 

final de 2004.   

3.4.5. Consumo Setorial de Energia 

Com relação ao consumo setorial de energia (Indicador 11), é possível 

constatar, pela Figura 11, que o consumo final do setor residencial permaneceu 

praticamente constante entre os anos de 1980 e 2004. Isto não significa, no entanto, que 

não tenham ocorrido mudanças significativas na estrutura de consumo energético nesse 

setor. 

                                                 
47 Chamado também de horário de ponta, que ocorre entre as 19:00 e 22:00, quanto o sistema demanda a 
potência máxima diária. 
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Figura 11: Consumo Setorial de Energia: Residencial – 1980-2004 
Fonte: MME , 2005. 

Entre os anos de 1980 e 2000, a lenha sofreu uma expressiva redução de sua 

participação no consumo final de energia nesse setor, passando de 72% em 1980, para 

32% em 2000. A lenha passou a ser substituída por fontes modernas de energia, como o 

GLP para a cocção e a eletricidade para o aquecimento de água. Nesse mesmo período, 

os consumos de GLP e eletricidade apresentaram um crescimento médio anual de 4,3% 

e 6,6%, respectivamente, enquanto que a redução do consumo de lenha foi de 4% ao 

ano. Constata-se, portanto, um processo de transição energética nesse setor, que envolve 

também a penetração de tecnologias mais eficientes de conversão de energia, como o 

fogão a GLP e o chuveiro elétrico (ACHÃO, 2003). Cabe destacar, no entanto, que não 

se trata de um processo de substituição irreversível, o que pode ser comprovado pela 

retomada do uso da lenha a partir de 2000, em função do aumento do preço do GLP 

(SCHAEFFER et al., 2004). A posse conjunta de fogões a lenha e a GLP garante uma 

maior flexibilidade às famílias, especialmente aquelas de menor poder aquisitivo, onde 

o gasto com energéticos tem um peso maior no orçamento, como será visto mais 

adiante.  

O processo de modernização energética foi impulsionado pelo crescente 

processo de urbanização no país (Indicador 1), como mostra a Figura 12. De fato, o 
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crescimento populacional é um condicionante primário do consumo de energia, mas que 

também afeta uma série de outros indicadores das dimensões social e ambiental, como 

será visto mais adiante. A evolução deste indicador no período entre 1940 e 2004 revela 

um crescimento anual médio de 2,3%. No entanto, durante as últimas décadas esse 

crescimento tem desacelerado, especialmente nos anos noventa (cerca de 1,4% ao ano). 
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Figura 12: Processo de Urbanização – 1980-2004 
Fonte: Elaboração própria a partir de IPEADATA, 2005. 

Apesar de importante em termos absolutos, o crescimento populacional é um 

condicionante cada vez menos significativo para a expansão do consumo de energia no 

Brasil, se comparado com outros condicionantes como a distribuição de renda e o 

acesso a fontes modernas de energia. No entanto, tais condicionantes têm uma relação 

maior com a crescente concentração da população em áreas urbanas, que entre 1980 e 

2004, subiu de 68% para 83%, respectivamente. 

A migração para as zonas urbanas do país fez crescer a parcela da população 

com acesso a redes de infra-estrutura (como água, eletricidade e esgoto) no Brasil, o 

aumento da posse de eletrodomésticos, especialmente entre os segmentos mais carentes 

da população e, principalmente, o padrão de comportamento da população brasileira 

(SCHAEFFER et al., 2003). 
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Atualmente, praticamente a totalidade dos domicílios urbanos do país possui 

acesso ao serviço de energia elétrica48 (IBGE, 2004). Como será visto mais adiante, para 

o setor residencial urbano, o grande obstáculo com relação à disponibilidade de fontes 

modernas de energia está relacionado com a capacidade de pagamento pelos serviços 

energéticos e não ao acesso propriamente dito.  

O consumo de energia no setor agropecuário, por sua vez, apresentou um 

crescimento anual de 1,5% entre 1980 e 2004. Também nesse setor, a lenha foi 

substituída pela eletricidade e pelo óleo diesel, refletindo a mecanização dos processos 

produtivos que se verificou nesse setor ao longo dos anos. Já os setores de serviços e 

industrial apresentaram um crescimento superior para o mesmo período, de 4,5% e 

2,7% ao ano, respectivamente, como mostra a Figura 13. 
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Figura 13: Consumo Setorial de Energia: Demais Setores – 1980-2004 
Fonte: MME , 2005.  
Nota: O setor Serviços inclui o setor de transportes. 

O elevado crescimento no consumo de energia do setor de serviços se deve em 

função da maior participação desse setor na economia brasileira, como mostra o 

indicador de participação setorial no PIB (Indicador 4). Consiste num indicador causal 

indireto da dimensão econômica do uso da energia. Na realidade, segundo a 

                                                 
48 Em 2004, somente 0,4% dos domicílios urbanos não tinham acesso à energia elétrica, enquanto que na 
área rural, esse percentual era de 18,4% (IBGE, 2004). 
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classificação adotada por SCHIPPER et al., (2000) e MACHADO (2002), trata-se de 

um indicador estrutural do consumo da energia. Assim, a participação setorial no PIB 

serve como base de análise do comportamento de indicadores mais complexos como, 

por exemplo, as intensidades energéticas total e setorial, que serão analisadas mais 

adiante. No entanto, em estudo prévio do comportamento deste indicador ao longo dos 

anos pode auxiliar no entendimento de outros indicadores energéticos, que serão 

apresentados mais adiante.  
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Figura 14: Participação Setorial no PIB – 1980-2004 
Fonte: IBGE, 2005. 
Nota: setor Serviços inclui o setor de transportes. 

O crescimento do consumo final do setor de transportes também foi relevante. 

Entre 1980 e 2004, o setor apresentou uma taxa média de crescimento anual superior à 

da economia (respectivamente 2,8% e 2,6%). Em 2004, o setor apresentou uma 

demanda de 2,152 EJ, o que corresponde a 26,3% do consumo final brasileiro, ficando 

atrás do setor de serviços (30,6%) e do setor industrial (36,9%). É, no entanto, o setor 

cujo consumo final apresenta a maior participação de fontes não-renováveis de energia 

(87,3% em 2004), sendo o responsável por grande parte das emissões de poluentes e 

gases de efeito estufa na atmosfera (MCT, 2004).  

O desenvolvimento do sistema de transportes brasileiro foi baseado no modal 

rodoviário. Após a Segunda Guerra Mundial, e especialmente durante o período do 

milagre econômico (entre 1968 e 1973), quando importantes obras rodoviárias foram 
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realizadas49, as rodovias se consolidaram como o sistema de transporte predominante no 

Brasil. Tal opção de desenvolvimento, aliada à grande extensão do território nacional 

fazem com que o modal rodoviário seja responsável pela maior parte do consumo de 

energia desse setor. Entre 1980 e 2004, a participação rodoviária no consumo do setor 

variou de 84% para 92%, respectivamente, especialmente em função da redução das 

participações dos segmentos hidroviário (de 3% para 1,3%) e ferroviário (de 6,5% para 

2%) durante o mesmo período.  
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Figura 15: Consumo Setorial de Energia: Transportes – 1980-2004 
Fonte: MME , 2005. 

 Com relação à evolução histórica desse consumo, cabe destacar o período entre 

1992 e 1998 onde foi observado um crescimento anual de 6%. Tal resultado foi 

conseqüência de uma retomada no crescimento econômico (cerca de 4% ao ano) e de 

um aumento da renda em decorrência do Plano Real (com será visto mais adiante), o 

que intensificou a atividade do setor e estimulou o aumento do número de veículos leves 

no país. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, somente entre 1993 e 

1995, o rendimento mensal nominal médio do brasileiro cresceu 30%, o que estimulou o 

aumento significativo da venda de veículos leves no país. No entanto, entre 1998 e 2004 

                                                 
49 A Transamazônica, cruzando a floresta Amazônica; a Ponte Rio-Niterói, ligando as cidades do Rio de 
Janeiro a Niterói; a Transpantaneira, na Região Centro-Oeste e a Imigrantes, no Estado de São Paulo 
(TOLMASQUIM e SZKLO, 2000).  
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houve uma redução de 9% da renda média (IBGE, 2004), contribuindo para o 

desaquecimento das vendas nos anos subseqüentes. 

3.4.6. Atividade do Setor de Transportes 

Dois importantes indicadores energéticos por trás do consumo de energia nesse 

setor consistem na evolução da atividade de transporte de passageiros e de cargas 

(Indicadores 5 e 6, respectivamente). Na realidade, as participações dos modais nesses 

indicadores revelam efeitos estruturais que explicam o padrão de consumo de energia. A 

Tabela 3 apresenta a evolução do Indicador 5 – Passageiros-Quilômetros transportados 

per capita. Trata-se de um indicador causal indireto de fundamental importância para o 

entendimento da estrutura do setor de transportes no país. Entre 1980 e 2000, o número 

de passageiros-quilômetros per capita transportados cresceu a uma taxa de 2,1% ao ano. 

Como é possível observar, este crescimento de seu basicamente devido ao aumento da 

atividade no modal rodoviário, cuja participação é preponderante frente aos outros 

modais. 

Tabela 3: Passageiros-km transportados por tipo de modal – 1980-2000 
 Ferroviário Metroviário Aéreo Rodoviário Total Participação 

Rodoviário 
1980 102 12 79 3.374 3.567 94,6% 
1985 121 21 81 3.695 3.918 94,3% 
1990 92 31 103 4.115 4.341 94,8% 
1995 62 34 100 4.692 4.888 96,0% 
2000 43 25 121 5.189 5.378 96,5% 
Fonte: GEIPOT, 2001. 

Esse aumento na atividade do modal rodoviário também é explicado pela 

redução do número de habitantes por veículo no Brasil, que apresentou uma acentuada 

queda durante a década de noventa, como mostra a Figura 16. Como já foi mencionado, 

dentre os fatores por trás dessa tendência estão o processo de urbanização, a falta de 

políticas governamentais no sentido de estimular as opções transporte público, assim 

como preferências dos consumidores em favor da utilização do transporte privado 

(COHEN, 2002). No entanto, cabe destacar que esses números ainda estão 

relativamente altos em comparação com àqueles verificados em outros países no ano de 

2000, como Estados Unidos (1,2), Canadá (4,2), e até mesmo Coréia do Sul (4,2) e 

Argentina (5,5), o que mostra que a frota de veículos leves no país pode crescer ainda 

mais (SCHAEFFER et al., 2004).  
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Figura 16: Habitantes por veículo – 1980-2000 
Fonte: GEIPOT, 2001; IBGE, 2000. 

Ainda com relação ao transporte privado, cabe destacar o consumo de um 

energético renovável de grande destaque, ao longo dos anos, na matriz energética 

brasileira, o álcool etílico. Atualmente, o consumo de álcool etílico nesse setor ocorre de 

três maneiras: como aditivo à gasolina, onde é utilizado o álcool anidro (99,6 GL), em 

proporção que varia de 24% a 26%, como mostra a Figura 17 (Indicador Adicional); 

como combustível para automóveis desenvolvidos exclusivamente para esse tipo de 

combustível, sendo utilizado o álcool hidratado; ou nos veículos flex, que podem 

funcionar com qualquer mistura de álcool ou gasolina em um mesmo tanque de 

combustível.  
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Figura 17: Adição de Álcool Anidro à Gasolina (% vol.) – 1980-2004 
Fonte: Elaboração própria a partir de MME, 2005. 

A Figura 18 apresenta as participações por tipo de combustível na frota estimada 

de veículos leves no país (Indicador Adicional). No entanto, é importante destacar que 

os dados disponíveis de frota carregam considerável incerteza. Isso porque o dado 

oficial de frota fornecido pelo Ministério dos Transportes (outrora por intermédio do 

GEIPOT) traz em si problemas metodológicos. De fato, esses dados são obtidos a partir 

das informações cadastradas na base dos DETRANs, que são consolidadas pelo 

DENATRAN. Todavia, boa parte dos proprietários não requer a baixa de seus veículos 

sucateados (há um critério ajuste da base – 3 anos sem pagamento de IPVA e ocorrência 

de multas –, mas que não é suficiente para depurar as falhas) e há dupla contagem 

quando há transferência de propriedade (ou domicílio) entre Estados (MATTOS e 

CORREIA, 1996). Não obstante, dada a importância deste indicador como 

condicionante do consumo de combustíveis no setor de transportes, optou-se no 

presente estudo por apresentar os dados consolidados de frota para o período disponível 

(entre 1980 e 2000), ao invés de se proceder a uma estimativa através de curvas de 

sucateamento50.  

                                                 
50 Para maiores detalhes acerca de estimativas com base em curvas de sucateamento ver MATTOS e 
CORREIA (1996), SCHAEFFER et al. (2004). 
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Figura 18: Participação na frota de veículos leves por tipo de combustível – 1980-
2000 
Fonte: GEIPOT, 2001. 

Dada a indisponibilidade de dados mais recentes com relação à composição da 

frota nacional de veículos leves, também são apresentadas as vendas de automóveis para 

o período entre 1980 e 2005, uma vez que a base de dados relativa a vendas é atualizada 

e divulgada constantemente pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (ANFAVEA). A análise da evolução das vendas de veículos leves permite 

constatar que (ANFAVEA, 2005): 

• A década de oitenta foi marcada pela predominância das vendas de veículos 

movidos exclusivamente a álcool etílico hidratado. Tal resultado foi fruto do 

sucesso do Programa Nacional do Álcool, que fez com que a proporção de 

carros a etanol no total de automóveis de ciclo Otto produzidos no país 

passasse de 0,46% em 1979 para 26,8% em 1980, atingindo um teto de 

76,1% em 1986. Com isso, a produção alcooleira atingiu um pico de 12,3 

bilhões de litros entre 1986 e 1987 (MCT, 2004). Adicionalmente, como 

mostra a figura abaixo, em 1985, as vendas de carro a etanol atingiram níveis 

superiores a 95% das vendas totais de veículos de ciclo Otto para o mercado 

interno.  
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Figura 19: Vendas de veículos leves por tipo de combustível – 1980-2005 
Fonte: ANFAVEA, 2005. 

 

• Uma combinação de desestímulo à produção de etanol51, em virtude da 

queda dos preços do petróleo, e estímulo à sua demanda gerou uma grave 

crise de abastecimento na entressafra de 1989-90, que afetou a credibilidade 

do Programa, que, juntamente com a redução de estímulos ao seu uso, 

provocou, nos anos seguintes, uma significativa redução da demanda e, 

consequentemente, das vendas de veículos movidos à álcool (MCT, 2004). 

• Finalmente, a partir de 2002, passaram a ser comercializados veículos bi-

combustíveis (ou flex-fuel), que permitem o abastecimento em qualquer 

proporção de álcool/gasolina em um mesmo tanque de combustível. A 

entrada desses veículos na frota nacional tem sido bastante intensa, 

especialmente nos últimos anos. Somente em 2005, os veículos flex 

representaram 54% da vendas totais de veículos leves no Brasil (ANFAVEA, 

2005). 

                                                 
51 A partir de 1986, o cenário internacional do mercado petrolífero foi alterado pela queda brusca dos 
preços do barril (de US$ 30 a 40, para US$ 12 a 20), no período denominado de “contra-choque do 
petróleo”. Na política energética brasileira, seus efeitos foram sentidos a partir de 1988, coincidindo com 
um período de escassez de recursos públicos para apoiar os programas energéticos alternativos, 
resultando em um sensível decréscimo no volume de investimentos nos projetos de produção interna de 
energia (MCT, 2004).   
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Também é importante destacar a recente entrada do gás natural como 

combustível automotivo, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde já 

existe uma infra-estrutura de transporte para esse energético. A penetração do gás 

natural no setor de transportes tem contribuído para a redução no consumo de derivados 

nesse setor. A frota de veículos a GNV (na verdade, bi-combustíveis: GNV-gasolina e 

GNV-álcool), medida pelas instalações de Kit Gás em veículos a gasolina e a álcool, 

alcançou 643.507 unidades em 2003, contra 4.800 em 1996, conforme revela a Figura 

20, que mostra o número de instalações anuais do Kit Gás, o qual tem sido crescente 

desde 1997, ainda que com uma desaceleração das instalações em 2001-2002 

(SCHAEFFER et al., 2004). 
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Figura 20: Instalações Anuais de Kit Gás  – 1980-2005 
Fonte: SCHAEFFER et al., 2004. 

Finalmente, vale ressaltar os aspectos relacionados à eficiência energética dos 

veículos leves no Brasil. O rendimento médio dos automóveis novos, por exemplo, 

passou de 7,8 km/litro em 1970, para 9,4 km/litro em 1980 e para 14,0 km/litro em 2000 

(CORREIA, 1996 e ANDRADE, 2002). 

Além do desenvolvimento contínuo dos motores de combustão interna, a 

indústria automobilística vem trabalhando intensamente outros aspectos que interferem 

positivamente na eficiência energética dos carros, como (CALIFORNIA ENERGY 

COMISSION, 2002): 

• Uso de pneus de baixa resistência ao rolamento; 
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• Diminuição do peso médio dos veículos; 

• Uso de ignição eletrônica no lugar dos antigos platinados eletromecânicos; 

• Uso de injeção eletrônica de combustível; 

• Desenvolvimento de combustíveis e óleos lubrificantes de melhor qualidade. 

Não obstante, deve-se ter em mente que não são apenas fatores técnicos que 

interferem na eficiência energética dos veículos. A própria composição das vendas de 

veículos novos (se mais ou menos concentrado em veículos de baixa cilindrada, por 

exemplo) afeta o rendimento médio de veículos novos. Em utilização real, outros fatores 

como o estilo de condução, o estado de conservação dos veículos e das rodovias, 

condições meteorológicas, congestionamentos, entre outros, exercem também um papel 

importante na determinação do rendimento dos veículos (SCHAEFFER et al. 2004). A 

Tabela 4 apresenta estimativas do desperdício de combustível no transporte por veículos 

leves em virtude da perda de rendimento dos veículos nos períodos de 

congestionamento. 

Tabela 4: Deseconomias Urbanas no Transporte – Veículos Leves 

 
Rendimento Médio 

no Pico da Tarde (rush) 
Desperdício de Gasolina por 

Congestionamento 
 (km/l) (litros) 
Belo Horizonte 6,93 5.567.709 
Brasília 9,06 568.009 
Campinas 7,09 4.097.883 
Curitiba 6,88 2.502.573 
João Pessoa 7,51 603.766 
Juiz de Fora 7,65 144.223 
Porto Alegre 7,27 2.565.886 
Recife 7,14 1.360.584 
Rio de Janeiro 7,41 35.849.155 
São Paulo 6,11 198.528.676 
Total - 251.788.464 

Fonte: SCHAEFFER et al. (2004). 

Com relação ao transporte de cargas, como mostra o Indicador 6 – Tonelada-

Quilômetro transportados per capita – é possível constatar, para o período em análise, 

um aumento da participação do modal rodoviário, em detrimento do ferroviário. Em 

2000, a participação deste modal atingiu 63%, ou 2.653 tkm per capita, como mostram a 

Tabela 5 e a Figura 21.   
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Tabela 5: Tonelada-km transportados por tipo de modal – 1980-2000 
 Ferroviário Hidroviário Rodoviário Aéreo Total 

1980 710 360 1714 8 2793 
1985 742 578 1740 10 3070 
1990 816 574 2122 12 3523 
1995 858 444 2383 12 3698 
2000 917 608 2653 14 4191 
Fonte: GEIPOT, 2001. 
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Figura 21: Participação da Tonelada-km transportada por tipo de modal 
(participação) – 1980-2005 
Fonte: GEIPOT, 2001. 

Ainda com relação ao transporte rodoviário, é importante destacar a necessidade 

de investimentos em infra-estrutura no país. A Figura 22, por exemplo, compara a 

densidade de infra-estrutura (quilômetros de infra-estrutura pela área do país) para 

transporte de carga do Brasil com países selecionados. 
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Figura 22: Comparação da Densidade de Infra-estrutura de Transporte entre o 
Brasil e Países Selecionados (km de infra-estrutura por área) – 2000 
Fonte: SCHAEFFER et al. (2004) e GEIPOT, 2001. 

Percebe-se uma menor densidade de infra-estrutura de transporte no Brasil em 

relação aos países considerados em praticamente todos os modais. Mesmo no caso da 

densidade de infra-estrutura do modal hidroviário, para a qual o indicador do país é 

superior ao do Canadá e do México, deve-se ressalvar que o potencial de cursos 

navegáveis do Brasil não é explorado em sua plenitude – de acordo com CNT (2002), 

apenas 35% das vias de navegáveis de interior são efetivamente utilizadas. 

Tal carência de infra-estrutura de transportes foi agravada, em boa medida, pela 

queda do patamar de investimentos em sistemas de transportes no país, como mostra a 

Figura 23, o que contribuiu para a redução de sua ampliação e para a degradação da 

infra-estrutura de transportes já existente (SCHAEFFER et al., 2004). 
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Figura 23: Relação Investimento em Transportes e PIB no Brasil – 1975-2003 
Fonte: MT (2003) 
Notas: (1) Para 1975-1988,  os investimentos são provenientes do Fundo Rodoviário Nacional; (2) Para 
1989-2003, os investimentos correspondem aos limites estabelecido pelo Orçamento Geral da União. 
 

Na realidade, a desvinculação tributária setorial dos recursos na esfera federal 

constituiu a principal causa da degeneração do modelo de financiamento que sustentava 

o setor de transportes; com ela, o setor perdeu sua autonomia relativa, em termos de 

planejamento, e a flexibilidade para atender as necessidades de manutenção e 

conservação do patrimônio. O setor de transportes no Brasil, em particular o setor 

rodoviário, dispunha, desde a concepção do modelo institucional ainda parcialmente 

vigente, de recursos vinculados, oriundos basicamente das contribuições de seus 

usuários, tanto na forma de impostos sobre combustíveis, como sobre o licenciamento e 

propriedade de veículos (PEREIRA, 2003).  

As alterações promovidas na legislação que regula a geração e a distribuição dos 

tributos, iniciadas a partir de 1975 e culminadas com a Constituição em vigor, foram 

reduzindo paulatinamente o volume de recursos à disposição do setor na esfera federal, 

ao ponto de que até as atividades de manutenção ficaram dependentes de recursos 

consignados no Orçamento Geral da União, alocados e liberados de acordo com as 

prioridades políticas e não conforme o requerido para dar condições de confiabilidade, 

segurança e economicidade às vias de transporte. 

Em resumo, as mudanças na distribuição das arrecadações de impostos, iniciadas 

a partir de 1970 e consolidadas com a Constituição promulgada em 1988, eliminaram as 

fontes de recursos de caráter permanente que alimentavam a expansão e a manutenção 

das rodovias federais e da infra-estrutura de transportes de um modo geral. Esse 

processo culminou com a crise que já domina, há alguns anos, todo o setor, chegando à 
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atual situação, em que o enorme patrimônio representado pelas rodovias federais vem-se 

deteriorando acentuadamente, com perdas já muito expressivas (PEREIRA, 2003). 

A degradação da infra-estrutura de transportes e a falta de integração sistêmica 

afetam, sobremaneira, o próprio padrão de eficiência energética do sistema de 

transportes, gerando desperdício de combustíveis e de recursos econômicos (não apenas 

na conta de combustíveis pagas pelos consumidores, mas também no ritmo de expansão 

do setor energético). No que concerne a integração modal em particular, vale citar 

GEIPOT (2002), que avaliou em US$ 27 milhões o potencial de redução do dispêndio 

com combustíveis em 2000, caso tivessem sido utilizadas rotas otimizadas para o 

escoamento de soja para o mercado externo. Segundo o mesmo estudo, tal potencial 

pode alcançar US$ 43 milhões em 2015, caso rotas otimizadas sejam utilizadas para a 

exportação de soja (SCHAEFFER et al., 2004). 

3.4.7. Consumo de Eletricidade 

O consumo de eletricidade (Indicador 11), por sua vez, é outro indicador cujo 

crescimento apresentou elevadas taxas durante o período em estudo (vide Tabela 6). 

Somente entre 1980 e 2000, o consumo total de eletricidade cresceu de 123 TWh para 

359 TWh, o que representa um crescimento anual de 5,1%. Os principais 

condicionantes de tal crescimento foram: 

1. A grande participação, desde os anos oitenta, de segmentos eletro-intensivos na 

produção industrial brasileira, resultado de políticas de incentivo, por parte do 

Governo Federal, à produção de semi-acabados voltados para a exportação, 

como por exemplo, a produção de alumínio primário, que se favoreceu com 

contratos de fornecimento de eletricidade a preços significativamente mais 

baixos, chegando em certos casos, a representar 25% do preço médio de 

fornecimento de outros setores de consumo (SCHAEFFER et al., 2004). 

2. O crescimento populacional, aliado às altas taxas de urbanização ao longo dos 

anos, que modificaram os padrões de consumo do setor residencial brasileiro 

(COHEN, 2002). 

3. A modernização do setor agropecuário, caracterizada por uma maior 

mecanização e eletrificação das atividades agropecuárias. Como conseqüência, a 

lenha, o querosene e o carvão vegetal, dão lugar ao óleo diesel e à eletricidade 

(MME, 2005). 
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4. Os baixos preços de eletricidade, especialmente durante os anos oitenta. Durante 

a década de oitenta, o governo brasileiro utilizou as tarifas de energia elétrica 

como mecanismo de controle inflacionário, o que deteriorou profundamente a 

sustentabilidade financeira do setor (SCHAEFFER et al., 2003)   

Tabela 6: Consumo de Eletricidade por Setor  - 1980-2004 (TWh) 

 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

80-
90 

(%) 

90-
00 

(%) 

00-
04 

(%) 
Residencial 23 33 49 64 84 74 73 76 79 8 6 -2
Comercial 14 18 24 32 47 45 46 48 50 6 7 1
Industrial 68 96 112 127 147 139 148 160 172 5 3 4
Agropecuário 2 4 7 9 13 12 13 14 15 13 7 4
Outros 15 22 26 33 41 39 41 43 44 5 5 2
Brasil 123 173 218 265 331 309 321 342 359 3,8 4 2

Fonte: MME, 2005. 

A demanda de eletricidade no setor industrial aumentou consideravelmente 

durante os anos setenta (cerca de 14% ao ano), atingindo uma participação de 56% do 

consumo total de eletricidade em 1980. Durante a década de oitenta, esse crescimento se 

desacelerou, mas ainda foi considerável, correspondendo a 5,1% ao ano. Os anos 

noventa, por outro lado, foram marcados pela reestruturação do setor industrial 

brasileiro, com uma expansão menor dos setores eletro-intensivos, o que reduziu a taxa 

de crescimento para 2,6% ao ano, fazendo com que a participação setorial caísse para 

44%. No entanto, nos últimos anos, o setor industrial apresenta nova recuperação, 

especialmente dos segmentos eletro-intensivos, o que elevou a participação para 48% 

em 2004.  

A queda no consumo no ano de 2001 se deu em decorrência de uma crise de 

abastecimento de energia elétrica, que levou uma redução de 6,6% no consumo total 

entre 2000 e 2001. Para superar a crise de abastecimento, o Governo Federal criou em 

junho de 2001, o Programa Emergencial para Redução do Consumo de Energia Elétrica, 

que consistiu em um conjunto de cotas de consumo para os diversos setores da 

economia, com penalidades para quem desrespeitasse os limites e bônus para quem 

conseguisse economizar. As cotas eram estabelecidas com base no consumo médio 

registrado nos meses anteriores ao Programa. Com isso, o setor cuja redução foi maior 

foi o residencial (11,8%), seguido pelos setores comercial (6,0%), industrial (5,0%) e 

agropecuário (3,6%). Os anos seguintes foram marcados por uma gradual recuperação 

do consumo total de eletricidade (3,8% ao ano). No entanto, o setor residencial é o 
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único cujo consumo ainda situa-se abaixo daquele verificado no ano precedente ao 

racionamento de energia (5,9% inferior).  

3.4.8. Sistemas de Geração e Transmissão de Energia Elétrica 

O sistema de geração e transmissão de energia elétrica brasileiro, por sua vez, é 

composto por quatro principais subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste. Esses quatro subsistemas integrados formam o Sistema Interligado Nacional 

(SIN) e são responsáveis pelo atendimento de 98% do mercado de energia elétrica nas 

cinco regiões geográficas do País. Os subsistemas Sul e Sudeste/Centro-Oeste, 

responsáveis por mais de 70% da capacidade total instalada, englobam usinas 

hidrelétricas e centrais termelétricas a carvão, óleo combustível, diesel e gás natural, 

além das duas centrais nucleares atualmente em operação no Brasil: Angra I (657 MW) 

e Angra II (1309 MW). Por sua vez, os subsistemas Norte e Nordeste respondem por 

cerca de 25% da capacidade total (ONS, 2004). A Figura 24 apresenta as interligações 

dos subsistemas do SIN. 

 
Figura 24: Interligações dos Subsistemas do Sistema Interligado Nacional 
Fonte: ONS (2004) 
 

Além desses quatro subsistemas, o sistema elétrico brasileiro inclui, ainda, um 

conjunto de outros subsistemas compostos por centrais de geração isoladas, 

 80



predominantemente térmicas a base de óleo diesel, situadas na região Norte do País e 

atendendo a cerca de 3% da população, apesar de compreenderem 45% do território 

nacional.  

A capacidade de oferta energética do Sistema Interligado Nacional é 

predominantemente hidrelétrica. Outra característica marcante do SIN é a existência de 

várias bacias hidrográficas interligadas, com a presença de reservatórios de grande porte 

com regularização plurianual, o que permite a manutenção de um considerável estoque 

de energia hidráulica. Dessa forma, a utilização adequada da energia armazenada nos 

reservatórios depende do comportamento hidrológico das afluências aos grandes 

reservatórios de regularização do SIN.  

A variabilidade da oferta hidrelétrica se manifesta em cada bacia hidrográfica, 

seja no longo prazo, com períodos plurianuais de seca, seja no curto prazo, com alguns 

meses com hidrologia particularmente desfavorável (vide Figura 25), significando uma 

forte dependência da localidade e da sazonalidade hidrológica, que leva a trocas de 

energia entre os sistemas interligados.  

 
Figura 25: Sazonalidade de Transferência de Energia entre os Subsistemas do SIN 
Fonte: ONS (2004) 
 

Assim, as interligações entre os subsistemas são um fator fundamental para a 

operação integrada do SIN, uma vez que elas permitem o transporte da energia de um 

subsistema que se encontra em um período hidrológico favorável para outro em situação 

hidrológica desfavorável. Segundo ARAÚJO (2003), sem essa integração, a capacidade 

instalada do sistema elétrico brasileiro teria que ser 22,1% maior, e parte dos recursos 

hidráulicos disponíveis seria perdida, devido à falta de capacidade de transmissão.  

Assim, a capacidade de intercâmbio de energia entre os subsistemas é limitada pelo 

potencial técnico e operacional de transporte oferecido pelas linhas de transmissão de 
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energia elétrica. Em 2002, a Rede Básica de transmissão52 representava um total de 

75.506 km, englobando 724 linhas de transmissão de 230 kV a 750 kV e 116.212 MVA 

de capacidade de transformação, relativos a 303 subestações.  

Dada a complexidade estrutural e natureza estocástica de funcionamento do SIN, 

sua operação é feita de forma integrada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), de 

forma a otimizar a manutenção dos ganhos sinergéticos da operação coordenada e 

garantir a continuidade, a qualidade e a economicidade do suprimento de energia 

elétrica. Dessa forma, o ONS opera o sistema de modo a minimizar o custo total de 

operação, baseando-se na natureza complementar das usinas térmicas, essencial para a 

manutenção da confiabilidade do suprimento de energia em um sistema com grande 

volatilidade de oferta no curto e no longo prazo.  

O maior efeito da complementaridade térmica no SIN é de que, enquanto se 

assegurar o suprimento de combustível, as usinas térmicas têm condição de 

funcionamento contínuo, compensando dessa forma a variabilidade da oferta das 

hidrelétricas. São também de grande importância para a promoção da segurança elétrica 

em áreas de eventual deficiência da rede de transmissão, assim como suportes de tensão, 

uma vez que normalmente se localizam próximas aos centros de carga, o que não é o 

caso das hidrelétricas de grande porte.  

Entretanto, apesar de serem essenciais para a segurança do atendimento 

energético em períodos de condições hidrológicas desfavoráveis, do ponto de vista da 

operação otimizada ao menor custo do setor elétrico, devem ser despachadas no seu 

mínimo operativo em períodos hidrológicos favoráveis, em que há adequado nível de 

armazenamento nos reservatórios.  

Por esse motivo, as usinas térmicas são tão mais favoráveis à otimização 

econômica quanto mais flexível for a operação, ou seja, com despacho condicionado à 

disponibilidade de energia armazenada nos reservatórios do SIN. Dessa forma, as 

centrais térmicas são despachadas em períodos hidrológicos desfavoráveis, quando o 

valor da água armazenadas nos reservatórios supera os custos operacionais dessas 

usinas, ou quando o despacho hidráulico ótimo é incapaz de suprir totalmente o sistema 

em períodos de carga pesada, como por exemplo, durante os horários de ponta, quando 

a complementaridade térmica garante a operação confiável do sistema. Pode-se dizer, 

portanto, que as centrais térmicas garantem a otimização dos recursos hidráulicos, 

                                                 
52 A Rede Básica constitui a malha principal essencial de transporte de energia do SIN, que é concebida de 
modo a permitir transferências de energia entre as grandes usinas e bacias dos subsistemas. 
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aumentando a energia firme do sistema. A Tabela 7 apresenta a evolução do mix de 

geração de eletricidade por fontes para o sistema elétrico brasileiro (Indicador 11). 

Tabela 7: Mix de Geração de Energia Elétrica  - 1980-2002 (TWh) 
 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002
Serviço Público        
Hidraúlica 126,1 175,3 203,6 250,5 298,6 262,7 278,7
Óleo Combustível 1,6 1,2 0,9 1,3 6,2 6,1 3,7
Óleo Diesel 0,9 1,1 1,5 2,7 41 4,0 4,3
Gás Natural 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 6,9 9,8
Nuclear 0,0 3,4 2,2 2,5 6,1 14,3 13,8
Carvão 2,5 3,3 2,7 3,7 7,5 7,4 5,1
Biomassa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total  131,0 184,4 210,9 260,7 323,9 301,3 315,3
Auto-produtores        
Hidraúlica 2,8 3,0 3,1 3,5 5,8 5,2 6,3
Óleo Combustível 2,5 1,3 2,0 2,1 1,8 2,0 1,7
Óleo Diesel 0,2 0,3 0,5 0,4 15 2,1 1,6
Gás Natural 0,0 0,0 0,3 0,6 2,5 3,0 3,4
Carvão 0,3 0,6 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9
Biomassa 1,8 3,0 3,6 5,4 7,4 8,4 9,6
Outras Primárias 0,7 1,1 1,7 1,,4 3,5 3,9 4,2
Outras Secundárias 0,0 0,0 0,3 1,1 1,,7 1,8 1,7
Total Auto-produtor 8,4 9,3 11,9 14,9 25,0 27,2 29,3
Serviço Público + 
Auto-produtores   
Hidraúlica 128,9 178,4 2067 253,9 304,4 267,9 285,0
Óleo Combustível 4,1 2,5 2,9 3,4 8,0 8,0 5,4
Óleo Diesel 1,1 1,4 2,,0 3,1 5,6 6,1 5,8
Gás Natural 0,0 0,0 0,3 0,6 4,1 10,0 13,2
Carvão 0,0 3,4 2,2 2,5 6,1 14,3 13,8
Biomassa 2,8 4,0 3,3 4,3 8,3 8,2 6,0
Outras Primárias 1,8 3,0 3,6 5,4 7,4 8,4 9,6
Outras Secundárias 0,7 11 1,7 1,4 3,5 3,9 4,,2
Hidraúlica 0,0 0,0 0,3 1,1 1,7 1,8 1,7
Geração Total 139,4 193,7 222,8 275,6 348,9 328,5 344,7

Fonte: MME, 2005. 

3.4.9. Potencial de Geração de Energia Elétrica 

A Tabela 8 apresenta o potencial hidrelétrico brasileiro por região (Indicador 

35). Em 2004, somente 26,1% do potencial hidrelétrico brasileiro encontrava-se em 

operação, o que indica que a hidroeletricidade ainda terá um papel de destaque nas 

próximas décadas. Também é importante destacar que esse potencial encontra-se 

distribuído de maneira bastante desigual pelo país. A região Norte, com a menor 

capacidade instalada (7.348 MW) concentra 42,7% do potencial total do país, enquanto 

que na região sudeste, onde se encontram os grandes centros consumidores de 

eletricidade, esse potencial representa somente 17,2% do total, dos quais, a metade já se 
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encontra em utilização. Nesse sentido, convém destacar que, à medida que o potencial 

hidrelétrico próximo aos grandes centros consumidores vai se esgotando, a expansão 

para as regiões mais distantes, como o Norte e o Centro-Oeste acarreta em maiores 

perdas na transmissão. Ademais, na região Norte, restrições ambientais relacionadas 

com a extensão das áreas de reservatórios podem inviabilizar parte do potencial 

hidrelétrico nessa região.    

Tabela 8: Potencial Hidrelétrico por Região (Total e Remanescente)  
Regiões TOTAL 

(MW) 
Capacidade Instalada 

em 2004 (MW) 
Capacidade Instalada / 

Potencial Total 
Norte 111.054 7.348 6,6% 
Nordeste 25.993 10.784 41,5% 
Sudeste 44.612 22.162 49,7% 
Sul 43.130 18.632 43,2% 
Centro-Oeste 35.304 8.977 25,4% 
Brasil 260.092 67.901 26,1% 

Fonte: SIPOT, 2005. 

Adicionalmente, como mostra a Tabela 9, a geração eólica tem o potencial de 

assumir um papel complementar no sistema elétrico brasileiro, se estimulada por meio 

de políticas energéticas adequadas. Do potencial total estimado para o sistema elétrico 

brasileiro (143,47 GW), 52% encontra-se localizado na região nordeste, enquanto que 

somente 21% está localizado no sudeste. Em 2004, somente 10 empreendimentos 

encontravam-se em operação no país, totalizando uma potência instalada de 28,5 MW 

apenas (ANEEL, 2005). É importante destacar, todavia, o baixo fator de capacidade 

desta opção tecnológica, o que compromete a competitividade econômica da geração. 

Nesse sentido, a expansão da capacidade de geração eólica deve se inserir no contexto 

de políticas energéticas específicas, voltadas para a promoção desta alternativa.  

Tabela 9: Potencial Eólico por Região 

Regiões 
Capacidade 

(GW) 
Geração 

(TWh/ano) Fator de Capacidade (%) 
Norte 12.84 26.45 24 
Nordeste 75.05 144.29 22 
Sudeste 29.74 54.93 21 
Sul 22.76 41.11 21 
Centro-Oeste 3.08 5.42 20 
Brasil 143.47 272.2 22 

Fonte: MME, 2001. 

3.4.10. Reservas e produção de Petróleo e Gás Natural 

As reservas totais de petróleo foram contabilizadas em 13,4 bilhões de barris no 

final do ano 2003, mantendo uma taxa de crescimento médio nos últimos 10 anos de 

cerca de 7% (vide Figura 26 e Tabela 10). As reservas provadas no referido ano 
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corresponderam a 10,6 bilhões de barris (cerca de duas vezes as reservas provadas 

registradas em 1994), representando 75,0% das reservas totais. Com isso, o Brasil 

alcançou a 15ª posição no ranking mundial quanto às reservas provadas de petróleo. A 

figura a seguir apresenta a evolução das reservas. Merece destaque o elevado 

crescimento das reservas provadas de petróleo, especialmente durante a década de 

noventa, marcada exploração e produção de petróleo em águas ultra-profundas 

(PETROBRAS, 2005). Não obstante, a incorporação de novas reservas tem sido 

acompanhada por um significativo crescimento da produção nacional (9,6% a.a. entre 

1980 e 2003), o que tem mantido a taxa R/P no patamar de 20 anos (vide Tabela 10).  

Das reservas provadas nacionais, 90,6% localizavam-se no mar, com destaque 

para o Rio de Janeiro (detendo 92,0% das reservas provadas offshore), e 9,4% 

localizavam-se em jazidas terrestres. No tocante ao gás natural, as reservas provadas 

alcançaram 245,3 bilhões de m3 em 2003, as quais representavam 71,3% das reservas 

totais de gás natural no território brasileiro (ANP, 2004).53 No período 1994-2003, as 

reservas provadas de gás natural apresentaram uma taxa média de crescimento de cerca 

de 2,4% ao ano. Em 2003 a taxa R/P de gás natural foi de 15,5 anos. 

Similarmente ao petróleo, a maior parte das reservas provadas de gás natural do 

Brasil encontram-se em reservatórios marítimos (67,8%). O estado com maior 

participação nestas reservas, o Rio de Janeiro, apresentou em 2003 apenas reservatórios 

offshore e concentrou 48,5% do volume nacional, sendo seguido pelo Amazonas, cujas 

jazidas terrestres corresponderam a 20,2% das reservas provadas nacionais. Cabe 

destacar também que a dispersão das reservas de gás natural pelo território nacional não 

acompanha a distribuição das reservas de petróleo, sendo esta última muito mais 

concentrada na Região Sudeste do país (ANP, 2004). 

 

                                                 
53 Conforme AZEVEDO (2003), as recentes descobertas de gás natural não associado na Bacia de Santos, 
não contabilizadas neste texto como reservas provadas, poderiam ainda adicionar 419 bilhões de m3 às 
reservas brasileiras, quase triplicando o valor aqui discutido e, provavelmente, alterando, no futuro, o 
perfil de produção baseado, atualmente, sobretudo, em gás associado. 

 85



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

(1
98

0 
= 

1)

Petóleo (Reservas) Petróleo Res/Prod
Gás Natural (Reservas) Gás Natural Res/Prod  

Figura 26: Reservas Provadas e Relação R/P de Petróleo e Gás Natural – 1980-
2003 
Fonte: ANP (2004). 
 

Tabela 10: : Reservas Provadas, Produção e Relação R/P de Petróleo e Gás 
Natural – 1980-2003  

 1980 1985 1990 1995 2000 2003
Petróleo  
Produção (mil m3/ ano) 10.562 31.710 36.590 40.216 71.844 86.826
Reservas (mil m3) 209.540 344.694 715.516 989.385 1.345.746 1.685.703
Reserva/Produção (anos) 19,8 10,9 19,6 24,6 18,7 19,4
Gás Natural  
Produção (mil m3/ ano) 2.205 5.467 6.279 7.955 13.283 15.792
Reservas (mil m3) 52.544 92.734 172.018 207.964 220.999 245.340
Reserva/Produção (anos) 23,8 17,0 27,4 26,1 16,6 15,5
Fonte: ANP (2004). 

Finalmente, um indicador adicional, específico para o caso do sistema energético 

brasileiro consiste no potencial técnico remanescente de produção de biomassa, 

expresso em termos de área utilizada para produção de cana-de-açúcar. Consiste num 

importante indicador para o caso brasileiro, uma vez que a cana-de-açúcar é uma 

importante fonte primária para a substituição de derivados de petróleo, especialmente no 

setor automotivo, pela substituição da gasolina pelo álcool etílico. Pode-se observar, 

pela Figura 27, que durante todo e período em análise, fica clara a pequena participação 

da área plantada no total agriculturável no Brasil.  
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Figura 27: Participação da área utilizada para cultivo da cana-de-açúcar na área 
agriculturável e área total do país – 1980-2004 
Fonte: Elaboração própria a partir de FAO (2005). 
 

3.5. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS INDICADORES 
SELECIONADOS – APLICAÇÃO DE INDICADORES ANALÍTICOS AO 
SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL 

Nesta seção são apresentados os indicadores analíticos do uso da energia no 

Brasil. Como destacado no Capítulo 2, esses indicadores tem como objetivo explicar o 

comportamento dos indicadores descritivos apresentados até agora54. A análise dos 

indicadores será realizada de acordo com as dimensões pré-definidas na base ISED, são 

elas, a econômica, social e ambiental.   

                                                 
54 Cabe destacar, no entanto, que para determinados indicadores descritivos já apresentados, as 
justificativas para variações em seu comportamento já foram discutidas, uma vez que se baseiam em 
variações no comportamento de outros indicadores também descritivos. É o caso, por exemplo, do 
consumo de energia no setor de transportes, que está associado às participações dos modais, à frota e à 
venda de veículos. Não obstante, tal indicador também é influenciado pelo crescimento econômico e 
pelas desigualdades de renda no país, cuja análise é feita nas seções que se seguem.   
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3.5.1. Dimensão Econômica 

PIB per Capita 

Um importante indicador causal indireto do uso da energia é o PIB per capita 

(Indicador 2). A evolução deste indicador entre os anos de 1980 a 2004 apresenta um 

crescimento anual de apenas 0,7%. Entretanto é possível observar algumas importantes 

variações ao longo dos anos, como os períodos de queda entre 1980 e 1988, 1989 a 

1992 e 1997 a 1999 (vide Figura 28). 
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Figura 28: PIB per capita – 1980-2004 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE , 2005. 
 

Durante os anos 80, a economia brasileira cresceu em média 1,6% ao ano 

enquanto a renda per capita apresentou um crescimento negativo de 0,4%. Após o 

segundo choque do petróleo a economia brasileira entrou em uma crise de 

endividamento financeiro que, intensificada após a moratória mexicana de 1982, fez 

com que o PIB nacional se reduzisse em 2,9% em 1983 e 5,2% per capitã (IPEADATA, 

2005). Com a necessidade de redução das importações de petróleo e derivados, o 

governo brasileiro passou a oferecer incentivos aos setores industrial (através do 

Programa de Eletrotermia) e de transportes (como o PRÓALCOOL) no sentido de 

substituir o consumo de petróleo e derivados por outras fontes como a hidrelétrica e o 

álcool etílico, respectivamente. As indústrias de produção de bens intermediários 

também foram estimuladas, através de incentivos aos segmentos industriais eletro-
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intensivos, que justificaram os investimentos em centrais hidrelétricas e nucleares de 

grande porte.  

Por outro lado, nos anos 90, a economia cresceu a uma média de 2,7% ao ano, 

enquanto que o crescimento do indicador foi de 1,2%. Significativas reformas 

institucionais ocorreram ao longo da década. Após um período de instabilidade política 

e econômica, que provocou uma severa contração em 1990 (-4,4%) e estagnação nos 

dois anos seguintes, a economia se recuperou durante o período de 95 a 97, crescendo a 

uma media de (4% aa). Na realidade, a economia atingiu uma estabilização de preços 

sem precedentes após a introdução do Plano Real em 1994. No entanto, a crise asiática 

em 1997/1998 comprometeu o desempenho da economia, que cresceu muito pouco nos 

dois anos subseqüentes. Após esse período de turbulência, o PIB voltou a crescer em 

2000 (4,4%) (IPEADATA, 2005). 

Intensidade Energética 

Um indicador comumente utilizado para avaliar a relação existente entre o uso 

da energia e o nível de desenvolvimento econômico de uma nação ao longo dos anos é a 

intensidade energética total (Indicador 14). A intensidade energética corresponde à 

razão entre o uso da energia e o Produto Interno Bruto. Tal relação tem como finalidade, 

identificar de maneira geral, o aporte de energia necessária para a produção de uma 

unidade econômica de um país em um determinado período de tempo.  

Na realidade, como argumentam especialistas, a utilização isolada de 

indicadores como consumo energético total, PIB e intensidade energética como 

ferramenta para a formulação de políticas, análises e projeções, pode levar a resultados 

equivocados (SCHIPPER et al., 2001; MARTIN, 1992; PERCEBOIS, 1979). De fato, 

poucas informações relevantes acerca do comportamento do sistema energético, ou da 

economia como um todo, podem ser extraídas apenas analisando-se a evolução da 

intensidade energética total de forma isolada. No entanto, como destaca SCHIPPER 

(2001), a análise da intensidade energética total é um primeiro passo para o estudo das 

escolhas de desenvolvimento feitas por um país ao longo dos anos, uma vez que oferece 

uma visão geral do perfil energético do país e levanta uma série de questionamentos 

acerca de quais foram os verdadeiros motivos para as variações na intensidade 

energética total. A Figura 29 apresenta a evolução do consumo final de energia, do PIB 

e da intensidade energética total do Brasil, para o período entre 1980 e 2004.  
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Durante esse período o consumo final de energia dobrou, enquanto que o PIB 

apresentou um crescimento inferior (cerca de 66%), o que resultou em um crescimento 

da intensidade de cerca de 24%.  
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Figura 29: Intensidade Energética, PIB e Consumo Final de Energia – 1980-2004 
Fonte: Elaborado a partir de IBGE 2005; MME, 2005. 
 

Dessa forma, para um melhor entendimento do comportamento da intensidade 

energética ao longo dos anos, torna-se necessária uma análise mais desagregada deste 

indicador. Assim, o presente estudo fez uso de uma técnica de decomposição chamada 

de divisia index, que tem como objetivo identificar os diferentes efeitos que 

condicionam o uso da energia (ANG, 2000). Como discutido na seção 2.6, essa 

metodologia de decomposição divide o uso da energia em três efeitos básicos: atividade, 

estrutura e intensidade. O efeito atividade resulta dos impactos do crescimento 

econômico no uso da energia. O efeito estrutura está relacionado com os impactos 

resultantes de variações na composição setorial da economia. Finalmente, o efeito 

intensidade corresponde à relação entre o uso da energia e o valor unitário de produção 

para cada setor considerado55. Adicionalmente, também é considerado um termo de 

interação, que corresponde à associação de dois ou mais efeitos no consumo final de 

energia56.  

                                                 
55 A análise apresentada neste estudo segue, em grande medida, aquela realizada por MACHADO e 
SCHAFFER (2005). 
56 Para maiores detalhes, ver ANG (2004), ANG et al. (2000) e SCHAEFFER e MACHADO (2005). 
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Decompondo-se a intensidade energética de uso final nas componentes 

atividade, estrutura e intensidade, em intervalos de cinco anos, é possível analisar os 

fatores de condicionaram as variações no consumo de energia ao longo dos anos. Em 

uma análise mais geral, constata-se que o efeito atividade teve um papel determinante 

no consumo de energia, especialmente nos períodos de maior variação (a partir de 

1990). De fato, assumindo-se todos os demais fatores constantes, o crescimento 

econômico acarreta num maior consumo de energia. No entanto, o que se observa na 

realidade, é que os demais fatores não permanecem constantes, como se pode observar 

na Figura 30. 
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Figura 30: Decomposição do Uso da Energia na Economia Brasileira – 1980-2004 
Fonte: MACHADO e SCHAEFFER (2005) para o período 1980-2000; Elaboração própria para o período 
2000-2004. 

Enquanto que o efeito estrutura apresentou uma participação significativa nos 

períodos de 1980 a 1985 e 1990 e 1995, a o efeito intensidade passou a contribuir 

positivamente para consumo e energia a partir de 1990.  

A década de oitenta foi marcada por um período de baixo crescimento 

econômico, em virtude da crise de endividamento externo por que passava o país. A 

dependência por mecanismos de financiamento internacionais (iniciada especialmente 

após o primeiro choque do petróleo em 1973) para a manutenção das elevadas taxas de 

crescimento econômico nos anos setenta se voltou contra o país, com a crise 

internacional de financiamento após o segundo choque (1979), que se intensificou com 

a moratória do México em 1982. 
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Como em outros países em desenvolvimento, a poupança doméstica brasileira 

era insuficiente para a manutenção do rápido crescimento econômico dos anos setenta. 

O desenvolvimento dos mercados financeiros internacionais, especialmente após os 

choques do petróleo, tornou possível ao Brasil recorrer ao capital externo como solução 

à insuficiência de capital doméstico (OCDE, 2001). No entanto, a elevação substancial 

das taxas de juros internacionais no começo dos anos oitenta tornou o endividamento 

brasileiro insustentável. Nesse contexto econômico, o Brasil cresceu somente 1,3% ao 

ano durante a primeira metade dos anos oitenta (IPEADATA, 2005), o que explica a 

reduzida contribuição (239 PJ) do efeito atividade nesse período. No entanto, 

investimentos voltados ao setor industrial (bens de capital) e ao setor energético, 

realizados ao final dos anos setenta, foram consolidados nesse período, o que explica a 

contribuição do efeito estrutura (168 PJ) na variação do consumo de energia.  

Durante a segunda metade dos anos oitenta, o efeito que mais contribuiu para a 

variação do consumo de energia foi o efeito intensidade (400 PJ). Dois fatores explicam 

essa contribuição: o controle de preços da energia produzida por companhias estatais 

como medida de contensão inflacionária, o que comprometeu significativamente a 

capacidade de autofinanciamento do setor e reduziu a participação do valor agregado do 

setor energético no PIB; e a queda dos preços no mercado internacional dos produtos 

industriais voltados para a exportação, que provocou um aumento de 21% na 

intensidade energética desse setor. 

Na primeira metade da década de 90, a contribuição negativa do efeito estrutural 

compensou o impacto da intensidade energética no consumo de energia (MACHADO e 

SCHAEFFER, 2005). O aumento da participação do setor agropecuário no PIB (de 

6,9% para 8,5%) e a redução da participação do setor energético (de 4,8% para 4,6%)57 

explicam, em parte, a contribuição negativa do efeito estrutura. A estabilização da 

economia com a implementação do Plano Real em 1994, provocou uma queda da 

participação do setor de serviços (de 60,0% para 57,5%) em virtude da queda da 

inflação, o que reduziu o valor agregado do setor de serviços financeiros (de 17,7% do 

PIB em 1990, para 8,0% em 1995) – MACHADO e SCHAEFFER (2005).  

                                                 
57 Dados do IPEADATA (2005). 

 92



Intensidade Energética Setorial 

Para um melhor entendimento da contribuição do efeito intensidade durante o 

período em análise, a Figura 31 apresenta a evolução da intensidade energética setorial. 

Na realidade, a intensidade energética final é a média ponderada das intensidades 

setoriais, calculada de acordo com a participação de cada setor no PIB. É interessante 

notar o comportamento da intensidade energética do setor energético, resultado de 

políticas de controle de preços de energéticos (tarifas de eletricidade e preços de 

combustíveis) como medida de contenção inflacionária por parte do governo. Outra 

tendência de destaque é o crescimento da intensidade energética do setor industrial, 

especialmente a partir da década de noventa. O processo de liberalização dos mercados 

ocorrido nessa década fez com que alguns segmentos industriais, especialmente os 

energo-intensivos, perdessem competitividade frente ao mercado internacional, o que 

provocou uma mudança no mix de produção, que se voltou para a comercialização de 

produtos de menor valor agregado, o que contribuiu decisivamente para o crescimento 

da intensidade energética industrial (TOLMASQUIM et al., 2001).  
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Figura 31: Intensidade energética setorial: Economia – 1980-2004 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2005; MME, 2005. 

A Figura 32 desagrega a intensidade energética do setor industrial em diversos 

segmentos. Analisando-a, pode-se constatar que o aumento da intensidade energética 

industrial é, em boa parte, decorrente do crescimento da intensidade dos segmentos 
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metalúrgico e de papel e celulose. Na realidade, os anos noventa foram marcados por 

uma reestruturação do setor industrial, em virtude do processo de liberalização 

comercial ocorrido no início da década. Para compensar a perda de competitividade 

internacional com a abertura dos mercados, alguns segmentos industriais alteraram seu 

mix de produção, voltando-se à comercialização de produtos de menor valor agregado 

(SZKLO e CUNHA, 2005). Essa modificação do mix de produtos não deve ser 

confundida com perda de eficiência em termos tecnológicos. No caso do setor de papel 

e celulose, houve um aumento da produção de celulose em detrimento da produção de 

papel. Na metalurgia, houve uma tendência à produção de materiais semi-acabados, 

como o ferro-gusa e o alumínio primário. Como conseqüência, houve um 

desacoplamento do consumo final e do valor agregado setorial, com pode ser observado 

na Figura 34 (Papel e Celulose) e na Figura 33 (Metalurgia). 
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Figura 32: Intensidade energética setorial: Indústria – 1980-2004 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2005; MME, 2005. 
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Evolução do Valor Agregado de Alguns Produtos Industriais 
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Figura 33: Consumo Final de Energia, Valor Agregado Setorial e PIB: Papel e 
Celulose– 1980-2004 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2005; MME, 2005. 
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Figura 34: Consumo Final de Energia, Valor Agregado Setorial e PIB: Metalurgia 
– 1980-2004 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2005; MME, 2005. 
 

Assim, como foi discutido na seção 2.6 do Capítulo 2, também é importante 

destacar que os preços dos produtos manufaturados exportados por nações em 

desenvolvimento como o Brasil cresceu, durante a década de oitenta, somente 12% em 

termos nominais, enquanto que os preços dos produtos exportados pelos países 

desenvolvidos cresceu 35% (FURTADO, 1998). Tal fenômeno comprometeu a 
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produção industrial brasileira, dependente de bens de capital importados e, cada vez 

mais, de tecnologia de ponta, para competir no mercado internacional. Isso também 

forçou a indústria a um “ciclo vicioso”, caracterizado por um incremento cada vez 

maior da produção, no curto prazo, de forma a compensar a perda relativa de valor dos 

produtos no mercado internacional (TOLAMASQUIM et al., 2001) . Esse aumento da 

produção de bens de menor valor agregado provocou uma maior rigidez na estrutura 

industrial, cujo consumo final deve-se em grande parte, a segmentos industriais 

maduros, que tendem a ser menos dinâmicos com relação à incorporação de inovações 

tecnológicas no longo prazo (COHEN, 2002; SZKLO e CUNHA, 2005).  

Intensidade Elétrica 

A evolução da intensidade elétrica (Indicador 14) não acompanhou as 

tendências de contração do PIB nos anos oitenta, ou a sua ligeira recuperação da década 

de noventa, como mostra a Figura 35.   
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Figura 35: Intensidade Elétrica e Energética (Oferta Interna) – 1980-2004 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2005; MME, 2005. 

Na realidade, enquanto a intensidade energética cresceu 13,1% entre 1980 e 

2004, a intensidade elétrica quase dobrou, apresentando um crescimento de 78,5% no 

mesmo período. Alguns fatores estão por trás dessa variação, como: 

• A expansão das indústrias eletro-intensivas, fortemente incentivadas pelo 

governo durante os anos oitenta. Apesar de responderem por uma parcela 
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significativa do consumo de eletricidade industrial, essas indústrias possuem 

uma pequena participação no PIB. Em 2000, por exemplo, os segmentos 

produtores de alumínio, ferro, cimento, petroquímicos, soda cloro e papel e 

celulose representaram 27% do consumo total de eletricidade, enquanto que sua 

contribuição para o PIB foi de apenas 8% (MME, 2005). 

• Desde 1979, o governo brasileiro tem promovido a modernização do setor 

agropecuário, concentrando-se especialmente em dois segmentos: produtos 

agrícolas voltados para exportação e biomassa para fins energéticos. Também é 

importante destacar o programa de Eletrificação Rural, iniciado em 1999, que 

também impactou o consumo de eletricidade em fazendas de pequeno e médio 

porte no Brasil (SZKLO e CUNHA, 2005).  

• Como mencionado anteriormente, o consumo de eletricidade no setor 

residencial cresceu consideravelmente, devido basicamente ao processo de 

urbanização a ao aumento do acesso à energia elétrica, como será visto mais 

adiante (ver seção 3.4.5). 

•  Finalmente, houve um aumento das perdas comerciais de energia elétrica (ver 

Figura 38). O aumento das perdas é, em parte, explicado pelo crescimento do 

número de ligações clandestinas, especialmente perante as classes de menor 

renda (ABBUD, 1999). Em 1998, por exemplo, cerca de 70% do consumo de 

eletricidade nas favelas do Rio de Janeiro ocorria por meio de ligações 

clandestinas. Também cabe destacar o aumento da economia informal no 

país58, que contribui para o crescimento do consumo de eletricidade, mas cujo 

valor da produção não é capturado pelo PIB, o que contribui para o aumento da 

intensidade elétrica. 

A combinação desses fatores provocou um desacoplamento do comportamento 

da intensidade energética com relação ao PIB per capita, como é possível observar 

através da Figura 36. Entre os anos de 1980 e 1983, a severa contração do PIB per 

capita não afetou significativamente o consumo de energia per capita, que cresceu 10% 

nesse mesmo período. O mesmo comportamento pode ser observados para nos períodos 

1989-90, 1997-99 e 2002-03.    

                                                 
58 Em 1997, existiam mais de 10 milhões de empreendimentos na economia informal (IBGE, 2003). 
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Figura 36: Relação entre a Intensidade Elétrica e o PIB per capita – 1980-2004 
Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2005; MME, 2005. 

Consumo de Energia per Capita 

A Figura 37 apresenta a evolução do consumo de energia per capita (Indicador 

16) para diferentes fontes de energia, mostrando também com se comportou o PIB per 

capita. Como se pode observar, PIB per capita teve diferentes impactos no consumo de 

energia per capita, como no caso do consumo de eletricidade per capita (discutido 

anteriormente), que cresceu 96%, entre 1980 e 2004, comparado com um crescimento 

de apenas 9,9% do PIB per capita no mesmo período.  
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Figura 37:Consumo de Energia per capita: Oferta Interna e Fontes Selecionadas – 
1980-2004 
Fonte: Elaboração própria a partir de MME, 2005. 

O consumo de combustível automotivo em veículos leves também apresentou 

um crescimento significativo (53%) durante o mesmo período, estimulado pelo aumento 

da posse de veículos leves, em especial durante a década de noventa (como mostrado na 

Figura 16). No final do período, a desregulamentação do mercado de derivados de 

petróleo no Brasil (iniciada em 1998),59 que levou a uma maior convergência entre 

preços domésticos e preços internacionais de derivados, especialmente a gasolina, e o 

aumento do preço internacional do petróleo, especialmente a partir de 2001, explicam, 

em grande medida, o aumento do preço do gasoálcool60 e a conseqüente a redução do 

consumo de combustíveis per capita observada. 

Com relação ao consumo per capita de biomassa, o crescimento observado na 

década de oitenta deve-se ao maior uso de fontes renováveis modernas no setor 

industrial como o carvão mineral, a lixívia e produtos da cana de açúcar, que 

compensou a queda do consumo de lenha no setor residencial. Nos anos noventa, o 

consumo de biomassa se reduziu em decorrência da descontinuidade do Proálcool e da 

substituição do carvão vegetal por carvão metalúrgico no setor siderúrgico (seção 3.4.1). 

Não obstante, a retomada do consumo de biomassa per capita a partir de 2000 pode ser 
                                                 
59 Vide ARAGÃO (2004) para discussão sobre o processo de abertura do setor de petróleo no Brasil. 
60 Por exemplo, segundo ANP (2004), o preço da gasolina C, em R$/L, cresceu de 0,753 para 1,676 entre 
1997 e 2002 no Rio de Janeiro. 
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explicada pela volta da lenha como energético no setor residencial (em decorrência da 

alta de preços do GLP) e da retomada do crescimento do setor sucro-alcooleiro (maior 

consumidor de bagaço) (MME, 2005), com a entrada dos veículos multi-combustíveis 

no mercado brasileiro de veículos leves (ver Figura 19). 

Perdas no Sistema Energético 

Na seção 3.5.1, foram discutidas as perdas comerciais de energia elétrica. No 

entanto, cabe mencionar o elevado índice de perdas na transmissão de eletricidade no 

Brasil, como mostra a Figura 38. Tal fato deve-se, em grande medida, à grande 

participação das usinas hidrelétricas na geração de energia elétrica, visto que, por se 

localizarem distantes dos centros de consumo final, necessitam de extensas redes de 

transmissão de eletricidade. Como mencionado na seção 3.4.8, em 2002, a Rede Básica 

de transmissão representava um total de 75.506 km, englobando 724 linhas de 

transmissão de 230 kV a 750 kV e 116.212 MVA de capacidade de transformação, 

relativos a 303 subestações. 

As perdas de gás natural, por sua vez, estão associadas ao fato de boa parcela da 

produção ser offshore (67,8% em 2003). Ademais, como destacado na seção 3.4.2, cerca 

de 80% da produção é de gás associado, fazendo com que a produção de petróleo seja 

privilegiada em detrimento ao gás natural, que pode ser queimado ou reinjetado para 

manter uma pressão adequada à exploração de petróleo. No entanto, merece destaque o 

Programa Queima Zero estabelecido pela Petrobrás nos últimos anos com o objetivo de 

minimizar as perdas de gás natural (PETROBRAS, 2005).  
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Figura 38: Perdas de Eletricidade e Gás Natural – 1980-2004 
Fonte: MME, 2005. 

3.5.2. Dimensão Social 

Como será visto ao longo dessa seção, o modelo de crescimento da economia 

brasileira tem sido marcado pela exclusão social de uma grande parte da sociedade, 

causada principalmente pela distribuição de renda extremamente desigual do país 

(SCHAEFFER et al., 2003). Na realidade, as disparidades socioeconômicas existentes 

no Brasil não são condicionadas apenas pela concentração de renda. Durante as últimas 

décadas, o processo de exclusão social tem sido acompanhado por altas taxas de 

urbanização, como mostrou o Indicador 1 (População Urbana/Rural), que levaram a 

uma distribuição espacial da população no território nacional também bastante desigual. 

Em 2000, por exemplo, cerca de 28% da população estava concentrada em 31 cidades 

com mais de 500.000 habitantes (ANEEL, 2005). Assim, apesar da baixa densidade 

demográfica do país, de 20 habitantes por km2, há uma forte concentração da população 

brasileira e de suas atividades socioeconômicas numa pequena proporção do território 

nacional. Com 11% da extensão territorial, a região Sudeste concentra 43% da 

população e 53% da renda do país, sendo responsável por 58% do consumo total de 

eletricidade em 2000. A região Norte, por sua vez, corresponde a 45% do território, 8% 

da população e apenas 4,5% da renda do país e corresponde a menos de 5% do consumo 

total de eletricidade (ANEEL, 2005). Assim, para um melhor entendimento dos 

condicionantes sociais do padrão de uso da energia no Brasil, optou-se por uma 
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abordagem que desagregasse os indicadores por regiões (e por vezes, por estados), 

dadas as disparidades existentes no país, que fazem com que a utilização de indicadores 

médios não seja adequada para o presente estudo.  

Como destacado anteriormente, um importante indicador causal e condicionante 

da evolução do consumo de energia no sistema energético brasileiro é o crescimento 

demográfico, em especial, a concentração populacional em áreas urbanas (Indicador 1). 

A Tabela 11 apresenta a evolução do processo de urbanização regional no período entre 

1950 e 2000. Na última coluna é apresentado o PIB per capita por região para o ano de 

2000.  

Tabela 11: : Processo de Urbanização por Região e PIB per capita – 1950-2000 

Ano 
PIB per capita 
US$ PPC 2000 

Brasil e 
Região 

Geográfica 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2000 
Norte 29,6 35,5 45,1 51,6 59 69,8 4.361 
Nordeste 26,4 34,2 41,8 50,5 60,7 69,0 3.377 
Sudeste 47,5 57,4 72,7 82,8 88,0 90,5 9.816 
Sul 29,5 37,6 44,3 62,4 74,1 80,9 8.618 
Centro-Oeste 25,9 37,2 48,1 67,8 81,3 86,7 7.321 
Brasil 36,2 45,1 55,9 67,6 75,6 81,2 7.244 

Fonte: SCHAEFFER et al., 2003. 

Pode-se observar que as desigualdades no ritmo do processo de urbanização 

refletem as disparidades econômicas regionais e a própria inserção diferenciada de cada 

região na economia nacional. Como destaca MAGNOLI et al. (2000), a elevada 

participação da população urbana no conjunto da população do sudeste expressa um 

estágio avançado de modernização econômica, com profunda transformação da 

economia rural e subordinação da agropecuária à indústria. Ademais, o processo de 

urbanização nessa região também foi estimulado por um intenso movimento migratório, 

que há décadas transfere populações do campo nordestino para as grandes metrópoles 

da região, como Rio de Janeiro e São Paulo (MAGNOLI et al., 2000). Tal fenômeno é 

fruto da atração provocada pelo crescimento industrial e a maior perspectiva de acesso 

aos serviços urbanos, o que resultou em um rápido crescimento das cidades, 

especialmente nas regiões economicamente mais dinâmicas. No entanto, a incapacidade 

de controle ou ordenação desse crescimento nas áreas urbanas possui efeitos de contra 

produtividade, contribuindo para o processo de exclusão social urbana (favelização) 

com relação ao acesso a serviços como educação, saúde, saneamento e, como será visto 

mais adiante, fornecimento de energia (SCHAEFFER et al., 2003).    
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Desigualdades de Renda 

A dimensão social do uso da energia no Brasil é fortemente marcada pelas 

disparidades sociais e regionais com relação ao rendimento da população. Um 

importante indicador do grau de desigualdade na distribuição de renda no Brasil é o 

Índice de Gini. A Figura 39 apresenta a evolução deste indicador para o período entre 

1981 e 2004. Como se pode verificar, a década de oitenta foi marcada por uma 

tendência de crescimento do Índice de Gini. Essa tendência é, em parte, explicada pelos 

altos índices de inflação registrados durante a década, cujos efeitos tiveram impactos 

bastante negativos com relação à concentração de renda e aos níveis de pobreza no país. 

Na realidade, a inflação não é neutra do ponto de vista da distribuição de renda, pois 

atinge pobres e ricos de maneira intensamente assimétrica. Como os ricos conseguem 

indexar suas rendas muito melhor que os pobres, eles são favorecidos pela alta dos 

preços, que promove uma redistribuição perversa da renda real, ou seja, dos mais pobres 

para os mais ricos. Em períodos de alta inflação, essa redistribuição é muito drástica e 

rápida. A concentração da renda (desigualdade) aumenta rapidamente, o que acarreta, 

ceteris paribus, no crescimento do nível de pobreza (IPEA, 2001).  
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Figura 39: Índice de Gini Brasil – 1980-2004 
Fonte: IBGE, 2004. 

Durante a década de noventa, por sua vez, observa-se uma tendência inversa, 

especialmente após o ano de 1993. Tal comportamento decorre da redução da inflação e 

das taxas de crescimento relativamente elevadas, ocorridas em 1994 e 1995, que tiveram 
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significativo impacto sobre a distribuição de renda.61 A manutenção da estabilidade nos 

anos subseqüentes, aliada ao crescimento da economia e ao aumento dos gastos federais 

com programas sociais62, tem provocado uma queda gradual do índice ao longo dos 

anos (IPEA, 2001). No entanto, em termos absolutos, este indicador mostra que a 

desigualdade de renda no Brasil ainda é muito elevada, considerando qualquer padrão 

de comparação internacional. Com efeito, como mostra a Figura 40, a renda apropriada 

pelos 10% mais ricos no país corresponde a cerca de 50% dos rendimentos totais, 

enquanto que aos 50% mais pobres cabe somente cerca de 12% dos rendimentos. 
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Figura 40: Renda Apropriada por Camadas da População – 1980-2002 
Fonte: IPEADATA 2005. 

A Tabela 12 apresenta a relação entre o rendimento dos 20% mais pobres e os 

20% mais ricos da população brasileira.  

                                                 
61 Entre 1994 e 1995, o PIB per capita cresceu 2,7%, enquanto que a o índice de inflação se reduziu de 
1.238% a.a. para 25% a.a. (IPEADATA, 2005). 
62 Segundo IPEA (2001), a média de gastos sociais por habitante atingiu, em termos reais, um nível mais 
alto que em qualquer período anterior (foi 28% maior em 1995/1999 que em 1993/1994). 
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Tabela 12: Relação entre os 20% mais Pobres e os 20% mais Ricos – 1981-2002 
Ano Relação Ano Relação 
1981 0,042 1992 0,037
1982 0,039 1993 0,035
1983 0,039 1995 0,036
1984 0,043 1996 0,033
1985 0,039 1997 0,034
1986 0,042 1998 0,035
1987 0,036 1999 0,037
1988 0,033 2001 0,036
1989 0,029 2002 0,039
1990 0,032   

Fonte: IPEADATA 2005. 
O alto índice de pobreza é outra característica marcante da dimensão social no 

Brasil, como mostra a Figura 41. Observa-se um acentuado declínio no número relativo 

de pobres após 1985, quando várias medidas de incentivo ao crescimento econômico 

foram tomadas com o Plano Cruzado.63 Essas medidas conseguiram deter 

momentaneamente a inflação e, em um contexto de crescimento do PIB, obtiveram 

resultados imediatos ao reduzir a pobreza, em 1986, ao nível mais baixo já observado64. 

Entretanto, já no ano seguinte, a inflação voltou com muita força e contribuiu 

fortemente para o aumento da desigualdade e do nível de pobreza do país. No final da 

década de 1980, o contexto recessivo mundial, a crise da dívida externa nos países de 

Terceiro Mundo e o conseqüente fraco crescimento econômico trouxeram novos 

recordes de desigualdade e de pobreza (IPEA, 2001, SCHAEFFER et al., 2003). Esta 

situação continuou até meados dos anos 90, durante uma sucessão de planos 

econômicos heterodoxos de combate à inflação inercial através do congelamento de 

preços, que se agrava particularmente com os planos do Governo Collor de Mello65. 

Entre os anos de 1994 e 1996, após a criação do Plano Real,66 ocorreu um período de 

estabilização, que gerou significativos ganhos com relação à redução da pobreza e 

redistribuição de renda. Esses ganhos tiveram como causas a valorização da moeda 

                                                 
63 O Plano Cruzado, lançado pelo Governo Sarney, em fevereiro de 1986, foi o primeiro de uma série de 
planos heterodoxos de tratamento de choque com base na inflação zero e durou apenas 9 meses.  
64 No entanto, é importante destacar que o indicador sofre efeito da variação cambial ao longo dos anos, o 
que também está por trás de variações abruptas, como a ocorrida em 1986. Não obstante, o indicador 
oferece uma visão geral do nível de pobreza no Brasil (SCHAEFFER et al., 2003).  
65 Os Planos Collor I e Collor II , ancorados na reforma monetária de drástica redução da liquidez da 
economia, e nas reformas administrativa e fiscal que iniciam o programa de privatizações e suspendem 
subsídios, incentivos fiscais e isenções, geraram uma profunda recessão sem redução da inflação, que 
culminou, além disso, por razões de correção, em 1992, com o processo de impeachment do presidente 
Fernando Collor de Mello (SCHAEFFER et al., 2003). 
66 Plano de estabilização lançado em 1994, durante o governo de Itamar Franco, na gestão do então 
Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso (SCHAEFFER et al., 2003).  
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nacional,67 que aumentou o poder de compra da população, a redução das taxas de 

inflação, e um significativo aumento no salário mínimo real (SCHAEFFER et al., 

2003). Com isso, a pobreza foi reduzida, de imediato, em 10 pontos percentuais. 

Entretanto, uma nova crise econômica ocorrida no período 1997-99 afetou a população 

pobre, principalmente através da redução da oferta de empregos, em especial nos 

grandes centros urbanos (BANCO MUNDIAL, 2001). Finalmente, após um período de 

estabilização do nível de pobreza (em torno de 35%), verificou-se uma significativa 

redução em 2002, quando foi atingida a marca de 31%.  
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Figura 41: Percentual de Pobres no Brasil – 1980-2002 
Fonte: IPEADATA 2005. 

A Figura 42 apresenta a evolução do acesso à energia elétrica nas áreas rurais e 

urbanas do país. É possível constatar que basicamente a totalidade dos domicílios 

urbanos possui acesso à energia elétrica, enquanto que cerca de 18% das residências 

rurais ainda não tinham acesso à eletricidade em 2004, o que representa um número 

ainda bastante elevado em termos absolutos (cerca de 1,5 milhões de residências), 

apesar do considerável processo de eletrificação observado ao longo dos anos. Em 1980, 

por exemplo cerca de 80% da população rural não tinha acesso à energia elétrica (IBGE, 

2004). 

                                                 
67 Segundo o BANCO MUNDIAL (2001), houve uma valorização de 35% da moeda nacional entre julho 
de 1994 e fevereiro de 1995. 
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Figura 42: Percentual da População com Acesso a Energia Elétrica – 1980-2004 
Fonte: IBGE 2004. 

Não obstante, para os domicílios eletrificados, as disparidades regionais no 

consumo de energia elétrica também são grandes (vide Tabela 13). Em 2004, o 

consumo de energia médio por consumidor da região sudeste era 1,72 vezes superior ao 

consumo médio por consumidor da região nordeste. Também cabe observar que após a 

queda de 2001, o consumo médio por consumidor residencial no Brasil vem mantendo-

se em torno dos 140 kWh/mês. Contribuindo para a continuidade desse índice, citam-se 

os programas governamentais de universalização do atendimento, a utilização de 

eletrodomésticos mais eficientes e hábitos de conservação adquiridos pela população em 

decorrência do racionamento de energia ocorrido em 2001 (ELETROBRÁS, 2004). Na 

região Norte, é possível constatar os efeitos do Programa Luz para Todos em 200468, 

quando a redução do índice do consumo médio por consumidor foi resultado de um 

incremento acentuado do número de consumidores residenciais, caracterizados por um 

baixo consumo de eletricidade. 

                                                 
68 O Programa Luz para todos foi lançado pelo Governo Federal em 2004, com o objetivo de levar energia 
elétrica para 10 milhões de pessoas do meio rural até 2008. O programa, coordenado pelo Ministério de 
Minas e Energia com participação da Eletrobrás e de suas empresas controladas, pretende uma população 
equivalente aos estados de Piauí, Mato Grosso do Sul, Amazonas e do Distrito Federal. (MME, 2005a) 
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Tabela 13: Consumo de Eletricidade por Consumidor: Regiões do Brasil – 1980-
2004 

 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2004 
Norte 127 135 154 150 165 152 147 126 
Nordeste 85 85 96 102 111 93 88 92 
Sudeste 156 152 176 189 201 164 152 159 
Sul 106 125 146 160 176 167 162 158 
Centro-Oeste 133 141 161 174 183 151 146 136 
Brasil 133 135 152 162 173 146 138 140 
Fonte: ELETROBRÁS, 2004. 

A Figura 43 e a Figura 44 apresentam a relação entre o Índice de 

Desenvolvimento Humano estadual e o consumo de eletricidade per capita para os anos 

de 1991 e 2000, respectivamente. Como mencionado na seção 2.4.3 do Capítulo 2, à 

medida que o consumo de energia per capita aumenta, também tende a se elevar o IDH 

em virtude das externalidades positivas do uso de fontes modernas de energia, já 

mencionadas no Capítulo 2. Em primeiro lugar, merece destaque o grau de desigualdade 

entre os estados com relação ao consumo de energia. Em 1991, por exemplo, o consumo 

de eletricidade per capita no Maranhão (117 kWh per capita) era cerca de cinco vezes 

menor do que o consumo per capita de eletricidade do Rio de Janeiro (577 kWh per 

capita). Interessantemente, o Maranhão foi um dos estados com a menor taxa de 

eletrificação do Brasil (58,7%) nesse mesmo ano.  
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Figura 43: Relação entre IDH e Consumo de Eletricidade por Habitante, por 
Estado – 1991 
Fonte: PNUD, 2001. 
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Figura 44: Relação entre IDH e Consumo de Eletricidade por Habitante, por 
Estado – 2000 
Fonte: PNUD, 2001. 

Comparando-se as duas figuras é possível observar uma certa evolução na curva 

de IDH – consumo de energia entre os dois anos em análise. Tal evolução é explicada, 

em parte, pelo aumento da taxa de eletrificação dos estados durante esse período, como 

mostra a Tabela 14. No entanto, percebe-se ainda uma grande disparidade entre os 

estados para este indicador. 
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Tabela 14: Taxa de eletrificação e Renda per Capita – 1991, 2000 

Estado Taxa de 
eletrificação 

(%) 1991 

Taxa de 
Eletrificaçã
o (%) 2000 

Renda per 
Capita US$ 
PPC 2000 

Santa Catarina 94,8 98,6 204 
Rio Grande do Sul 92,2 97,9 158 
São Paulo 99,1 99,7 238 
Paraná 90,9 97,7 196 
Espírito Santo 93,3 98,7 180 
Goiás 87,2 97,2 176 
Rio de Janeiro 98,3 99,5 682 
Rondônia 60,3 83,9 326 
Minas Gerais 85,3 95,6 322 
Roraima 78,1 86,2 124 
Mato Gr. do Sul 88,2 95,6 325 
Mato Grosso 74,3 89,4 324 
Amapá 84,7 95,4 312 
Distrito Federal 98,3 99,7 169 
Paraíba 72,6 94,4 362 
Acre 62,8 76,2 190 
Pará 64,1 76,7 207 
Rio Gr. do Norte 82,7 94,3 145 
Sergipe 79,8 91,8 466 
Maranhão 58,9 78,7 199 
Piauí 53,8 74,7 403 
Tocantins 51,4 77,4 263 
Bahia 68,9 81,0 262 
Pernambuco 80,3 95,4 393 
Ceará 65,8 88,3 499 
Amazonas 73,1 82,2 184 
Alagoas 75,8 89,9 194 
Fonte: PNUD, 2001. 

Com relação às disparidades sociais no consumo de energia no Brasil, merecem 

destaque a estimativas para despesas domésticas com energia para o ano de 2000. A 

Tabela 15 mostra que a classe de renda mais baixa consome, em média, cerca de metade 

da quantidade de energia elétrica consumida pela classe de renda mais alta. Na 

realidade, é importante destacar que o consumo da classe mais baixa pode estar 

subestimado, uma vez que as perdas comerciais de energia tendem a ser maiores nos 

segmentos mais pobres da população (ver seção 3.5.1). Não obstante, as despesas com 

eletricidade representam menos de 4% da renda média da classe mais alta, enquanto que 

esse valor chega a 9% na classe mais baixa. 
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Tabela 15: Despesas domésticas com energia – estimativa para 2000 (baseado em 
SCHAEFFER et al., 2003; IBGE, 1997 e Banco Mundial, 2003) 
 Classes de Renda – Salários Mínimos(3)

Despesa mensal familiar US$ PPC-2000(1) <2 2-3 3-5 5-10 >10 
Eletricidade 13.22 25.51 29.31 50.35 82.86 
GLP 10.92 14.96 16.9 18.58 21.10 
Percentual de domicílios por classe de renda (%) 22.3 14.6 18.1 16.5 12.6 
Tarifa de Eletricidade (US$-ppc 2000/kWh) 0.09 0.15 0.15 0.22 0.25 
Estimativa do consumo de eletricidade (2)  
(kWh/mês) 151 172 197 225 333 
Estimativa do consumo médio geral (kWh/mês)  173 
Fontes: SCHAEFFER et al., 2003; IBGE, 1997 e BANCO MUNDIAL, 2003. 

Notas: (1) Pesquisa de Orçamento Familiar (IBGE, 1997). (2) Estimativas baseadas na identificação das 
diferentes tarifas de eletricidade por classes de renda (3) O salário mínimo em 2000 foi de 181.12 
US$ ppp-2000. 

3.5.3. Dimensão Ambiental 

Os indicadores apresentados nessa seção, referentes às emissões de poluentes 

atmosféricos e gases de efeito estufa, são baseados na metodologia estabelecida por 

SCHECHTMAN et al. (1998), para o cálculo das emissões atmosféricas provenientes 

do sistema energético brasileiro. A metodologia aplicada para o inventário de emissões 

de gases do efeito estufa utiliza um abordagem bottom-up, cujo detalhamento encontra-

se disponível no site do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT, 2004). Essa 

metodologia também foi aplicada para o desenvolvimento do modelo de estimativa de 

emissões de poluentes atmosféricos69. 

Poluição Ambiental Local 

A maior parte das emissões de dióxido de enxofre (SO2) no Brasil são 

provenientes de dois setores: o setor industrial e o setor de transporte rodoviário, a base 

de veículos a diesel (vide Tabela 16).  

                                                 
69 Para maiores detalhes, ver SCHAEFFER et. al, (2002). 
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Tabela 16: Emissões Setoriais de Dióxido de Enxofre (kt)– 1980 – 2000  
Ano Consumo Energético Geração de Eletricidade Transporte 
1980 2.133 123 503 
1985 2.125 151 530 
1990 2.166 177 634 
1995 2.824 288 763 
2000 2.695 453 207 
2004 2.980 378 221 

Fontes: ANP e MME (2001), ABIQUIM (2002), ABIQUIM (2000), SCHAEFFER et al. (2001) e 
BALESTIERI  (1994). 

No setor industrial, as emissões são resultantes da queima de óleo combustível 

residual com alto teor de enxofre em diversos segmentos, para a geração de calor, assim 

como, da utilização de carvão mineral no processo siderúrgico, para a produção de ferro 

e aço. 

Com relação ao sistema energético, dada da predominância da geração 

hidrelétrica no sistema elétrico brasileiro, em termos relativos, este setor não possui uma 

grande participação no total de emissões de SOx no Brasil. No entanto, é importante 

destacar a contribuição das emissões de SOx resultantes da queima de diesel para a 

geração de energia elétrica (especialmente nos sistemas isolados do país) e de carvão 

mineral com alto teor de enxofre (em média 3,4%) nas termelétricas localizadas na 

região sul do país (MCT, 2004). Da mesma forma, segundo BALESTIERI (1994), a 

lixívia aproveitada para geração de energia elétrica nas indústrias de papel e celulose 

também apresenta um elevado grau de enxofre, de cerca de 3,4%.  

No setor de transportes, cabe destacar as implicações do PROÁLCOOL, que 

motivou o estabelecimento de uma frota de veículos leves a base de álcool hidratado, 

livres de emissões de SOx, especialmente em meados da década de oitenta (como 

mostrado anteriormente). Também, a adição de etanol anidro em percentual volumétrico 

de até 25% (como mostrado anteriormente), reduziu não só as emissões de enxofre, mas 

de outros poluentes atmosféricos como o monóxido de carbono (CO) e compostos 

orgânicos voláteis (VOCs).  

Dessa forma, a contribuição majoritária se concentra na frota de veículos a 

diesel. No entanto, esforços significativos têm sido feitos no sentido de reduzir as 

emissões de enxofre no setor de transporte. O PROCONVE, Programa de Controle de 

Poluição do Ar por Veículos Automotores, é responsável por estabelecer limites de 

emissão como o objetivo de mitigar os níveis de emissão de poluentes por veículos 

automotores e promover a melhoria de características técnicas dos combustíveis 

líquidos posto à disposição da frota nacional de veículos automotores. Em 1997, o 
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Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), por meio da Resolução 226, 

estabeleceu um cronograma para redução do teor de enxofre no diesel brasileiro. 

Adicionalmente, progressos significativos com relação à redução das emissões de 

enxofre têm sido alcançados no setor de transporte a partir de 1997, devido ao programa 

de melhoria do diesel combustível brasileiro (ANP, 2002), o que explica a significativa 

redução das emissões do setor de transportes entre 1995 e 2000 (vide Tabela 16). A 

figura abaixo apresenta a evolução da emissão específica de enxofre no setor de 

transporte entre 1980 e 2000, e também mostra estimativas para os anos de 2006 e 2010, 

em função dos novos limites de enxofre no diesel metropolitano (500 ppm em 2006 e 50 

ppm em 2010), utilizado nos centros urbanos e no diesel do interior (2000 ppm em 2006 

e 500 ppm em 2010). 
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Figura 45: Evolução do consumo de diesel e das emissões específicas de enxofre no 
setor de transpotes 
Fonte: KREMER, 2004. 
 

Da mesma forma do que com o dióxido de enxofre, as emissões de NOx também 

se concentram no setor de transportes (em especial, o setor rodoviário), industrial e 

energético (MCT, 2004)70. No setor industrial, em especial, as emissões decorrem 

principalmente da queima de combustíveis fósseis em caldeiras, a altas temperaturas. 
                                                 
70 Segundo o MCT (2004), em termos de emissões setoriais,em 1994 o setor de transportes foi o principal 
responsável pelas emissões de NOx (60%), com 52% referente ao transporte rodoviário; seguido pelos 
setores industrial (22%) e energético (15%). 

 113



No setor elétrico, por sua vez, se espera um aumento das emissões em decorrência da 

maior penetração do gás natural, também queimado a altas temperaturas em centrais 

elétricas e de cogeração (vide Tabela 17). 

Tabela 17: Emissões Setoriais de NOx (kt)– 1980 - 2000 
Ano Consumo Energético Geração de Eletricidade Transporte 
1980 1.423 56 788 
1985 1.489 67 840 
1990 1.587 76 942 
1995 1.895 112 1168 
2000 2.376 217 1357 
2004 2.749 211 1517 

Fonte: Baseado em SCHECHTMAN et al. (1998) e MME (2001) 

 

Com relação ao CO (vide Tabela 18), as emissões decorrem majoritariamente da 

queima da biomassa, em especial a lenha. No entanto, a substituição da lenha por fontes 

modernas de energia, em particular no setor residencial, tem contribuído para a redução 

das emissões de CO a partir desta fonte. O uso da gasolina e também do álcool no setor 

de transportes também contribuem para as emissões totais de monóxido de carbono. No 

entanto, percebe-se ao longo dos anos uma redução significativa das emissões CO 

resultante da queima de gasolina no setor de transportes que resulta de mudanças 

tecnológicas na frota de veículos leves. Segundo o MCT (2004), somente entre 1990 e 

1994, houve uma redução de 24% das emissões provenientes de veículos a gasolina. 

Tabela 18: Emissões Setoriais de CO (kt) – 1980 - 2000 
Ano Consumo Energético Geração de Eletricidade Transporte 
1980 19.403 36 3.919 
1985 17.138 59 3.735 
1990 15.126 71 4.713 
1995 15.181 101 6.323 
2000 16.317 147 6.853 
2004 19.168 226 7.542 

Fonte: Baseado em SCHECHTMAN et al. (1998) e MME (2001) 

Poluição Global 

Como mostra o indicador abaixo, a maior parte das emissões de gases de efeito 

estufa está relacionada com o gás carbônico. Durante o período em análise, as emissões 

totais de gases de efeito estufa cresceram em média, cerca de 1,2% ao ano. Espera-se 

um aumento ainda maior, devido à substituição do carvão vegetal pelo carvão 

coqueificável no setor siderúrgico (MME, 2005) e também devido à expansão do 

sistema elétrico brasileiro, cuja participação termelétrica com plantas a base de gás 

natural vem aumentando nos últimos anos (ANEEL, 2005).   
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Tabela 19: Emissões de Gases de Efeito Estufa (Mt CO2 eq) – 1980 - 2000 
Year CO2 CH4

 (1) N2O  (2) Total GHG 
1980 263,6 2,0 0,4 266,0 
1985 269,5 2,5 0,3 272,3 
1990 273,9 2,6 0,3 276,9 
1995 288,4 2,8 0,5 291,7 
2000 334,5 2,5 0,6 337,6 
2004 360,1 3,2 0,5 363,8 

Fonte: Baseado em SCHECHTMAN et al.(1998) e MME (2001) 

 

Apesar do crescimento absoluto das emissões de CO2 na atmosfera ao longo dos 

anos, as emissões per capita sofreram uma ligeira redução, como mostra a Tabela 19. A 

participação das energias renováveis na matriz energética brasileira tem colocado o país 

em uma situação favorável com relação às emissões de CO2 per capita frente ao resto do 

mundo. Em 1998, por exemplo, as emissões de CO2 per capita do sistema energético 

brasileiro atingiram 1,94 tCO2 por habitante, enquanto que, para o mesmo ano, a média 

mundial e dos países da OECD foi, respectivamente, de 3,89 e 10,93 tCO2 por 

habitante. 

A Figura 46 apresenta a relação das emissões de gases de efeito estufa e a oferta 

primaria de energia do sistema energético brasileiro. A análise desta relação ao longo 

dos anos permite que sejam identificados alguns fatores que condicionaram a evolução 

deste indicador. No começo da década de oitenta, a entrada em operação de grandes 

centrais hidrelétricas foi seguida por uma crise econômica que criou desequilíbrios 

temporários entre a oferta e a demanda de energia elétrica. Como conseqüência, o 

governo brasileiro passou a promover políticas de incentivo a indústrias eletro-

intensivas, assim como de estímulo à utilização da energia elétrica para fins térmicos. 

Entre 1982 e 1986, alguns segmentos do setor industrial intensivos no uso de 

combustíveis fósseis, como o setor químico e o setor siderúrgico, recuperaram suas 

atividades econômicas, provocando um aumento do uso da energia aliado a um 

crescimento das emissões de gases de efeito estufa. Entre 1986 e 1991, a atividade 

industrial recuou novamente, especialmente para os setores intensivos em combustíveis 

fósseis. No setor siderúrgico, por exemplo, a redução no PIB foi de 5,8% ao ano. Por 

outro lado, o consumo de eletricidade continuou aumentando e o uso de etanol no setor 

de transportes atingiu seu apogeu.  
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Figura 46: Relação entre Emissões de Carbono e Consumo de Energia per Capita 
– 1980 - 2000 
Fonte: Baseado em SCHECHTMAN et al. (1998) e MME (2001) 

 

Finalmente, desde 1990 e, em especial na segunda metade da década, a atividade 

econômica voltou a se recuperar, contribuindo novamente para o aumento no consumo 

de combustíveis fósseis. Políticas adotadas nos anos 90, voltadas para o incentivo à 

produção de bens industriais semi-acabados voltados para a exportação, cujo segmento 

caracteriza-se pela dependência por combustíveis fósseis (siderurgia, alumínio, papel e 

celulose, por exemplo) contribuíram para essa recuperação. Adicionalmente, destaca-se 

a crise na oferta de etanol de 1989, que comprometeu a continuidade do Proálcool e 

provocou uma substituição inter-energética no setor de transporte em direção a um 

maior uso dos combustíveis fósseis.  

A intensidade de emissões de CO2 para o sistema energético, ainda com relação 

a este indicador também apresenta valores inferiores à média dos países 

industrializados. Enquanto a intensidade de emissões no setor de transformação e 

consumo de energia no Brasil foram de 0,36 kg CO2/US$90 (ppp) em 1998, a media 

mundial e dos países da OECD foram de, respectivamente, 0,66 e 0,62 kg kg 

CO2/US$90 (ppp) no mesmo ano (OLIVEIRA, 2001). 
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4. POLÍTICAS ENERGÉTICAS A PARTIR DA ANÁLISE DOS 
INDICADORES E ÁREAS PRIORITÁRIAS 

No capítulo anterior foram identificadas as áreas prioritárias para o planejamento 

energético integrado no Brasil. Com base nas áreas prioritárias, foram selecionados os 

indicadores relevantes à análise do sistema energético brasileiro a partir da base ISED. 

O presente capítulo tem como objetivo propor ações de resposta, na forma de políticas 

energéticas, que irão atuar sobre a base de indicadores selecionados, com a finalidade de 

se atingir as metas definidas pelas áreas prioritárias. 

As políticas aqui propostas foram divididas em dois níveis hierárquicos. No 

primeiro nível, as políticas foram separadas de acordo com as áreas prioritárias com as 

quais estão relacionadas. Assim, existem dois grupos de políticas, um direcionado para 

a diversificação da matriz energética (Área Prioritária 1) e outro voltado para o aumento 

da eficiência energética e acesso a fontes modernas de energia (Área Prioritária 2). O 

segundo nível de classificação, abaixo do primeiro, agrupa as políticas, já divididas nas 

suas áreas prioritárias, em ações de resposta. Na realidade, essa organização tem por 

finalidade agrupar políticas cujos objetivos são semelhantes e que afetam os mesmos 

indicadores energéticos. A Figura 47 ilustra a organização de políticas energéticas em 

áreas prioritárias e ações de resposta: 

ÁREAS PRIORITÁRIAS

1 - Diversifiação da matriz 
energética brasileira

2 - Promoção da eficiência 
energética e acesso a fontes 

modernas de energia 

 - Diversificar a oferta de energia

 - Aumentar eficiência do 
suprimento de energia

 - Aumentar a eficiência de uso final 
da energia

 - Estimular o uso eficiente da energia 
através do transporte público

 - Aumentar o acesso a fontes 
modernas de energia 

Ações de Resposta

 
Figura 47: Classificação de políticas e acordo com áreas prioritárias e ações de 
resposta 
Fonte: Elaboração própria 
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Também é importante destacar que, para determinadas políticas, serão 

apresentadas estimativas de quantificação de impactos no sistema energético, que 

resultam de um recente estudo realizado pela COPPE, para projeção da Matriz 

Energética Brasileiro até o ano de 2023 (SCHAEFFER et al., 2004). Quando pertinente, 

estas estimativas também serão cotejadas a de estudos semelhantes. Em virtude da 

participação do autor no referido estudo da Matriz Energética, optou-se por se fazer uso 

de alguns resultados neste trabalho, com a finalidade de fornecer uma indicação de 

como as políticas energéticas propostas podem contribuir de forma positiva sobre a base 

de indicadores, segundo as áreas prioritárias do sistema energético brasileiro. Contudo, 

vale ressaltar que estava fora do escopo desta tese de mestrado elaborar uma completa 

modelagem do sistema energético brasileiro, a fim de fazer simulações paramétricas. 

Em certo sentido, como será tratado nas conclusões desta tese, este objetivo constitui 

uma das recomendações do presente estudo, cujo foco principal é a elaboração e análise 

de indicadores.71

A projeção da Matriz Energética Brasileira trabalhou com dois cenários de 

evolução da produção e consumo de energia: um cenário denominado Cenário Base de 

Mercado, e outro, Cenário Alternativo. Ambos se desdobraram em premissas setoriais 

consistentes. Em termos gerais, o primeiro cenário considera a evolução tendencial de 

eficiência energética e substituição interenergéticos e intermodais, nos setores de 

consumo de energia final, enquanto o segundo cenário avalia possíveis políticas 

energéticas visando ao uso racional de energia, ganhos potenciais de eficiência 

energética, cogeração, uso de fontes renováveis, maior preocupação ambiental e 

diversificação da matriz energética brasileira. Nesse sentido, as premissas adotadas para 

o Cenário Alternativo se identificam, em grande medida, com as áreas prioritárias 

estabelecidas para o planejamento energético integrado no presente estudo.  

Não é objetivo desta tese, no entanto, apresentar uma análise extensiva dos 

impactos das políticas energéticas segundo o Cenário Alternativo da Matriz Energética 

2023, uma vez que nem todas as políticas aqui propostas serviram de base para a 

montagem desse cenário. Procurou-se, todavia, utilizar alguns resultados da projeção da 

                                                 
71 Nas conclusões desta tese, inclusive, se discute em que medida estes indicadores podem ser aplicados a 
ferramentas de simulação já pré-existentes. 
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matriz energética como exemplos de possíveis impactos na estrutura de indicadores, em 

decorrência da adoção de algumas políticas propostas72.  

Finalmente, também são apresentados diagramas que permitem ilustrar, de 

forma qualitativa, os efeitos resultantes da adoção das políticas energéticas sobre a base 

de indicadores. Como destacado na seção 3.2, a metodologia da base ISED, permite que 

se identifiquem quais os indicadores positivamente afetados com a atuação das ações de 

resposta, em decorrência das inter-relações existentes entre eles. 

 

4.1. PROPOSTAS DE POLÍTICAS RELACIONADAS COM A ÁREA 
PRIORITÁRIA 1: DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA 
BRASILEIRA 

 
AÇÃO DE RESPOSTA: Diversificar a oferta de energia 
 

4.1.1. Estimular a produção e uso de etanol e cogeração a base de bagaço de cana-
de-açúcar 

A produção de açúcar no Brasil possui um caráter relevante não apenas no setor 

agrícola, a partir da exploração da cana, mas também no setor energético em virtude de 

dois fatores: 

• A produção de álcool etílico, a partir da fermentação do caldo de cana insere 

uma fonte combustível alternativa e renovável na matriz energética, 

contribuindo para a redução das importações de petróleo, reduzindo as emissões 

líquidas de GHG (gases de efeito estufa), de poluentes no setor de transportes, e 

oferecendo um mercado alternativo para os produtores de açúcar. 

• O bagaço é um importante subproduto da produção de açúcar (e/ou álcool), que 

consiste numa importante fonte de biomassa para geração de calor e eletricidade, 

contribuindo para a diversificação do mix de geração de energia no Brasil. 

Como destacado no Capítulo 3, o álcool etílico começou a ser utilizado em 

quantidades significativas no setor de transportes brasileiro em 1975, com a criação do 

Proálcool. Durante a primeira fase do programa, de 1975 a 79, o objetivo principal era a 

                                                 
72 O Anexo A deste estudo contém uma descrição mais detalhada da projeção da Matriz Energética 
Brasileira 2002-2023, onde são apresentadas as seções que descrevem a metodologia do de projeção do 
estudo, os cenário macroeconômicos e setoriais, as premissas técnicas e hipóteses do trabalho, os 
resultados e as considerações finais do projeto.  
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produção de etanol anidro para uso como aditivo à gasolina automotiva. Para tal, a 

expansão da capacidade de produção se deu através do aproveitamento das destilarias 

existentes e da criação de destilarias anexas aos centros de produção de açúcar. Com 

isso, a produção total de álcool brasileira cresceu de 0,64 bilhões de litros em 1976, para 

3,45 bilhões de litros em 1979. (GELLER, 1985) 

A partir de 1979, com a segunda crise do petróleo, o governo brasileiro decidiu 

intensificar a produção de álcool como substituto à gasolina, mas, desta vez, para uso 

em veículos com motor desenvolvido para uso exclusivo de álcool etílico hidratado. 

Com a garantia da viabilidade tecnológica, o governo brasileiro estabeleceu parceria 

com as montadoras de automóveis no Brasil, fazendo com que a produção em longa 

escala de veículos movidos a etanol se iniciasse em 1981. Nessa fase, a expansão da 

oferta se deu por meio de destilarias autônomas, que em 1981, representaram cerca de 

70% dos novos empreendimentos aprovados pelo governo. Incentivada pela redução de 

impostos (tanto para a venda de veículos quanto para comercialização de álcool), a 

demanda por veículos a álcool no Brasil cresceu significativamente. Em 1989, a venda 

de veículos a álcool atingiu 95% do total das vendas de automóveis leves. 

A queda dos preços do petróleo a partir de 1986 levou o governo brasileiro a 

reduzir os preços pagos aos produtores de álcool, fato este que, aliado ao pico dos 

preços no mercado internacional de açúcar, levou à crise da oferta de álcool em 1989, 

fazendo com que o governo brasileiro tivesse que importar metanol para atender à 

demanda73. Assim, a crise de abastecimento de etanol no fim da década de oitenta 

afetou a credibilidade do Proalcool, que, juntamente com a redução de estímulos ao seu 

uso, provocou, nos anos seguintes, um significativo decréscimo da demanda e, 

consequentemente, das vendas de automóveis movidos por esse combustível, 

comprometendo a continuidade do Programa. 

Atualmente, como apresentado na seção 3.4.6 do Capítulo 3, a venda de veículos 

multi-combustíveis no Brasil tem apresentado um crescimento significativo nos últimos 

anos. Este fato per se re-introduz o etanol de forma acelerada no consumo de energia 

final do setor de transporte de passageiros no Brasil. Somente entre 2003 e 2005, a 

participação das vendas de veículos flex no total de vendas de veículos leves passou de 

3,7% para 53,6%. Numa pesquisa realizada pelo IBOPE, encomendada pela ÚNICA, 

em outubro de 2002, com o objetivo de caracterizar a imagem percebida do carro a 

                                                 
73 Fatores conjunturais como o Plano Verão de 1989, que aumentou a demanda por combustíveis 
automotivos, também são importantes para explicar a crise de desabastecimento. 
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álcool e bi-combustível perante o consumidor, constatou-se que a avaliação geral do 

conceito flex fuel no Brasil é bastante positiva (ÚNICA, 2002). Do total da amostra, 

89% apontam aspectos positivos para um carro com motor flexível e apenas 13% 

apontam aspectos negativos, como mostra a Tabela 20. 

 
Tabela 20: Pesquisa de opinião sobre a imagem de veículos a álcool e multi-
combustíveis perante o consumidor – Outubro de 2002 
Aspectos positivos 89% Aspectos negativos 13% 
Flexibilidade/dupla opção 76% Álcool pode danificar o motor 5% 

Economia: pode optar pelo mais barato 48% Corrosão/danos ao motor 4%
Liberdade de escolher entre as opções 19%  
Prevenção: na falta de um, há outro 16%  
Não precisa fazer conversão 3%  

Tecnologia poupa o motor 17% Insegurança por desconhecer 3% 
Não há desgaste/corrosão do motor 9% Precisa ser testado na prática 2%
Garante bom desempenho/potência 5%  
Não vai dar problema na partida 4%  

Tecnologia inovadora 8% Não acredita que vai dar certo 3% 
Moderno/Revoluciona o mercado 4%  
Identifica o combustível escolhido 4%  

Bom para o bolso 4% Encarece produto/peças 2% 
Abaixa preço da gasolina/combustíveis 3%   

Bom para o país 3% É inutil ter duas opções 2% 
Fonte: Única, 2002. 

O aspecto mais valorizado está relacionado à dupla opção que a tecnologia  flex-

fuel proporciona (76%) principalmente pela economia, já que com esse tipo de motor 

pode-se optar pelo combustível mais barato (48%). Dentre os aspectos negativos, 

destaca-se a falta de credibilidade e desconhecimento quanto às vantagens da 

tecnologia, que somados, representam 8% da amostra, como mostra a tabela acima. 

Assim, a expectativa é de considerável aumento da frota de veículos leves 

capazes de consumir etanol hidratado. Este consumo competirá, na frota flex-fuel, com 

o da gasolina, sendo infinita a elasticidade de substituição, neste caso, e ditada pelos 

preços finais dos energéticos, onde é importante a incidência da tributação. Atualmente, 

a tributação da gasolina é maior do que a do etanol74 (CAVALCANTI, 2006). A 

tendência é de que esta estrutura de preços permaneça, favorecendo, portanto, o 

aumento do consumo de etanol.  

                                                 
74 Por exemplo, a carga tributária média para o Brasil sobre a gasolina durante o período de junho a 
agosto de 2004 foi de 47%, enquanto que para o álcool o valor foi de 28% (CAVALCANTI, 2006). 
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Assim, frente ao problema do desabastecimento ocorrido em 1989, políticas para 

segurança energética ganham relevância, desde que haja intenção do governo brasileiro 

de elevar a participação do etanol na matriz energética nacional.75

Produção e suprimento de etanol 

De forma a promover a produção de álcool na matriz energética e prevenir 

futuras quedas na demanda de etanol, o governo brasileiro poderia adotar uma série de 

políticas de estímulo, tanto à oferta, quanto à demanda. Na realidade, o sucesso e a 

efetividade dessas políticas estão na capacidade de manutenção do equilíbrio entre a 

oferta e a demanda de álcool etílico no Brasil.  

• Primeiramente, a expansão da capacidade deve ser garantida por meio de incentivos 

à construção de novas destilarias e modernização das existentes. Esses incentivos 

poderiam ser feitos na forma de financiamentos a reduzidas taxas de juros. De fato, 

como destacam SZKLO e GELLER (2005), algumas usinas já atingiram uma vida 

útil de mais de 20 anos, fazendo com que seus equipamentos já estejam 

ultrapassados em termos tecnológicos. Nesse sentido, os investimentos em 

expansão poderiam ser realizados no momento da troca dos equipamentos antigos. 

Em 2001, por exemplo o BNDES iniciou um programa de financiamento para 

investimentos em instalações de cogeração a bagaço de cana em usinas de açúcar 

(SZKLO e GELLER, 2005). 

 

• Para o controle dos desequilíbrios entre a oferta e a demanda, especialmente 

durante a entressafra de produção, o governo brasileiro poderia criar um estoque de 

álcool (GELLER, 2003). Este estoque, para lidar com a sazonalidade, teria 

características fundamentalmente operacionais. Como destacado anteriormente, a 

crise de abastecimento ao final da década de oitenta resultou em profundos 

impactos negativos para o Proálcool, tanto em termos econômicos (o governo 

brasileiro teve que importar metanol da Argentina) quanto na relação à 

credibilidade do mercado de álcool, que desestimulou a compra de novos veículos 

(MCT, 2004). A formação da reserva de etanol poderia ser realizada através de um 
                                                 
75 Note-se bem que, do ponto de vista do consumidor final, ao contrário do que ocorreu em 1989, a frota 
flex permite que não haja problema de desabastecimento de combustível para seus veículos. A questão 
que se coloca aqui está relacionada não a o consumidor final ter combustível (etanol ou gasolina C) para 
seu veículo, mas sim a o Governo pretender aumentar o uso do etanol no Brasil, através da expansão do 
suprimento. 
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fundo, que seria criado a partir de uma taxa sobre a venda da gasolina. Segundo 

SZKLO e GELLER (2005), uma taxa de 0,005 sobre o litro da gasolina geraria 

renda suficiente para a compra de 1 bilhão de litros por ano, para a formação do 

estoque de álcool. Uma outra possibilidade já aventada pelo governo brasileiro é 

usar parte dos recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

para imobilizar o estoque de etanol. 

De forma a estimar a ordem de grandeza da expansão necessária da capacidade 

de produção de etanol no Brasil, vale citar os resultados do estudo de projeção da Matriz 

Energética (SCHAEFFER et al., 2004), antes mencionado. Este estudo estimou a 

projeção da frota de veículos leves no Brasil levando-se em consideração um cenário de 

mercado, contextualizado pela manutenção de tendências setoriais já em curso, não 

havendo maiores de alterações estruturais no horizonte de análise; e um cenário 

alternativo, que considera uma maior penetração de práticas/tecnologias de uso mais 

eficiente de energia, maior substituição inter-energéticas em favor de combustíveis 

menos poluentes e/ou renováveis (álcool, biodiesel e gás natural). 

Foi considerado que a participação dos veículos flex-fuel nas vendas de veículos 

de passeio novos cresce, no caso do cenário base de mercado, até atingir 40% em 2015 

(vide Figura 48) , mantendo-se neste patamar então, enquanto, no caso do cenário 

alternativo, essa participação alcança 70% já em 2015 e se mantém neste patamar, como 

mostra a Figura 49. 

As Figura 48 e Figura 49, a seguir, apresentam, respectivamente, as frotas de 

veículos de passeio por tipo de combustível, projetadas pelo estudo para os cenários 

base de mercado e alternativo. 
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Figura 48: Evolução da frota de veículos de passeio no cenário base de mercado 
Fonte: SCHAEFFER et al., 2004. 

 
Alternativo
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Figura 49: Evolução da frota de veículos de passeio no cenário alternativo 
Fonte: SCHAEFFER et al., 2004. 

A comparação entre as os cenários permite constatar que, embora em ambos os 

cenários a frota de veículos flex-fuel cresça, no caso do alternativo, tal crescimento é 

vigoroso o suficiente para que em torno de 2015 a frota de veículos flex-fuel iguale a 

frota de veículos a gasolina (“cativos”). Nesse sentido, a diferença entre o crescimento 

da frota de veículos flex no cenário alternativo com relação ao cenário de mercado 

levaria a uma redução no consumo de gasolina A de 32% em 2025, como mostra a 

Tabela 21. 
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Tabela 21: Resultados da Matriz Energética para Evolução do Consumo de 
Combustíveis Automotivos (mil tEP) 
Cenário de Mercado  
  2005 2010 2015 2020 2025
Gasolina A       12.531       12.697      13.874       15.956       18.991 
Álcool        5.908         7.022        8.596      10.513       12.931 
  Anidro        4.041         4.101        4.454        5.100        6.050  
  Hidratado        1.867         2.921        4.143        5.414        6.881  
Cenário Alternativo 
  2005 2010 2015 2020 2025
Gasolina A       12.531       11.386      11.000      11.549       12.884 
Álcool        5.908         7.429        9.313      11.363       13.785 
  Anidro        4.041         3.545        3.249        3.278        3.559  
  Hidratado        1.867         3.884        6.063        8.085       10.226 
Fonte: SCHAEFFER et al. (2004). 

O País já produziu, na safra 1997/1998, um total de 15,4 bilhões de litros de 

álcool. Estima-se, portanto, que exista uma capacidade instalada de 16,0 bilhões l/ano 

(SCHAEFFER et al., 2004). Porém, conforme os resultados dos cenários de demanda da 

Matriz Energética, a esta capacidade se deverão adicionar entre 35 e 50 novas destilarias 

com capacidade de 1,0 milhão l/dia. A área plantada deverá crescer entre 2,4 e 3,8 

Mha.76 Desta forma, torna-se imprescindível fomentar a expansão, buscando também 

elevar o rendimento global das fases agrícola e industrial da cadeia do etanol, conforme 

previsto por SCHAEFFER et al (2004) – vide Tabela 22. 

Tabela 22: Resultados da Matriz Energética para Evolução do Rendimento Global 
das Fases Agrícola e Industrial da Cadeia do Etanol 
Processo 2005 2010 2015 2020 2023
Produção agrícola (t/ha) 73 90 110 110 110 
Produção industrial (l/t) 80 82 84 84 84 

Fonte: SCHAEFFER et al. (2004). 

Cogeração a bagaço de cana 

A cogeração a bagaço de cana é outra importante alternativa energética de 

geração distribuída para o Brasil. Segundo MOREIRA e GOLDEMBERG (1999), na 

maior parte das unidades de produção de álcool no Brasil, as caldeiras de produção de 

vapor para a etapa de destilação operam a uma pressão de 20 bar, gerando pequena 

quantidade de eletricidade (entre 15 a 20 kwh por tonelada de cana), suficiente para 

suprir as necessidades da própria unidade. Nesse sentido, o potencial para cogeração de 

eletricidade a partir dessa fonte é bastante inexplorado. 

                                                 
76 Sem considerar nestes resultados o mercado de exportação de etanol. 
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A utilização de turbinas a vapor de condensação e extração (CEST), que seria a 

alternativa mais simples de aumento da eficiência poderia levar a uma eficiência de 

conversão de 10 a 20%, a que já seria superior à eficiência das plantas atuais. Uma 

alternativa mais moderna de substituição tecnológica seria a instalação de sistemas 

integrados de gaseificação (BIG/GT), ainda em desenvolvimento, capazes de gerar um 

excesso de eletricidade de 600 kWh/t de cana (MOREIRA e GOLDEMBERG, 1999). 

A instalação de sistemas de cogeração mais modernos significa que os 

investimentos adicionais devem ser recuperados através da renda do excesso de 

eletricidade. Nesse sentido, a conexão das destilarias à rede é um fator fundamental para 

a viabilidade econômica dessas alternativas. Dessa forma, uma série de opções pode ser 

adotada com o objetivo de estimular o uso de sistemas eficientes de cogeração, como 

(SZKLO e GELLER, 2005): 

• Continuar a desenvolver e demonstrar tecnologias mais eficientes como a 

gaseificação do bagaço e a geração em ciclo combinado nas usinas de açúcar; 

• Oferecer financiamentos de longo prazo a taxas de desconto atrativas aos produtos 

para estimular a adoção de tecnologias mais eficientes de cogeração; 

• Financiar e oferecer suporte à adoção de sistemas de colheita mecanizados de 

maneira gradual (vantagens da colheita mecanizada). 

Novamente remetendo ao estudo de projeção da Matriz Energética 

(SCHAEFFER et al. 2004), considerou-se a obtenção de níveis maiores de produção de 

eletricidade no setor sucro-alcooleiro, pela adoção de medidas mais custo-efetivas para 

promover aumento da eficiência de produção de eletricidade. Assim, assume-se a 

conversão de sistemas baseados em turbinas a vapor de estágio simples, para múltiplo 

estágio, proporcionando obter índices de produção de eletricidade entre 14 e 44 

kWh/tcana até 2023 (TOLMASQUIM et al., 2002; NETO, 2001). 

4.1.2. Desenvolver e estimular a adoção de novas fontes renováveis bioenergéticas 

O uso de óleos vegetais como fonte de energia no Brasil se iniciou em 1985, em 

paralelo ao Proálcool, através do Programa Proóleo, criado com o objetivo de produzir 

óleos vegetais para substituição do óleo diesel. A meta inicial do Programa era a 

substituição de 30% do óleo diesel por biodiesel (OLIVEIRA, 2004). Nesse sentido, o 

Programa de produção e conversão de bioenergia, promoveu a realização de testes de 

biodiesel ou ônibus, caminhões e tratores. No entanto, o Proóleo não conseguiu 

promover a produção de biodiesel em escala comercial, em parte, devido à queda nos 
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preços de petróleo em 1986, que afetou a continuidade do Programa. Mesmo assim, 

como destaca OLIVEIRA (2004), os testes realizados, suplantaram um milhão de 

quilômetros rodados, sendo consumidos mais de 300.000 litros de biodiesel, produzidos 

principalmente com óleo de soja e metanol. 

No entanto, ao longo dos últimos anos, a produção de óleos vegetais como fonte 

energética tem ganhado significativo interesse. Em 2002, um novo Programa de 

Biocombustíveis foi criado, com o objetivo de desenvolver a cadeia de produção do 

biodiesel para substituir o óleo diesel, sob a coordenação do governo brasileiro. 

Em janeiro de 2005, foi publicada a Lei 11.09777, que estabelece a 

obrigatoriedade da adição de um percentual mínimo de biodiesel ao óleo diesel 

comercializado ao consumidor, em qualquer parte do território nacional. Esse percentual 

obrigatório será de 5% oito anos após a publicação da referida lei, havendo um 

percentual obrigatório intermediário de 2% três anos após a publicação da mesma. 

Nesse sentido, de maneira a promover a produção e uso do biodiesel no Brasil, 

as seguintes políticas poderiam ser implementadas: 

• Continuar a desenvolver a rota etanol-biodiesel, de especial interesse para o 

Brasil, em virtude da infra-estrutura e do know-how de produção de álcool já 

desenvolvidos no país (ROSA et al., 2003). 

• Dar continuidade aos projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados para o 

aprimoramento da produtividade dos óleos combustíveis no sentido de 

diversificar as fontes vegetais, evitando-se a dependência por uma só fonte, 

como o óleo de soja. Dessa forma, novos estudos de pesquisa e desenvolvimento 

devem focar-se em outras variedades de fontes potenciais, como o dendê, 

babaçu, a mamona e o amendoim. De fato, existem diversas alternativas para o 

fornecimento de óleos vegetais no Brasil, que variam de acordo com a região. A 

soja é a única oleaginosa com escala suficiente para a produção imediata no 

País, já que 90% da produção de óleos provêm desta (LIMA, 2004). É adaptada 

a todas as regiões, porém não é a de maior rendimento e sua cultura baseia-se na 

agricultura empresarial. Essa é uma questão que deve ser levada em conta, já 

que, além do benefício econômico de redução da importação de diesel mineral, 

que também poderia ser alcançado através da expansão do parque de refino, o 
                                                 
77 Lei no 11.097, de 13 de janeiro de 2005., que Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz 
energética brasileira; altera as Leis nos 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.847, de 26 de outubro de 1999 
e 10.636, de 30 de dezembro de 2002; e dá outras providências. 
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desenvolvimento deste setor visa também ao desenvolvimento social dos agentes 

produtores da biomassa e do biodiesel propriamente dito.  Assim, outras 

alternativas, baseadas na agricultura familiar, devem ser estimuladas 

(SCHAEFFER et al. 2004). 

• A diversificação de fontes para a produção de biodiesel leva a produtos de 

diferentes qualidades, cuja mistura ao diesel de origem mineral pode levar a 

problemas na especificação dos produtos, especialmente na estabilidade química 

do diesel.78 Esta estabilidade é controlada através de aditivos químicos, cujo 

desenvolvimento se torna essencial na medida em que evita a segmentação do 

mercado em dieseles aditivados com biodieseles de diferentes origens que não 

podem ser misturados.79 

• Seguindo o exemplo dos paises europeus o governo brasileiro poderia promover 

acordos voluntários com fabricantes de motores a diesel, de forma a estimular a 

produção e a manutenção de motores a diesel modificados (SZKLO e GELLER, 

2005); 

• Desenvolver e estimular mercados para os subprodutos do processo de produção 

de biodiesel. Um importante subproduto é o glicerol, que atualmente é usado na 

indústria farmacêutica, sobretudo de cosméticos e alimentícia, e só não está 

sendo utilizado como insumo para fluido de perfuração na industria de petróleo 

por ser caro. Nesse momento a PETROBRAS está realizando testes para 

identificar o nível de beneficiamento necessário, o que pode representar uma 

receita adicional e facilitar a viabilização do sistema (OLIVEIRA, 2004). O 

IVIG/COPPE está avaliando a possibilidade de uso de glicerol misturado a 

fibras vegetais para a construção civil, seu uso como combustível em caldeiras, 

além da premiada alternativa de uso substituindo metanol e etanol na pilha a 

combustível de oxidação direta (JOVEM CIENTISTA, 2002). Outra 

possibilidade em estudo seria a reforma a vapor do glicerol para produção de 

hidrogênio (SZKLO, 2005). 

• Adotar incentivos fiscais para o estabelecimento da indústria de biodiesel. Estas 

taxas poderiam estar vinculadas ao teor de enxofre dos derivados de petróleo, em 

favor da produção de biodiesel (SZKLO e GELLER, 2005); 
                                                 
78 Vide por exemplo BONDIOLI et al (2003) e SZKLO (2005). 
79 Esta preocupação com os chamados “boutique fuels” que podem surgir com o fornecimento de 
biodieseles de diferentes especificações se justifica até mesmo em função de problemas logísticos de 
transporte e armazenamento de produto. 
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• Estimular a produção e uso do biodiesel para geração de eletricidade em 

comunidades isoladas do país. o que pode beneficiar a substituição do óleo 

diesel também para geração elétrica, uma vez que nestas regiões estão os 

principais sistemas elétricos isolados, aqueles abastecidos por grupo-geradores 

ciclo diesel, cuja substituição por combustíveis renováveis já conta com 

incentivo federal, através da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) 

(ANEEL, 1999). Os custos, ainda que superiores ao preço do óleo diesel, podem 

ser compensados, tanto pela CCC, quanto pela redução do custo de transporte de 

derivados das refinarias, muito distantes da região norte, e, muitas vezes obtido 

via importação (OLIVEIRA, 2004). O uso de biodiesel em geradores 

estacionários tem a vantagem de requerer menor especificação do combustível 

(operação em carga mais uniforme) e menores adaptações do gerador. 

No estudo da Matriz Energética 2023 (SCHAEFFER et al., 2004), foi realizada 

uma simulação da expansão da oferta de biodiesel levando em conta os aspectos 

econômicos e sociais do setor. Com relação ao volume a ser produzido considerou-se, 

para efeito do nível de adição ao diesel mineral, uma proporção que evolui, ao longo do 

período em estudo, de 2% a 5%.80 No estudo, foram selecionadas duas espécies de 

oleaginosas: a palma e a soja.  A palma foi considerada para as regiões Norte e 

Nordeste, dada a sua adaptabilidade a essas regiões, características de agricultura 

familiar e, principalmente, a sua grande superioridade em termos de tonelada de 

biodiesel obtido por hectare. Sua eficiência de produção varia de 3,0 a 6,0 t/ha e, para o 

período em estudo, considerou-se uma evolução do desempenho médio desde o limite 

inferior até o superior. A soja, por sua vez, foi a oleaginosa selecionada para as regiões 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste, dada a estrutura agrícola e industrial já encontrada para 

esse setor nessas regiões, o que permite um início de produção relativamente rápido. Em 

termos de eficiência, a exemplo do critério adotado para a palma, considerou-se uma 

melhoria de desempenho, ao longo do período, desde o limite inferior (0,2 t /ha) até o 

limite superior (0,4 t /ha). Com relação ao volume a ser produzido, considerou-se, para 

todo o período em estudo, uma distribuição fixa baseada na proporção do consumo atual 

de óleo diesel das regiões Norte-Nordeste e Sul-Sudeste-CentroOeste. Com isso, 23% 

do volume a ser adicionado ao diesel mineral deverá ser produzido a partir da palma e 

77% da soja.  

                                                 
80 Os percentuais de adição considerados são: 2% em 2010, 3% em 2015 e 5% a partir de 2020 
(SCHAEFFER et al., 2004). 
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Os resultados do estudo apontam que, para cada milhão de hectares, é possível 

produzir-se 5357 Ml de biodiesel de palma e 357 Ml de biodiesel de soja. Esses valores 

correspondem, respectivamente, a 9,3% e 0,6% da demanda média de diesel ao longo 

do período em estudo. Ou seja, 1,0 Mha adicionais de palma para biodiesel, além dos 

benefícios econômicos e sociais que pode trazer para as populações das regiões Norte e 

Nordeste, poderia praticamente eliminar a dependência externa do País com relação à 

oferta de diesel.  

Entretanto, cabe ressaltar que, para substituir as importações de óleo diesel, faz-

se necessário que o custo de produção do biodiesel seja competitivo com o preço do 

diesel mineral importado. Atualmente, o biodiesel produzido a partir da soja tem custos 

de produção estimados em US$ 0,40 por litro (OLIVEIRA, 2004).  Este valor, em 

barril, equivale a 64 US$. Considerando-se que o óleo nacional tem um desconto 

elevado em relação ao petróleo internacional (SZKLO et al., 2006), que pode chegar a 

10-20 US$/b; e considerando-se também as margens de refino internacionais para o 

diesel em refinarias complexas e os custos deste tipo de refinaria (SZKLO, 2005); 

chega-se a que o petróleo cotado internacionalmente (WTI) teria de atingir um preço 

entre 60 e 70 US$/b, e se manter neste patamar, para tornar competitivo o biodiesel de 

soja. Trata-se de um cenário pessimista para o preço do petróleo, porque assume o atual 

patamar como estável e de longo prazo, o que não necessariamente induz o investimento 

no biodiesel e justifica, portanto, as políticas energéticas antes consideradas. 

Finalmente, uma alternativa para um maior aproveitamento do biodiesel no 

Brasil é estimular comunidades rurais auto-suficientes em relação ao diesel, com base 

no biodiesel (pequenos geradores distribuídos). Essa é uma estratégia consistente com a 

abordagem de energia distribuída que se deseja dar ao biodiesel e que explora sua 

característica de agregação de valor local (SCHAEFFER et al., 2004). Neste caso, o 

micro-crédito utilizado em fotovoltaica em países como a Índia, para comunidades 

rurais (GELLER, 2003), poderia também ser empregado. 
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4.1.3. Incentivo a fontes renováveis de energia para a produção de energia elétrica 

Com o objetivo de diversificar a matriz energética e aumentar a participação da 

energia elétrica gerada a partir das fontes alternativas (FAEs), foi instituído em abril de 

2002 o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA. 

O Programa é dividido em duas fases. Em sua primeira fase, O Programa promoverá a 

implantação de 3.300 MW de capacidade, produzidos por fontes eólica, biomassa e 

pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), sendo 1.100 MW de cada fonte, com 

funcionamento previsto para até 30 de dezembro de 2006. Através do PROINFA, será 

assegurada, pela Eletrobras, a compra da energia a ser produzida, no período de 20 anos, 

dos empreendedores que preencherem todos os requisitos de habilitação e tiverem seus 

projetos selecionados de acordo com os procedimentos da Lei 10.438/02. De acordo 

com o Operador Nacional do Sistema (ONS), a partir de janeiro de 2007, já estarão em 

operação os empreendimentos referentes à primeira fase do PROINFA, distribuídos em 

1.192 MW de PCHs, 655 MW de centrais térmicas a base de biomassa e 1.423 MW de 

centrais eólicas, totalizando uma potencia instalada de 3.270 MW. 

A segunda fase do PROINFA previa inicialmente que as fontes alternativas de 

geração de energia elétrica contempladas pelo Programa (eólica, biomassa e PCH) 

deveriam atender a 10% do mercado em 20 anos. Atualmente, considera-se que esta 

expansão deva ocorrer no limite em que não se altera a tarifa de eletricidade final em 

mais do que 0,5%.  

Em uma simulação realizada para o estudo de projeção da matriz energética 

(SCHAEFFER et al., 2004), estimou-se a penetração das fontes alternativas de energia 

em uma segunda fase do Programa. Nesse sentido, pressupôs-se que os 

empreendimentos selecionados na primeira fase do Programa entrariam em operação até 

o final de 2006 e que a expansão da segunda fase fosse realizada de modo que não 

alterasse a tarifa de eletricidade final em mais do que 0,5%. Assim, foram realizados 

cálculos interativos de forma a estabelecer a entrada de cada opção prevista no 

PROINFA, de acordo com as premissas adotadas. Nesse caso, não se simularam 

partições equivalentes de potência instalada entre as FAEs, como ocorreu na seleção 

para a primeira fase do Programa. Outrossim, buscou-se priorizar um critério de seleção 

das quotas previstas para cada período baseado no mínimo custo ou no menos 
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acréscimo no custo marginal de geração elétrica81. A Tabela 23 apresenta a evolução da 

participação das fontes de geração contempladas pelo PROINFA com relação ao 

mercado total de eletricidade82. 

Tabela 23: Participação das fontes contempladas pelo PROINFA  
 2010 2015 2020 2023
Mercado (TWh) 514 653 822 927
Participação (%) 

PCH 
Biomassa  
Eólica 

 
3,5 
2,9 
1,0 

4,4
3,7
1,5

5,2
4,4
1,8

4,6
3,9
1,6

Total (%) 7,4 9,6 11,4 10,1
Fonte: SCHAEFFER et al. (2004). 

Cabe destacar a participação das fontes de energia contempladas pelo PROINFA 

no mercado de energia elétrica, como mostra a Tabela 23, que atinge em 2020, 11,4% 

do mercado de energia elétrica. Essa participação chega a 10,1% do mercado, em 2023, 

em consonância com a meta originalmente prevista para o Programa em sua segunda 

fase. A tabela abaixo apresenta os valores absolutos de geração de energia elétrica para 

essas fontes. 

Tabela 24: Geração de energia elétrica a partir das fontes contempladas pelo 
PROINFA (TWh) 
 2005 2010 2015 2020 2023 
PCH 1 14,7 18,0 28,9 42,9 42,9 
Biomassa 13,8 14,9 24,0 35,9 35,9 
Eólica 2,4 5,2 9,8 14,7 14,7 

Fonte: SCHAEFFER et al. 2004. 
Nota: 1. Inclui autoprodutores 

As três políticas propostas até agora podem ser agrupadas em um tipo de ação de 

resposta, relacionado com a diversificação da matriz energética brasileira. Para ilustrar 

os efeitos da aplicação dessas políticas, a Figura 50 apresenta as relações entre as 

políticas e os indicadores os base indicadores energéticos. 

                                                 
81 Para maiores informações sobre a metodologia de cálculo utilizada para a projeção de entrada dos 
empreendimentos do PROINFA, ver SCHAEFFER at al. (2004), Capitulo 6 “Oferta de Energia”.  
82 Optou-se por apresentar a estimativa realizada para o cenário de mercado, que para o caso em questão, 
mostra-se mais relevante, uma vez que não é influenciado pela adoção de outras políticas energéticas, 
consideradas no cenário alternativo. Novamente, para maiores detalhes sobre as premissas adotadas em 
cada cenário, ver SCHAEFFER et al. (2004), Capitulo 6 “Oferta de Energia”. 
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Fonte: Elaboração própria.  

 

 



AÇÃO DE RESPOSTA: Aumentar a eficiência do suprimento de energia 

4.1.4. Remoção das barreiras à implementação da cogeração a gás natural  

Como mencionado na seção 3.4.1 do capítulo 3, a entrada do gás natural da 

matriz energética brasileira se consolidou a partir de 1999, com a entrada em operação 

do gasoduto Brasil-Bolívia. Também foi destacada a crescente evolução do consumo de 

determinados setores industriais como a química, alimentos e bebidas, papel e celulose e 

têxtil. Não obstante ainda existem barreiras que restringem um considerável potencial 

de cogeração a gás natural no Brasil, como a predominância da geração hidrelétrica no 

Brasil, que resultou em uma tendência a geração centralizada no sistema elétrico 

nacional. Nesse sentido, muitas plantas térmicas operam em caráter de 

complementaridade, funcionando em períodos limitados durantes o ano quando, 

especialmente em épocas de baixa pluviosidade. Também merecem destaque os baixos 

preços da eletricidade praticados ao longo dos anos, especialmente para os setores 

industriais, que funcionaram como uma barreira, desencorajados de investimentos em 

cogeração. 

No entanto, o contexto histórico tem sido alterado. A desregulamentação do 

setor elétrico no Brasil, através da introdução do livre acesso à rede para produtores 

independentes tem aumentado o interesse em sistemas de cogeração a gás, oferecendo 

novos nichos para investimentos em geração distribuída (SZKLO e TOLMASQUIM, 

2001). Outro fator, também fundamental para o estimulo à implantação de sistemas de 

cogeração a gás foi a crise de energia ocorrida em 2001, que serviu para alertar os 

setores eletro-intensivos quanto à necessidade de se considerar a cogeração como 

alternativa de suprimento elétrico.  

Não obstante, ambas políticas energéticas também poderiam ser implementadas 

como medidas de estímulo a cogeração a gás, tais como (SZKLO e GELLER, 2005): 

• Exigir as distribuidoras a promover a interconexão de empreendimentos de 

cogeração a gás à rede evitando atraso excessivo e exigindo requerimentos; 

• Encorajar a geração eficiente de energia elétrica através de contratos de 

performance com Empresas de Serviço Energético (ESCOs), em conjunto 

com fornecedores de gás, concessionárias de energia e vendedores de 

equipamentos; 

• Reduzir as taxas de importação de equipamentos de cogeração (como 

turbinas a gás) para acelerar o retorno dos investimentos. 
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No estudo realizado para projeção da matriz energética brasileira até o ano de 

2023 (SCHAEFFER et al., 2004), estimou-se um potencial econômico de co-geração a 

base de gás natural na indústria química de 1.197 MW ao qual se associa um consumo 

de gás natural de aproximadamente 675 mil tEP. 

Esta política energética está relacionada com a segunda ação de resposta da Área 

Prioritária 1, que consiste na promoção de sistemas de cogeração para aumento da 

eficiência energética da oferta de energia. A Figura 51 apresenta a relação entre esta 

política energética e os possíveis indicadores energéticos da base ISED afetados por ela. 
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Figura 51: Relação entre políticas energéticas e a Área Prioritária 1 – Ação de Resposta: Aumentar a eficiência do suprimento de energia 
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Fonte: Elaboração própria  

 

 



4.2. PROPOSTAS DE POLÍTICAS RELACIONADAS COM A ÁREA 
PRIORITÁRIA 2: PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO 
USO DA ENERGIA E REDUÇÃO DAS DISPARIDADES REGIONAIS 
DE ACESSO À ENERGIA 

 

AÇÃO DE RESPOSTA: Aumentar a eficiência de uso final da energia 

 

4.2.1. Implementar completamente a Lei de Eficiência energética no Brasil 

Em 2001, a lei de eficiência energética foi criada exigindo que os fabricantes de 

determinados equipamentos elétricos seguissem padrões mínimos de eficiência. A 

referida lei foi Decretada pelo Presidente da República em 17 de outubro de 2001, Lei 

10.295, determinando que o Poder Executivo estabelecesse os níveis máximos de 

consumo ou mínimos de eficiência energética de máquinas e aparelhos consumidores de 

energia comercializados no País. Estabelece ainda que, num prazo de até 1 ano a partir 

da regulamentação específica de cada produto, será elaborado um programa de metas, 

para uma progressiva evolução dos índices (INMETRO, 2005). 

O passo seguinte à publicação da lei foi a criação e publicação do Decreto 4059, 

que regulamenta a Lei e que estabelece os pontos a serem abordados na regulamentação 

específica de cada produto (normas técnicas de referência, mecanismo de avaliação da 

conformidade, níveis a serem atingidos, fiscalização, etc.). Através deste Decreto foi 

criado o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética – CGIEE, com 

a função, entre outras, de elaborar regulamentação específica para cada tipo de aparelho 

e máquina consumidora de energia. 

Os padrões de eficiência para motores elétricos foram especificados em 2002. 

Ao final de 2005, foi publicada a portaria definitiva83 que estabelece as metas de 

conformidade com os padrões mínimos de eficiência para os motores de indução 

trifásicos. Segundo essa portaria, a data limite para fabricação no país ou importação 

dos motores objeto da regulamentação tratada, e que não obedecer os padrões mínimos 

de eficiência, será de quatro anos a partir da publicação da portaria, ou seja, ao final de 

2009. Nesse sentido, padrões mínimos de eficiência poderiam também ser adotados para 

todos os eletrodomésticos, como lâmpadas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar e 

                                                 
83 Portaria MME/MCT/MDIC no 553/2005 (INMETRO, 2005). 
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ares condicionados, assim como para produtos do setor comercial, como equipamentos 

para condicionamento ambiental.  

Segundo GARCIA (2003), a adequação de todos os motores de indução 

trifásicos no país aos padrões mínimos de eficiência estabelecidos pela Lei 10.295 

resultaria em uma redução do consumo de energia elétrica da ordem de 864 GWh por 

ano. Em contrapartida, se substituição fosse feita por motores de alto rendimento, a 

redução do consumo de eletricidade superaria 2.350 GWh por ano. Nesse sentido, 

destaca-se o potencial de adoção de mecanismos adicionais de incentivo a entrada de 

motores de alto rendimento, adicionalmente à implementação da Lei de Eficiência 

Energética, como por exemplo, mecanismo de mercado como os chamados “contratos 

de performance”, onde participam três agentes, todos três remunera dos pela economia 

de energia: o proprietário da instalação, a ESCO84 e o financiador. O proprietário, além 

de ter suas instalações modernizadas, passa a usufruir da economia de energia ao fim do 

contrato (e, em muitos casos, de uma parcela durante a sua vigência); a ESCO, que 

realiza os estudos e faz a tramitação do processo; e o agente financiador, que pode ser a 

própria ESCO (GARCIA, 2003).  

Padrões também poderiam ser especificados para limitar o consumo de energia 

em stand by em equipamentos como TV, DVD, fornos de microondas, computadores, 

dentre outros. De fato, já existe um projeto de Lei (PL-3893/2004) que altera o art. 2º da 

Lei nº 10.295, estabelecendo limite para o consumo de eletricidade para televisores 

operando em modo de espera. Um estudo realizado recentemente por JANNUZZI 

(2005) estima o potencial de conservação de energia elétrica caso fosse implantado um 

padrão mínimo de eficiência para a potência em stand by de televisores, estabelecendo 

que a potência máxima fosse de 1W. O estudo baseia-se nos padrões de especificação 

de eficiência norte americano (Energy Star) e europeu (Ecolabel), segundo os quais, 

apenas 16% das marcas de televisores brasileiros estariam em conformidade Os 

resultados apontam para um potencial de redução anual do consumo de energia de 33,85 

GWh para televisores de 115V e 44,56 GWh para televisores de 220V.  Adicionalmente 

estima-se um potencial de redução de emissões de 16,25 e 22,35 Gg de CO2 para os 

televisores de 115V e 220V, respectivamente. 

 
                                                 
84 ESCO (do inglês, Energy Service Company) é uma empresa que presta serviços de eficientização de 
energia e utilidades, tais como vapor, frio industrial e também água. Ou seja, através de estudos técnicos 
aprofundados ela desenvolve metodologias que reduzem o consumo de energia e das utilidades industriais 
citadas acima. O cliente ganha com a redução de custos, sem perda da qualidade ou de produtividade. 
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4.2.2. Adoção de metas de redução da intensidade energética no setor-industrial 

Existe um potencial considerável de aumento da eficiência energética no setor 

industrial brasileiro, que pode ser aproveitado através da adoção de praticas de operação 

e gerenciamento de carga, uso de equipamentos mais eficientes, como motores de 

controle variável de velocidade e adoção de processos tecnológicos inovadores nesse 

setor (SZKLO e GELLER, 2005). Segundo SCHAEFFER et al., (1998), alguns 

segmentos energo-intensivos do setor industrial apresentam um potencial técnico de 

redução do consumo de energia superior a 30%. No setor de cimento, por exemplo, o 

uso de tecnologias mais eficientes poderia reduzir o consumo de energia em cerca de 

19%, mesmo considerando-se certas limitações na adoção e penetração de medidas de 

eficiência energética (SOARES e TOLMASQUIM, 1999). Ademais, estima-se um 

potencial de conservação de 5 a 12% no setor químico através da otimização da rede de 

troca de calor (TOLMASQUIM et. al., 2003). 

De forma a estimular o uso eficiente da energia no setor industrial, governo 

brasileiro poderia estabelecer metas de redução da intensidade energética para as 

principais indústrias do Brasil através de acordos voluntários com os principais 

segmentos energo-intensivos, baseados em metas e responsabilidades bem definidas. 

Para tal, o governo poderia fazer uso das entidades existentes de conservação de energia 

elétrica (PROCEL) e de combustíveis (CONPET) para oferecer assistência técnica 

através de treinamento de pessoal e promoção de auditorias de análise energética nas 

instalações industriais. Adicionalmente, poder-se-ia estabelecer uma linha especial de 

crédito para investimentos em eficiência energética, por meio da compra de 

equipamentos mais eficientes (SZKLO e GELLER, 2005).  

Segundo o estudo de projeção da Matriz Energética Brasileira para o período 

(SCHAEFFER et al., 2004), a adoção de políticas energéticas voltadas para maior 

penetração de práticas/tecnologias de uso mais eficiente de energia, além do maior 

enobrecimento da produção em alguns segmentos, pode levar a uma redução no 

consumo de energia final de 27% no consumo de energia do setor industrial em 2023, 

com relação ao cenário base de referência. A figura abaixo apresenta os potenciais de 

redução no consumo de energia para alguns segmentos do setor industrial para o 

período entre 2005 e 2023. Percebe-se, que para alguns setores, os potenciais de redução 

de energia em 2023 pode chegar a até 48% no caso do setor de cerâmica e 47%  para o 

setor de cimento. 
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Figura 52: Potenciais de conservação de energia em segmentos do setor industrial 
Fonte: SCHAEFFER et al., 2004. 

No setor de cerâmica, estima-se um crescimento da participação do gás natural 

na matriz energética da indústria brasileira de cerâmica, deslocando integralmente a 

lenha até 2023, atingindo a participação do gás natural 55%. Adicionalmente, dada a 

preponderância de deslocamento do óleo combustível, assume-se que o consumo médio 

de eletricidade e calor buscam se aproximar dos índices da indústria européia. Neste 

cenário, assume-se que os ganhos de eficiência no uso de calor atinjam até 17,5% no 

total da indústria de cerâmica brasileira (SCHAEFFER et al., 2004). 

No setor de cimento, por sua vez, assume-se que o "mix" da produção se 

direciona à maior participação de cimentos especiais85, preconiza-se um maior 

aproveitamento do teor máximo de adição de escória de alto forno e pozolanas 

permitido nas normas ABNT e assume-se um cenário de pequenas melhorias no 

consumo de calor para produção de clínquer, atingindo 716 kcal/kg clínquer em 2023, 

utilizando a melhor tecnologia disponível atualmente.  

Também merece destaque o potencial de redução de energia do setor químico, 

que em 2023, atinge 28%. Prevê-se num cenário alternativo, uso crescente do gás 

natural, tendência que vem se consolidando nos anos recentes, assumindo-se que a 
                                                 
85 CP-III na região SE e CP-IV nas regiões S e NE. Com isso, no cenário nacional, a participação do 
cimento CP-III é assumida como igual a 15,9% em 2023, considerando uma participação 20% maior 
deste cimento na região SE. Adicionalmente, a mesma hipótese é realizada para o cimento CP-IV, para as 
regiões S e NE, atingindo 11,4% em 2023 (SCHAEFFER et al., 2004). 
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participação deste energético até 2023 será de 45%, deslocando-se integralmente o óleo 

combustível e a lenha e considerando o consumo adicional de gás para co-geração. 

Ademais, assume-se que “best practices” adotadas na indústria química norte-

americana, conforme índices de consumo específico apresentados em OIT/DOE (2000) 

para diversos processos de produção da indústria química, possam ser adotadas no setor 

químico brasileiro, levando a um potencial de ganho de eficiência equivalente a: (i) 

calor: 19%; (ii) eletricidade: 15%, que se assume atingir ao final de 2023 (SCHAEFFER 

et al., 2004) 

As políticas energéticas apresentadas nessa seção estão podem ser agrupadas em 

um única ação de resposta, que corresponde ao aumento da eficiência de uso final da 

energia. A Figura 53 mostra a relação entre essas políticas e a base de indicadores, onde 

é possível verificar quais os indicadores  que podem ser afetados positivamente com a 

adoção dessas políticas. 
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Figura 53: Relação entre políticas energéticas e a Área Prioritária 2 – Ação de Resposta: Aumento da eficiência de uso final da energia 
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Fonte: Elaboração própria  

 

 



AÇÃO DE RESPOSTA: Estimular o uso eficiente da energia através do transporte 

público 

4.2.3. Melhoria da eficiência no transporte de passageiros, através do 
planejamento e de mudanças inter-modais 

Ainda que o sistema de transporte brasileiro privilegie fortemente o modal 

rodoviário, a disponibilidade de rodovias pavimentadas no Brasil ainda é pequena. Em 

2000, eram cerca de 164.247 mil km pavimentados sobre um total de 1.744 milhão de 

km de rodovia, o que significa um percentual de 9,4% de malha rodoviária pavimentada 

como mostra a Tabela 25. 

Tabela 25: Malha Rodoviária Brasileira em 2000 
Rodovias Pavimentadas Não Pavimentadas Total 
Federais 55.905,3 34.352,4 90.257,7 
Estaduais 91.348,4 116.538,1 207.886,5 
Municipais 16.993,3 1.429.295,9 1.446.289,2 
Total 164.247,0 1.580.186,4 1.744.433,4 
Fonte: ANTT, 2004. 

É importante destacar que a degradação da infra-estrutura de transportes, afeta o 

próprio padrão de eficiência energética do modal rodoviário. Segundo CNT (2002), a 

velocidade média em trechos com buracos obrigam a redução da velocidade em 23,0 

km/h em comparação a trechos de pavimento em perfeitas condições, enquanto trechos 

com pavimento destruído registram reduções de 31,8 km/h na velocidade média em 

relação aos em perfeitas condições. Tal perda de velocidade operacional acarreta 

reduções nos níveis de eficiência energética desse modal.  
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Figura 3.1.7: Condições das Rodovias Federais Pavimentadas 
Fonte: CNT, 2004. 

Cabe destacar que, de acordo com CNT (2002, 2004), os trechos que exigem 

redução de velocidade cresceram de 5,9% em 2002 para 12,8% em 2004 

(correspondendo a cerca de 8.000 km). É provável, contudo, que essa avaliação seja em 

parte subestimada pela imprudência dos motoristas pesquisados, visto que quando se 

analisam os resultados de 2004 sobre as condições do pavimento 56,1% (34.715 km) 

dos trechos apresentam algum tipo de defeito (contra 38,8% em 2002).  

Nos últimos anos, o desempenho dos serviços de transporte coletivo vem caindo 

acentuadamente em termos de velocidade comercial e eficiência operacional. O 

aumento vertiginoso da frota de veículos particulares nos centros urbanos e a falta de 

condições do sistema viário das cidades de receber esse incremento de tráfego 

constituem duas importantes hipóteses para explicar a queda de desempenho do setor 

(CNT, 2002). Apesar de ainda manter sua elevada participação no total de p-km, o 

modal rodoviário por ônibus urbanos tem registrado uma redução em seu número total 

de passageiros (vide Figura 54). Enquanto que no ano de 1996 eram transportados, 

mensalmente 1,23 bilhão de passageiros, no ano de 2003 foram transportados 945,5 

milhões, o que significa uma queda de 23,5% no período, ou, uma perda de 290,5 

milhões de passageiros por mês (FIPE, 2004). 
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Figura 54: Passageiros Transportados por Coletivos Urbanos no Brasil 
Fonte: FIPE, 2004. 

Tal redução de demanda explica-se por um conjunto de fatores: carência de 

oferta de ônibus em algumas regiões, irregularidade de horário, baixa velocidade 

operacional86, custo elevado para boa parte da população, tempo de viagem elevado, 

desconforto no deslocamento e competição por parte do transporte alternativo (vans e 

peruas) têm levado uma parcela da população a deixar de utilizar o serviço dos ônibus.  

Como decorrência da redução no número de passageiros transportados, as 

empresas reduziram a quilometragem média dos ônibus de modo a se adaptarem ao 

novo nível de demanda. De acordo com NTU (2003), depois de atingir o pico de 210,8 

milhões km/mês em 1997, as empresas de ônibus de 8 capitais brasileiras87 reduziram 

em 5% a quilometragem média percorrida, chegando em outubro de 2002 a 200 milhões 

km/mês. No entanto, vale destacar, que o índice de redução da oferta do serviço ficou 

bem abaixo da queda da demanda para o mesmo período, que chegou a 

aproximadamente 20% (vide Figura 55). 

                                                 
86 Em muitas cidades do país, a velocidade dos ônibus está abaixo de 20 km/h, quando o desejável e 
possível com tratamento adequado é de 25km/h (ANTP, 2004). 
87 Pesquisa realizada nas seguintes capitais: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto 
Alegre, Salvador, Fortaleza e Goiânia (NTU, 2003). 

 146



185

190

195

200

205

210

215

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

M
ilh

õe
s 

de
 q

ui
lô

m
et

ro
s/

m
ês

 
Figura 55: Quilometragem média da frota urbana de ônibus 
Fonte: NTU, 2003. 
Nota: Capitais brasileiras: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, 
Salvador, Fortaleza e Goiânia. Mês de outubro como referência das informações. 

A mesma insatisfação dos usuários do transporte público quanto à rede de 

ônibus urbana é observada no transporte interurbano, onde a perda, apesar de menor, 

também acontece, sendo de 6,6%. Tal queda resulta em um decréscimo médio no 

número de passageiros transportados de 3,39 milhões por mês (Figura 56). Vale 

ressaltar que a redução no número de passageiros transportados por ônibus não resulta 

apenas em uma substituição modal, tendo significativa parcela da população realizado o 

trajeto residência/trabalho/residência “a pé”. Para se ter uma idéia de magnitude, na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no ano de 1997, 22% das viagens diárias foram 

não motorizadas, ou seja, basicamente a pé (BANCO MUNDIAL, 1998). 
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Figura 56: Passageiros Transportados por Ônibus Interurbanos no Brasil 
Fonte: FIPE, 2004. 
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A redução dos investimentos necessários ao transporte público, a paralisação de 

obras iniciadas e, em alguns casos, o abandono de sistemas já constituídos, levam à 

queda no nível de serviço, na confiabilidade e na atratividade do transporte público. 

Enquanto no ano de 1997 a idade média da frota de ônibus urbano era de 3,92 anos, em 

2002 a idade média da frota atingiu 5,69 anos, a despeito de a venda interna ter 

aumentado de 14,1 mil para 16,35 mil veículos nesse período (ANFAVEA, 2004; NTU, 

2003). Adicionalmente, o transporte público vem enfrentando a concorrência do 

transporte alternativo (muitas vezes ilegal), que vem captando parte da demanda e 

agravando a situação econômica do sistema regulamentado. Segundo NTU (2003), na 

maioria das cidades onde existe o transporte alternativo ilegal, este toma do transporte 

público uma fatia em torno de 5% do mercado. 

Assim, as seguintes políticas energéticas poderiam ser implementadas no setor 

de transportes no Brasil: 

• Melhoria de acesso à consumidores de baixa renda - A Figura 57, mostra a estrutura 

da mobilidade urbana por renda familiar na Região Metropolitana de São Paulo em 

1997. Nota-se que para famílias com renda muito baixa, para as quais o preço da 

passagem é elevado, a mobilidade “a pé” perfaz uma parcela significativa e para 

famílias de renda mais alta, o desconforto “torna-se” um problema, levando-os para 

o transporte individual.  

 148



 
Figura 57: Mobilidade Urbana por Renda Familiar na Região Metropolitana de 
São Paulo em 1997 
Fonte: SCHAEFFER et al., 2004. 

Nesse sentido, uma política de estímulo à utilização do transporte público deve 

também considerar as diferentes percepções dos passageiros por classe de renda. Para a 

classe de renda mais baixa, o grande obstáculo a uma maior utilização do transporte 

coletivo está relacionado com restrições orçamentárias. Assim, uma opção de política 

seria o estabelecimento de um fundo de auxílio para famílias de baixa renda, no sentido 

de criar “vales-transporte” para essas famílias. Esse fundo poderia ser alimentado por 

meio de pedágios para trânsito determinadas áreas urbanas, caracterizadas pelo alto 

índice de congestionamentos.    

• - Melhoria da infra-estrutura de transporte para ônibus. Uma pesquisa realizada pela 

Confederação Nacional do Transporte, em 2002, avaliou a operação dos corredores 

de transporte em urbano por ônibus no Brasil88. Segundo os resultados da pesquisa, 

quanto maior o desempenho do corredor de transporte, maior o aproveitamento dos 

ônibus, devido à melhor regularidade do serviço e, conseqüentemente, maior 

atratividade do sistema. O usuário responde positivamente quando há um aumento 

do nível de serviço.   

Ainda segundo a pesquisa, os ônibus destacam-se como os veículos mais 

eficientes nos corredores estudados, considerando o número de passageiros 

                                                 
88 A Pesquisa de Passageiros (CNT, 2002) analisou as características operacionais dos principais 
corredores de transportes em 11 cidades brasileiras, conceituadas nas categorias de metrópoles globais, 
nacionais e regionais e centros regionais, a saber: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, 
Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, Belém, Goiânia, Campinas e Juiz de Fora. 
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transportados e o espaço viário consumido (vide Tabela 26). Enquanto os automóveis 

ocupam quase 60% do espaço das vias - considerando a média global de todos os 

corredores pesquisados - e transportam apenas 20% dos passageiros transportados, os 

ônibus consomem em média apenas um quarto do espaço viário e transportam cerca de 

70% das pessoas que passam pelos corredores. As peruas ocupam cerca de 8% das vias 

e transportam 8% da demanda. Pode-se afirmar que a cada 1% de espaço viário 

consumido os ônibus transportam 2,8% da demanda. Nos carros esta relação cai para 

0,35%, enquanto nas peruas a relação é 1%. Isto equivale a dizer que os ônibus são 

cerca de oito vezes mais eficientes do que os carros e três vezes mais eficientes do que 

as peruas o que mostra que sistemas de alta demanda não podem ser estruturados com 

base em veículos de baixa capacidade, justamente o contrário do que está acontecendo 

no Brasil (CNT, 2002). 

Tabela 26: Índice de eficiência entre modais de transporte rodoviário urbano 
Modo Relação de espaço Índice de Eficiência 

Automóveis 1% de via para 0,35% de demanda 1 
Vans e Peruas 1% de via para 1% de demanda 2,8 
Ônibus 1% de via para 2,8% da demanda 7,9 
Fonte: CNT, 2002. 

Dessa forma, políticas de melhoria da infra-estrutura no transporte urbano de ônibus no 

Brasil devem se concentrar, especificamente, em dois aspectos: 

1. Implantação de sistemas de planejamento e uso do espaço urbano para o 

transporte coletivo. Um caso de sucesso com relação ao planejamento de 

transporte coletivo urbano ocorreu na cidade de Curitiba, que implementou um 

sistema de planejamento urbano e uma sofisticada estrutura de transporte 

público, através do estabelecimento de zonas residenciais e industriais, 

chamadas de “artérias”. As artérias são complementadas por um sistema circular 

de ruas, por onde linhas expressas de ônibus fazem o transporte de passageiros. 

Adicionalmente, linhas separadas fazem a conexão das linhas expressas com as 

áreas residenciais. Como resultado, cerca de 75% dos passageiros utilizam o 

sistema de ônibus como alternativa de transporte, fazendo com que o consumo 

per capita de energia seja cerca de 25% menor se comparado com outras cidades 

brasileiras (SZKLO e GELLER, 2005). 

2. Implantação de um modelo de financiamento contínuo do setor, assim como a 

vinculação de receitas públicas para financiamento do setor. Como destacado na 

seção 3.4.6 do Capítulo 3, maiores investimentos no setor de transportes são 
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fundamentais para a melhoria da qualidade da infra-estrutura e, 

conseqüentemente para o aumento da eficiência nesse setor.   

3. Estímulo ao uso do transporte público através e uma melhor integração inter-

modal, no sentido de encorajar o uso de modais de transporte menos intensivos, 

por meio da promoção do transporte ferroviário, construção de vias especiais 

para pedestres e bicicletas, proibição de circulação ou criação de pedágios para 

veículos em áreas urbanas muito densas. Também é importante destacar a 

importância da integração entre o transporte privado e o transporte público, 

através da criação de estacionamentos fora dos centros urbanos com ligação com 

linhas de ônibus e metrôs (SZKLO e GELLER, 2005) 

A Figura 58 mostra a relação entre a adoção de políticas de eficiência energética 

no setor de transportes e a base ISED de indicadores energéticos, onde é possível 

verificar quais os indicadores afetados por esta ação de resposta. 



Figura 58: Relação entre políticas energéticas e a Área Prioritária 2 – Ação de Resposta: Estimular o uso eficiente da energia através do 
transporte público 
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Fonte: Elaboração própria  

 



AÇÃO DE RESPOSTA: Aumenta o acesso a fontes modernas de energia 

 

4.2.4. Criação de “auxílios-energia” como forma de tarifas sociais para a energia 

Objetivando adequar o preço do GLP às necessidades da população de baixa 

renda e ao bom funcionamento dos agentes envolvidos, o Governo federal buscou criar 

medidas compensatórias. Nesse sentido, em dezembro de 2001 foi editada a Medida 

Provisória Número 18, regulamentada pelo Decreto 4.102 de 25/01/2002, dispondo 

sobre subsídios ao preço do GLP. Com base na regulamentação, uma parcela dos 

recursos financeiros oriundos da arrecadação da CIDE passou a ser destinada à 

concessão de subsídios ao preço do GLP, instituindo-se o Auxílio-Gás. Com este 

auxílio, famílias de baixa renda89 recebem um auxílio mensal de US$ (PPC-2000) 6,90 

que são pagos à mãe ou, na sua ausência, ao responsável pela família (SCHAEFFER et 

al., 2003).  

Nesse sentido, uma opção de política energética visando o aumento do acesso A 

criação de “Auxílios-Energia”, nos moldes do “Auxílio-Gás” existente no Brasil, como 

forma de tarifação social para domicílios de segmentos determinados de áreas urbanas e 

rurais do país. Esta política estaria calcada na criação de “Auxílios-Energia” para a 

eletricidade e para o gás, a partir da formação de um fundo que seria alimentado com 

recursos financeiros advindos de uma taxação mais elevada da própria eletricidade e 

gás, ou de outros fundos sociais do próprio governo, e que teria seus valores 

arrecadados devolvidos, na forma de reembolso de parte das despesas com energia, 

àqueles grupos de mais baixa renda de áreas urbanas e rurais específicas, envolvidos no 

programa. Diferentemente de políticas atuais de diferenciação tarifária entre 

consumidores com diferentes níveis de consumo de energia, esta política teria a 

vantagem de manter um preço suficientemente alto (real) para a energia de maneira a 

incentivar o uso eficiente desta, mas ao mesmo tempo permitir que as camadas de mais 

baixa renda continuem a ter acesso à energia. Está política seria um aprofundamento de 

algumas políticas semelhantes já ocorridas no país ao longo do tempo, mas que vêm 

                                                 
89 Segundo o decreto 4.102, é considerada de baixa renda a família que atenda, cumulativamente, aos 
seguintes requisitos: possuir renda mensal “per capita” máxima equivalente a meio salário mínimo 
definido pelo Governo Federal; atender a pelo menos uma das seguintes condições: a) ser integrante do 
Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal; ou b) ser beneficiária dos Programas 
“Bolsa Escola” ou “Bolsa Alimentação”, ou estar cadastrada como potencial beneficiária desses 
programas. 
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sendo objeto de ações às vezes isoladas, desarticuladas e mesmo pouco informadas às 

populações-alvo (SCHAEFFER et al. 2003). 

Assim, esta política energética está relacionada com a terceira ação de resposta 

da Área Prioritária 2, que consiste na promoção do acesso a fontes modernas de energia 

para as camadas mais pobres da população. A Figura 59 apresenta a relação entre esta 

política energética e os possíveis indicadores energéticos da base ISED afetados por ela. 



Figura 59: Relação entre políticas energéticas e a Área Prioritária 2 - Ação de Resposta: Aumento do acesso a fontes modernas de energia 
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Fonte: Elaboração própria  

 

 



5. CONCLUSÃO 

O objetivo do presente trabalho foi utilizar uma base de indicadores energéticos 

como ferramenta para o planejamento energético integrado no Brasil. Para tal, foi 

estabelecida uma linha de estudo que se iniciou com a caracterização do processo de 

planejamento de um modo geral. De fato, a atividade de planejamento foi evoluindo 

paralelamente à necessidade do homem de intervir em seu meio com a finalidade de 

atingir objetivos pré-estabelecidos. Ao longo dos anos o planejamento foi sendo 

sistematizado e passou ganhou um espectro bastante amplo de aplicações. Na área 

econômica, surge como instrumento de política econômica das nações no início do 

século XX, em virtude da necessidade de se atingirem objetivos econômicos e metas 

sociais que não eram atendidos em sua plenitude somente através das forças de 

mercado, uma vez que as premissas da teoria econômica de competitividade dos 

mercados não se verificava na prática. 

No setor energético, o planejamento surge com o objetivo fundamental de 

suprimento de energia para manutenção do crescimento econômico dos países, partindo-

se do pressuposto de que sem o aporte ininterrupto de energia, não há crescimento. 

Dessa forma, buscava-se a otimização do suprimento das fontes energéticas. 

A política energética no Brasil, ao longo dos últimos 25 anos, se concentrou na 

redução da dependência externa de energia e no estímulo ao desenvolvimento de fontes 

domésticas de energia. O significativo aumento da produção doméstica de petróleo, 

baseada fundamentalmente na exploração em águas profundas e a expansão da 

produção e uso do álcool durante os anos oitenta são alguns dos exemplos de políticas 

energéticas bem sucedidas no Brasil. 

No entanto, o planejamento energético integrado se justifica não apenas em 

questões de segurança energética e diversificação, mas também na própria integração do 

planejamento da oferta e da demanda de energia, visando, de maneira holística, a 

consecução de diferentes objetivos simultaneamente. 

O grande desafio é a elaboração de políticas energéticas para garantir o alcance 

dos vários objetivos, que incluem as externalidades positivas e negativas do serviço 

energético – externalidades no sentido de que não são incorporadas diretamente pelo 

mercado. Elaborar políticas leva ao segundo desafio que é simulá-las em cenários, de 

forma a, inclusive, estabelecer objetivos, e monitorá-las.  
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Nesse sentido, a metodologia de modelagem do tipo bottom-up consiste numa 

ferramenta importante para o processo de planejamento integrado, uma vez que permite 

que seja realizada uma descrição bastante detalhada da estrutura tecnológica de 

conversão e uso de energia. Assim, permite uma desagregação maior do consumo 

energético, oferecendo um panorama analítico de comparação de tecnologias, 

desempenhos, custos e políticas energéticas. No entanto, a complexidade dos sistemas 

energéticos faz com que o detalhamento das informações torne-se uma tarefa bastante 

difícil. Nesse sentido, outro grande desafio é o desenvolvimento de um sistema de 

informações energéticas confiável, ajustado e padronizado metodologicamente, de 

forma que possa alimentar análises segundo a metodologia bottom-up.  

Assim, o desenvolvimento de um conjunto de indicadores energéticos 

padronizada internacionalmente é fundamental, uma vez que possibilita o 

estabelecimento de uma base confiável de comparação entre os países, para que sejam 

avaliados os progressos com relação à redução das emissões e ao aumento da eficiência 

dos sistemas energéticos. Outro importante aspecto com relação a base de indicadores é 

o fato de englobar as dimensões econômica, social e ambiental do uso da energia, 

passando a funcionar como uma ferramenta analítica de  avaliação, o monitoramento e 

comparação do nível de sustentabilidade energética dos países. A incorporação dessas 

dimensões também se coadunam com as premissas do Planejamento Energético 

Integrado, uma vez que permitem a avaliação não só das implicações econômicas, mas 

também sociais e ambientais do uso da energia.   

Finalmente, cabe destacar que a aplicação da base de indicadores ISED para o 

Brasil, apesar de apropriada, exigiu um cuidadoso trabalho de coleta de informações 

energéticas a partir das bases de dados estatísticos do Brasil. A mais importante fonte de 

informações energéticas no Brasil é o Balanço Energético Nacional, que foi amplamente 

utilizado para elaboração dos indicadores. Merece destaque, contudo, o fato de que a 

metodologia utilizada pelo balanço energético nacional para consolidação das 

informações energéticas não é totalmente compatível com a metodologia empregada em 

balanços internacionais, como o Balanço Energético da Agência Internacional de 

Energia, que reúne informações energética de mais de 25 países,  e o da Eurostat, que 

fornece dados de energia dos países da Comunidade Européia. Um exemplo desta 

incompatibilidade é o mecanismo de classificação das atividades econômicas, que não 

segue o Sistema Internacional de Classificação das Atividades Industriais, como fazem 

os balanços internacionais, o que pode comprometer análises de comparação 
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internacional. Na realidade, até mesmo em análises em nível nacional, a construção de 

indicadores como intensidade energética fica comprometida, uma vez que a 

classificação setorial de consumo de energia no BEN não é compatível com as 

informações de dados econômicos, disponibilizada pelo IBGE90. Tal incompatibilidade 

leva à necessidade de realização de ponderações e estimativas a partir de outros dados 

primários, o que torna mais trabalhoso o processo de construção de indicadores e pode 

contribuir para o aumento da imprecisão das informações. 

No que concerne o sistema energético brasileiro, foi necessária a inclusão de 

indicadores adicionais, de modo a permitir o detalhamento das especificidades 

existentes no Brasil, como a elevada participação de fontes renováveis na oferta interna 

de energia (lenha, cana de açúcar, carvão vegetal, álcool etílico), assim como o 

potencial de geração de hidrelétrico e eólico existente em território nacional.  

Não obstante, a análise do sistema energético através de indicadores que 

englobam as questões econômicas, sociais e ambientais do uso da energia é de 

fundamental importância para o Brasil, onde investimentos em infra-estrutura energética 

competem com outras prioridades nacionais como educação, saúde e saneamento básico 

(SCHAEFFER et al., 2003). Ademais, ao se incorporar a dimensão social do uso da 

energia é possível verificar uma série de questões sociais latentes no país, como a 

significativa desigualdade de renda, a falta de acesso a energia em áreas rurais e a 

indisponibilidade de recursos financeiros para compra de fontes modernas de energia 

em áreas urbanas do país.  

Outra importante vantagem da utilização de indicadores para o caso do Brasil é a 

possibilidade de desagregação de indicadores como intensidade energética industrial, 

que permite constatar que as variações ocorridas ao longo dos anos estão mais 

relacionadas com questões estruturais do uso da energia (mix de produção, valor da 

produção) do que com aspectos tecnológicos, propriamente ditos. 

Porém, vale ressaltar que estava fora do escopo desta tese de mestrado elaborar 

uma completa modelagem do sistema energético brasileiro, a fim de fazer simulações 

paramétricas. De fato, a utilização da base ISED de indicadores permite que seja 

montada uma estrutura de inter-relação entre os mesmos, que serviu de suporte para a 

proposição de políticas energéticas, utilizando-se os conceitos de área prioritária, ações 

de resposta e indicadores causais diretos, indiretos e de estado. No entanto, a 

                                                 
90 Na realidade o Sistema de Contas Nacionais do IBGE segue a Classificação Nacional das Atividades 
Econômicas (CNAE), que é compatível com o ISIC até o terceiro nível de detalhamento. 
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quantificação dos impactos resultantes da implementação das políticas é uma tarefa que 

envolve a utilização de modelos mais sofisticados de simulação. 

Por meio da estrutura consolidada de indicadores elaborada nesta tese, pode-se 

aprimorar e mesmo construir uma modelagem paramétrica de identificação dos 

impactos resultantes da implementação de políticas de eficiência energética setoriais. 

Para tal, torna-se fundamental a utilização de uma ferramenta computacional de 

simulação, capaz de incorporar a base consolidada de indicadores energéticos em nível 

desagregado. Estes indicadores, inclusive, permitem análises mistas onde se agrega à 

ferramenta paramétrica análises econométricas, baseadas em indicadores temporais. 

Na realidade, uma das recomendações deste trabalho consiste na utilização de 

um modelo do tipo bottom up para a análise e quantificação do impacto de políticas 

sobre a base de indicadores. Uma possível ferramenta para realização desse estudo é o  

LEAP (Long Range Energy Analysis Program)91. O LEAP é uma ferramenta 

computacional de modelagem de sistemas energético-ambientais baseada em cenários. 

A estrutura do modelo permite uma descrição detalhada da estrutura de demanda, 

conversão e oferta de energia. Um importante característica do LEAP é a possibilidade 

de análise de políticas de forma isolada ou em conjunto, garantido assim uma 

abordagem mais integrada dos efeitos sinergéticos das políticas sobre a base interligada 

de indicadores. 

Outra possibilidade de trabalho também interessante seria o estudo dos efeitos de 

retro-alimentação das políticas de eficiência energética, ou o chamado efeito 

bumerangue. Dessa forma, poderiam ser incorporados mecanismos de retro-alimentação 

no diagrama de indicadores para o estudo e quantificação desses impactos. Ademais, um 

importante aspecto a ser considerado nos estudos relacionados com a identificação e 

quantificação dos impactos do efeito bumerangue consiste na distinção dos diferentes 

componentes relacionados com a variação do uso da energia (SCHIPPER et al., 1997). 

Nesse sentido, a base de indicadores energéticos pode ser prestar como uma eficaz 

ferramenta de análise.  

Outra alternativa de estudo pode ser o aprimoramento da base de indicadores 

energéticos da dimensão social, dada a importância desta dimensão para o caso 

brasileiro, onde o consumo de energia está estreitamente relacionado com as condições 

                                                 
91 Uma das motivações para a utilização do LEAP como ferramenta computacional de simulação advém 
do fato do autor ter adquirido um significativo grau de familiaridade com o modelo, após a realização de 
um curso no Centro de Pesquisas Energéticas da Universidade de Cape Town. 
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sócio-econômicas da população, como as marcantes disparidades sociais e de renda. 

Uma contribuição valiosa  para a base de indicadores seria o desenvolvimento e a 

incorporação do Índice de Gini energético, que mede as desigualdades no consumo de 

energia de uma população (SCHAEFFER et al. 2003a). 

Finalmente, dado o peso do setor de transportes na demanda por derivados de 

petróleo e nas conseqüentes emissões de GHG, outra recomendação de estudo relevante, 

associada à utilização da base de indicadores energéticos, é a introdução de novos 

indicadores à base ISED, relacionados com o consumo de energia no setor de 

transportes. Alguns possíveis indicadores foram abordados nesta tese, porém de uma 

maneira mais geral, como por exemplo, a evolução do número de habitantes por 

veículos, a densidade de infra-estrutura por modal de transporte, a relação de 

investimentos em transportes e PIB no Brasil. Também poderia ser desenvolvido um 

índice de desempenho para o transporte público, com base da idade da frota, taxa de 

sucateamento e quantidade de passageiros transportados. Outro fator importante com 

relação à eficiência no setor de transportes rodoviários é a degradação da infra-estrutura 

de transporte no Brasil, que também pode ser utilizado como indicador nesse setor. 

 160



6. REFERËNCIAS 

AAE – Agência Ambiental Européia, 2002, Energy and environment in the European 

Union. Environmental issue report No 31, Copenhagen. 

ABBUD, A., 1999: Desvio Informal – Uma Análise das Perdas Comerciais de Energia 

Elétrica no Setor Informal da Economia e em Comunidades Faveladas no 

Brasil. Tese de M. Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, 128pp. 

ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química - 2002. Anuário estatístico 

2002. São Paulo. 

______, 2000, Anuário estatístico 2000. São Paulo. 

ABRACAVE – Associação Brasileira de Florestas Renováveis, 2001, Anuário 

Estatístico. Belo Horizonte. 

ACHÃO, C.C., 2003, Análise da Estrutura de Consumo de Energia pelo Setor 

Residencial Brasileiro. Tese de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 

AIE – Agência Internacional de Energia, 1981, Energy Policies and Programmes of IEA 

Countries. AIE, Paris. 

______, 1997, Link Between Energy and Human Activity. Study Book. AIE, Paris. 

______, 1998, Mapping the energy future: energy modelling and climate change policy. 

Energy and Environment Policy Analisys Series AIE, Paris. 

______, 2001, Saving Oil and Reducing CO2 Emissions in Transport: Options and 

Strategies. AIE, Paris. 

______, 2003, Energy Balances of OECD countries 2000-2001. AIE, Paris. 

______, 2004, World Energy Statistics-2004. AIE, Paris. 

______,, 2005, World Energy Outlook 2005. AIE, Paris. 

AIEA – Agência Internacional de Energia Atômica, 2003, Indicators for Sustainable 

Energy Development - ISED. AIEA, Austria. 

______,, 2005, Energy Indicators for Sustainable Development: Guidelines and 

Methodology. AIEA, Austria. 

AJAX, M., ROCHA, K., DAVID, P., 2004. Thermopower generation investment in 

Brazil—economic conditions. Energy Policy 32 (1): 91-100. 

ALCANTARA V., DUARTE R., 2004, Comparison of energy intensities in European 

Union countries. Results of a structural decomposition analysis. Energy Policy 

32: 177–189  

 161



ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, 2002, Disponível em 

http://www.aneel.gov.br. 

______, 2003: Banco de Informações de Geração - BIG. Disponível em: 

http://www.aneel.gov.br. 

______, 2005: Banco de Informações de Geração - BIG. Disponível em: 

http://www.aneel.gov.br. 

ANFAVEA, 2004. Anuário Estatístico da Indústria Automobilística Brasileira 2004. 

Disponível em: http://www.anfavea.com.br. 

______, 2005. Anuário Estatístico da Indústria Automobilística Brasileira 2005. 

Disponível em: http://www.anfavea.com.br. 

ANG, B. W., 2004, Decomposition analysis for policymaking in energy: which is the 

preferred method? Energy Policy 32: 1131–1139. 

ANG, B. W., SUN, J. W., 2000, A survey of index decomposition analysis in energy and 

environmental studies. Energy  25 (12): 1177-1188. 

ANP – Agência Nacional de Petróleo, 2004, Anuário Estatístico 2003. Brasília, DF. 

______, 2002, Anuário Estatístico 2001. Brasília, DF. 

ANTP – Associação Nacional de Transporte Público, 2004,. Política Nacional de 

Trânsito – PNT. Disponível em: http:// www.antp.org.br. 

ANTT – Associação Nacional de Transporte Terrestre, 2004,. Relatório Anual de 

Acompanhamento das Concessões Ferroviárias 2003. Disponível em: 

http://www.antt.gov.br. 

ARAGÂO, A. F., 2005, Estimativa da Contribuição do Setor Petróleo ao Produto 

Interno Bruto Brasileiro: 1955/2004. Tese de M. Sc., COPPE/UFRJ, Rio de 

Janeiro, Brasil. 

ARAÚJO, J. L., 1988, Modelos de energia para planejamento. COPPE/UFRJ, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil. 

ARAÚJO, R., 2003: O futuro e os rumos perdidos do passado. Relatório Técnico 

preparado para Eletrobrás, Rio de Janeiro, Brasil, 58 pp. 

AZEVEDO, J. S., 2003 – Visão Geral e Perspectivas de Crescimento. Apresentação 

Petrobras, São Paulo, 26 de Novembro de 2003. Banco do Brasil. 

BAJAY S., LEITE A., 2004, Planejamento integrado de recursos no Brasil no âmbito 

de bacias hidrográficas. In: Congresso Brasileiro de Energia. Rio de Janeiro. 

Anais 3. p. 1403-1411. 

 162

http://www.aneel.gov.br/
http://www.aneel.gov.br/


BAJAY S., 2004, National Energy Policy: Brasil. Encyclopedia of Energy, Vol. 4. 

Elsevier. 

BAJAY S., CARVALHO E., JANNUZZI G., CORREIA P., WALTER A., FERREIRA 

A., ALMEIDA M., 1996, Planejamento integrado de recursos: barreiras 

usualmente encontradas na sua implantação e instituições que devem ser 

convidadas a participar da sua implantação no setor elétrico brasileiro. In: 

Congresso Brasileiro de Energia Rio de Janeiro. anais. v. 3. p. 1704-1713. 

BALESTIERI, J. A., 1994, Planejamento de Centrais de Cogeração: uma abordagem 

multiobjetiva. Tese de Ph.D. FEM/UNICAMP. 

BANCO MUNDIAL, 1996, Rural Energy and Development: Improving Energy 

Supplies for Two Billion People. “Development in Practice” Series. Washington 

DC. 

______, 2001, Attacking Brazil’s Poverty Volume II: Full Report. Washington., USA. 

______, 2003, World Development Indicators. Disponível em 

http://www.worldbank.org/data. 

BARBALHO, A. R., 1987, Energia e Desenvolvimento no Brasil. Memória da 

Eletricidade – Eletrobras, Rio de Janeiro. 

BIELECKI J., 2002, Energy security: is the wolf at the door? The Quarterly Review of 

Economics and Finance 42: 235–250. 

BLYTH, W., LEFEVRE, N., 2004 Energy Security and Climate Change Policy 

Interactions: An Assessment Framework. Information Paper IEA, Paris. 

BONDIOLI, P., GASPAROLI, A., BELLA, L. D., TAGLIABUE, S., TOSO, G., 2003, 

Biodiesel stability under commercial storage conditions over one year. Eur. J. 

Lipid Sci. Technol. 105: 735–741. 

BOVESPA – Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, 2005, Disponível em: 

http://www.bovespa.com.br. 

CALIFORNIA ENERGY COMMISSION, 2002, Task 3: Petroleum Reduction Options. 

Staff Draft. 

CAVALCANTI, M., 2006, Análise dos Tributos Incidentes sobre os Combustíveis 

Automotivos no Brasil. Tese de M. Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 

CNT – Confederação Nacional do Transporte, 2004, Pesquisa Rodoviária 2004. 

Disponível em: http://www.cnt.org.br. 

______, 2002, Transporte de Passageiros. Centro de Estudos em Logística/COPPEAD. 

 163

http://www.worldbank.org/data


______, 2002a, Avaliação da operação dos corredores de transporte urbano por ônibus 

no Brasil. Pesquisa da Seção de Passageiros Relatório Analítico. CNT, Brasil. 

CODONI R., PARK H., RAMANI K., 1985. Integrated Energy Planning – A Manual. 

Asian and Pacific Development Centre. Kuala Lampur. 

COHEN, C. A., 2002, Padrões de consumo: desenvolvimento, meio-ambiente e energia 

no Brasil. Tese de D. Sc. COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

CORREIA, E.L., 1996. Efeitos Técnicos-Econômicos Sobre a Demanda de Carburantes 

Automotivos no Brasil. Anais do VII CBE, vol. III, págs. 1278-1288. 

COSTA, R. C., 2001, Do model structures affect findings? Two energy consumption 

and CO2 emission scenarios for Brazil in 2010. Energy Policy 29: 777-785. 

DARMSTADER, J., DUNKERLY, J., ALTERMAN, J., 1977, How industrial societies 

use energy? A comparative analysis. Baltimore, London: John Hopkins 

University. 

DNAEE – Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, 1984, Programa de 

substituição de energéticos importados por eletricidade: eletrotermia. Portaria 

DNAEE no 140, de 28/11/83. MME, Brasil. 

DNPM – Departamento Naiconal de Produção Mineral, 2002. Balanço Mineral 

Brasileiro 2002. MME, Brasília, DF. 

ELETROBRÁS, 2004, Informe de Mercado 2004. Disponível em: 

http://www.eletrobras.gov.br. 

ELIAS, R. J., DAVID, G. V., 2005, Energy Transitions in Developing Countries: a 

Review of Concepts and Literature. Program on Energy and Sustainable 

Development Working Paper #50. Stanford University, Stanford. 

ENGELS, F., 1896, O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. In 

Neue Zelt, Alemanha.  

EUROSTAT, 2005, Transport Data: Main Indicators. Disponível em: 

http://www.eu.int/comm/eurostat. 

FAO - United Nations Food and Agriculture Organization, 2005, Base de Dados Online. 

Disponível: http://www.apps.fao.org. 

FARIA, J. C., 2000, Administração: Teoria e Aplicações. Thomson, Rio de Janeiro.  

FARLA, J., BLOK, K., 2000, The use of Physical indicators in the monitoring of energy 

intensity developments in the Netherlands, 1980-1995. Energy, the International 

Journal 25(7): 609-638.  

 164



FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 2004. Disponível em 

http://www.fipe.com.br. 

FORTUNATO, L., NETO, T., ALBUQUERQUE, J.,  PEREIRA, M., 1990: Introdução 

ao Planejamento da Expansão e Operação de Sistemas de Produção de Energia 

Elétrica. EDUFF, Niterói, Brasil, 227 pp.  

FREEMAN, S., NIEFER, M., ROOP, J., 1997, Measuring industrial energy intensity: 

practical issues and problems. Energy Policy, 25 (7-9): 703-714. 

FURTADO, C., 1998, O Capitalismo Global, Ed. Paz e Terra, São Paulo, Brasil. 

GARCIA, A. P. G., Impacto da lei de eficiência energética para motores elétricos no 

potencial de conservação de energia na indústria. Tese MSc. COPPE/UFRJ. 

Rio de Janeiro. 2003. 

GEIPOT, 2001. Anuário Estatístico do Transporte 2000 . Disponível em 

http://www.geipot.gov.br. 

______, 2002. Anuário Estatístico do Transporte 2001 . Disponível em 

http://www.geipot.gov.br. 

GELLER H., 2003, Energy Revolution: Policies for a Sustainable Future. Washington, 

D.C.: Island Press. 

______, 1985, Ethanol Fuel from Sugar Cane in Brazil. Ann. Rev. Energy 10: 135-164. 

GELLER, H., R. SCHAEFFER, A. SZKLO, M. TOLMASQUIM, 2005, Policies for 

Advancing Energy Efficiency and Renewable Energy Use in Brazil. Energy 

Policy 32, 1437-1450. 

GOMIDE, A. A., 2003, Mobilidade urbana e inclusão social: desafios para o 

transporte urbano no Brasil. In: Revista dos Transportes Públicos – ANTP. Ano 

25. 2003.  

GRUBB, M., EDMONDS, J., BRINK, P. t., & MORRISON, M., 1993, The Costs of 

Limiting Fossil-Fuel CO2 Emissions: A Survey and Analysis. Annual Review of 

Energy and the Environment 18: 397-478. 

GRUBB, M., KOHLER, I., ANDERSON, D., 2002. Induced technical change in energy 

and environmental modeling: analytical approaches and policy implications. 

Annual Review of Energy and the Environment 27: 271– 308. 

HALL, C. D., 2004, External Costs of Energy. Encyclopedia of Energy, Vol. 2, 

Elsevier.  

HERRING, H., 2006, Energy Efficiency – a critical view. Energy 31(1): 10-20. 

 165



HILSDORF, J. W., 2004, Química Tecnológica. São Paulo, Pioneira Thomson 

Learning.  

HOLANDA, N., 1983, Planejamento e Projetos. Fortaleza, Edições UFC. 

HOURCADE, J.C., LAPILLONNE, B., 1985, Prospective de la demande dans le tiers 

monde : problèmes de modélisation. In J. FERICELLI et J-B. LESOURD (eds)., 

Energie, modélisation et économétrie, Economica. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1997: Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF). IBGE, Rio de Janeiro, Brasil. 

______, 2003: Censo Demográfico Brasileiro 2000. IBGE, Rio de Janeiro, Brasil. 

______, 2004, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar 2004. Brasil. 

______, 2005, Sistema de Contas Nacionais. Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. Brasil. 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial, 

2005. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br. 

IPEA, 2001, Evolução Recente das Condições e das Políticas Sociais no Brasil. 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/IPEA, Brasília. 

IPEADATA, 2005, Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br. 

JACCARD M. MURPHI, R. RIVERS N., 2005, Energy–environment policy modeling 

of endogenous technological change with personal vehicles: combining top-

down and bottom-up methods. Ecological Economics 51: 31-46 

JACCARD, M., NYBOER, J., BATAILLE, C., SADOWNIK, B., 2003. Modelling the 

cost of climate policy: distinguishing between alternative cost definitions and 

long-run cost dynamics. The Energy Journal 24 (1), 49– 73. 

JAFFE, A. M., SOLIGO, R., 2002, The role of inventories in oil market stability. The 

Quarterly Review of Economics and Finance 42: 401–415. 

JANNUZZI G. SWISHER J. 1997. Planejamento Integrado de Recursos Energéticos. 

Campinas. Autores Associados.  

JANNUZZI, G. M.,  2005, Analysis of TV sets operating in standby mode: an energy 

efficiency approach. 8ª Conferência Brasileira de Eletrônica de Potência - 

COBEP junho de 2005, Recife, Brasil. 

JOVEM CIENTISTA, 2002, Geração de energia elétrica em Pilha Combustível 

utilizando glicerol. Premiado: Maurício Brandão – UFRJ. Disponível em: 

http://www.premiojovemcientista.org.br. 

 

 166



KREMER, F., 2004, Qualidade dos Combustíveis Automotivos. 

Petrobras/Abastecimento. Apresentação realizada em Novembro de 2004. Brasil. 

LAFER, B. M, 1987, Planejamento no Brasil. São Paulo, Perspectiva. 

LANDES, D., 1969, Prometeu Desacorrentado: Transformação Tecnológica e 

Desenvolvimento Industrial na Europa Ocidental desde 1750 até a nossa Época. 

Nova Fronteira, Rio de Janeiro. 

LAPILLONE B., 1981, National Energy Planning and Management in Developing 

Countries. Lectures delivered at a management training seminar held at JRS-

Ispra, May 3-14, 1982, EUR 8498 EN. 

LEACH, G., 1992, The energy transition. Energy Policy 20: 116-123. 

LIMA, J. L., 1995, Políticas de governo e desenvolvimento do setor de energia elétrica: 

do Código de Águas à crise dos anos 80. Memória da Eletricidade – Eletrobrás. 

Rio de Janeiro. 

LIMA, P.C.R., 2004, O Biodiesel e a Inclusão Social. Consultoria Legislativa da 

Câmara dos Deputados, Brasília. 

LIU, X.Q., ANG, B.W., ONG, H.L., 1992, The application of the Divisia index to the 

decomposition of changes in industrial energy consumption. Energy Journal 13 

(4): 161–177. 

MACHADO, G. M, 2002, O papel de indicadores no planejamento energético: 

conceitos e aplicações. In: Anais do IX Congresso Brasileiro de Energia: 

Soluções para Energia no Brasil. Rio de Janeiro. 

MACHADO, G. V., SCHAEFFER, R., 2005, Energy and Economic Development. In: 

Brazil, A Country Profile. IAEA. 

MAGNOLI, D. ARAÚJO, R., 2000, A Nova Geografia, Estudos de Geografia do 

Brasil. Editora Ática, São Paulo, Brasil. 

MARTIN, J. M., 1992, A Economia Mundial da Energia. UNESP, São Paulo. 

MATTOS, J.A.B. e CORREIA, E.L., 1996, Uma Nova Estimativa da Frota de Veículos 

Automotivos no Brasil. In: Anais do VIII CBE, Volume III, PPE/COPPE/UFRJ, 

Rio de Janeiro. 

MAY, P. H., LUSTOSA, M. C., VINHA, V., 2003, Economia do Meio Ambiente: 

Teoria e Prática. Rio de Janeiro, Elsevier. 

MCMANUS, W. S., BAUM, A., ROLAND, H., LURIA, D. D., 2005, In the Tank: How  

oil prices threaten automakers’ profits and jobs. Natural Resources Defense 

Council – NRDF, New York.  

 167



MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia, 2004, Comunicação Nacional Inicial do 

Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. 

MCT, Brasília, DF. 

MITCHELL, J. V., 2002, A new political economy of oil. The Quarterly Review of 

Economics and Finance 42: 251-272. 

MME – Ministério de Minas e Energia, 2005, Balanço Energético Nacional 2005. 

MME, Brasília/DF. 

______, 2001, Balanço Energético Nacional, 2001. MME, Brasília/DF. 

______, 2005a, Programa Luz para Todos. Disponível em: http://www.mme.gov.br. 

MORAIS, A. B., 2005, Perspectivas de inserção do GLP na matriz energética 

brasileira. Tese de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 

MOREIRA, J.R. e J. GOLDEMBERG, 1999: The Alcohol Program. Energy Policy 27 

(4), 229-245. 

MT – Ministério dos Transportes, 2003, Proposta de Investimentos em Transportes 

2003-2006. Brasília, DF: Ministério dos Transportes (Palestra do Ministro dos 

Transportes ao Exmo. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva). 

NETO, V. C., 2001, Estímulo ao Uso da Cogeração a Partir do Bagaço de Cana- de 

Açúcar. Texto interno para discussão. PPE/COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro. 

NTU – Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, 2003, Anuário 

NTU 2003/2002. Disponível em http://www.ntu.org.br.  

OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 2001, 

Economics Surveys: Brasil. Junho, 2001. 

______, 1993. Indicators for the Integration of Environmental Concerns into Energy. 

OIT/DOE – Office of Industrial Technologies/ Department of Energy, 2000. Disponível 

em http://www.oit.doe.gov/redirects/oit.html.    

OLIVEIRA, A., 1984, La Planification Energetique: Methodes et Structures 

Instituttionnelles. In: Energy Planning and Management: Experience in Europe 

and Advanced Developing Countries. Bruxelas, ISPRA. 

OLIVEIRA, L. B., 2004,  Potencial de aproveitamento energético de lixo e de biodiesel 

de insumos residuais no Brasil. Tese de D.Sc, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro. 

OLIVEIRA, L. C., 2001: Perspectivas para a eletrificação rural no novo cenário 

econômico-institucional do setor elétrico brasileiro. Tese de M.Sc. 

COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro. 

 168



OMS - Office of Mobile Sources, 1995, United States Environmental Protection 

Agency, Fuel Economy Impact Analysis of RFG, August 1995. Document EPA 

420-F095-003. 

ONS – Operador Nacional do Sistema, 2004, Planejamento da Operação Energética 

2004. Disponível em: http://www.ons.org.br. 

PARK, S., 1992 Decomposition of industrial energy consumption: An alternative 

method. Energy Economics 14: 265-270. 

PARSON, M. J., 1988, Planejamento: de Volta às Origens. Nova Cultural, São Paulo. 

PERCEBOIS, J., 1979, Is the concept of energy intensity meaningful? Energy 

Economics 1: 148-155.  

PEREIRA, J. S., 2003, A CIDE e o financiamento do setor federal de transportes. 

Consultoria Legislativa – Estudo. Câmara dos Deputados, Brasília. 

PETROBRAS, 2005, Disponível em http://www.petrobras.com.br. 

PHYLIPSEN J., BLOK K., ERNST W., 1998, Handbook on International Comparisons 

of Energy Efficiency in the Manufacturing Industry. Utrecht: Utrecht University. 

PINDYCK, R. S., 1980 Energy Price Increases and Macroeconomic Policy. The 

Energy Journal, October 1980.  

PIRES, J. C. L., Piccinini, 1999, Mecanismos de Regulação Tarifária do Setor Elétrico: 

A Experiência Internacional e o Caso Brasileiro. BNDES, Textos para 

Discussão, Rio de Janeiro. 

PNUD – Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2001, Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil 2001. Disponível em: 

http://www.pnud.org.br. 

POSSAS, M., PONDÉ, J. e FAGUNDES, J., 2000, Regulação da Concorrência nos 

Setores de Infraestrutura no Brasil: elementos introdutórios para um quadro 

conceitual. Relatório de Pesquisa/IPEA. 

RAMOS, D.S., FADIGAS E.A.A, REIS, L.B., LIMA, W.S., 2005, Important issues 

influencing thermal plant attractiveness in a large hydroelectric generation 

system. Electrical Power and Energy Systems 25: 797–807. 

RIBEIRO, 2002, Barreiras na implantação de alternativas energéticas para o 

transporte rodoviário no Brasil. Centro Clima. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ. 

RIVERS, N., JACCARD, M., 2005, Combining Top-Down and Bottom-Up Approaches 

To Energy-Economy Modeling Using Discrete Choice Methods. Energy Journal 

26: 83-106. 

 169



ROSA, L.P. et al., 2003, Geração de Energia a partir de Resíduos Sólidos Urbanos e 

Óleos Vegetais”. In: TOLMASQUIM, M.T (Coord) Fontes Alternativas de 

Energia. 

SATHAYE, J., SANSTAD, A. H., 2004, Bottom-up Energy Modeling. Encyclopedia of 

Energy, Volume 1, Elsevier.  

SCHAEFFER, R., COHEN, C., MANFRED, L., 2003a Energy requirements of 

households in Brazil. Energy Policy 33 (2005) 555–562. 

SCHAEFFER R., SZKLO, A. S., CIMA, F. M., MACHADO, G. V., 2005, Indicators 

for sustainable energy development: Brazil’s case study. Natural Resources 

Forum 29: 284–297. 

SCHAEFFER, R., A. SZKLO, G. MACHADO (coord.), 2004. Matriz Energética 

Brasileira de Longo Prazo 2003-2023. Relatório Técnico. Ministério de Minas e 

Energia. Brasília / DF, 400 pp. 

SCHAEFFER, R., A. SZKLO, G. MACHADO (coord.), 2005a. Proposta Metodológica 

para Elaboração do Balanço Energético Nacional. Relatório Técnico # 4. 

Ministério de Minas e Energia. Brasília/DF. 

SCHAEFFER, R., COHEN, C., ALMEIDA, M., ACHÃO, C., CIMA, F., 2003,  

Energia e pobreza: problemas de desenvolvimento energético e grupos sociais 

marginais em áreas rurais e urbanas do Brasil. Relatório Técnico preparado 

para División de Recursos Naturales e Infraestructura – CEPAL, Santiago do 

Chile, Chile, 77 pp. 

SCHAEFFER, R., M. ALMEIDA, G. MACHADO, M. COSTA. 1998. Estimativa do 

Potencial de Conservação de Energia Elétrica pelo Lado de Demanda no 

Brasil. COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.  

SCHAEFFER, R., SZKLO, A., MACHADO, G.V., NUNES, L., 2002, Indicators for 

Sustainable Energy Development (ISED): Brazilian Final Report 2002. IAEA 

Coordinated Research Project preparado para a Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA), COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 

SCHECHTMAN, R., SZKLO, A. S., and SALA, J., 1998, CO2 Emissions Inventory 

based on the Bottom Up Approach. Technical Report. Project BRA/95/G31 – 

Enabling Brazil to Fulfill its Commitments to the UN Framework Convention on 

Climate Change. Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ. 

SCHIPPER L., HAAS R. 1997, The political relevance of energy and CO2 indicators-

An introduction Energy Policy 25: 639-649. 

 170



SCHIPPER L., UNANDER F., MARIE-LILLIU C., 2000, The IEA energy indicators 

effort. Paris, IEA.  

SCHIPPER L. UNANDER, F., MURTISHAW, S., TING, M., 2001, Indicators of 

Energy Use and Carbon Emissions: Explaining the Energy Economy Link. 

Annual Review of Energy and Environment, 26: 49-81.  

SCHIPPER, L., 1997. Indicators of energy use and human activity: Linking energy use 

and human activity. IEA Paris. 

SHUKLA, P. R., 1995, Greenhouse gas models and abatement costs for developing 

countries: a critical assessment. Energy Policy 23 (8): 677-687. 

SIPOT - Sistema De Informações do Potencial Hidrelétrico Brasileiro, 2005. Disponível 

em http://www.eletrobras.gov.br/EM_Atuacao_SIPOT/sipot.asp.  

SOARES, J.B., TOLMASQUIM, M.T., 1999, Potential for Energy Conservation and 

Reduction of CO2 Emissions in the Brazilian Cement Industry Through 2015. In 

Proceedings of the 1999 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in 

Industry. Washington, DC: American Council for an Energy-Efficient Economy.  

SWISHER, J., JANNUZZI, G., REDLINGER, R., 1997, Tools and Methods for 

integrating resource planning. UNEP, Denmark. 

SZKLO, A. S., MACHADO, G. V., SCHAEFFER, R., SIMÔES, A. F., MARIANO, J. 

B., 2006, Placing Brazil’s heavy acid oil on international markets. Energy 

Policy 34: 692-705. 

SZKLO, A. S., TOLMASQUIM, M. T., 2001, Strategic Cogeneration: Fresh Horizons 

for the Development of Cogeneration in Brazil. Applied Energy 69: 257-268.  

SZKLO, A. S., 2005, Fundamentos do Refino de Petróleo. Ed. Interciência, Rio de 

Janeiro. 

SZKLO, A. S., CUNHA, R., 2005, Chapter 2: Brazilian Status on Sustainable 

Development. In: Brazil, A country profile. IAEA. 

SZKLO, A. S., GELLER, H., 2005, Chapter 9: Policies Options for Sustainable Energy 

Development. In: Brazil, A country profile. IAEA. 

TOLMASQUIM, M. T., SZKLO, A. S., 2000 (coord.), Matriz Energética Brasileira na 

Virada do Milênio. COPPE/UFRJ, ENERGE, Rio de Janeiro. 

TOLMASQUIM, M., COHEN C., SZKLO A., 2001, CO2 Emissions in the Brazilian 

Industrial Sector According to the Integrated Energy Planning Model (IEPM). 

Energy Policy 29: 641-651.  

 171



TOLMASQUIM M., ROSA L., SZKLO A., SCHULER, M., DELGADO, M. 1998. 

Indicadores de Eficiência Energética. Procel/Eletrobrás, Rio de Janeiro, Brasil 

TOLMASQUIM, M. T., OLIVEIRA, R. G., CAMPOS, A. F., 2002, Empresas do setor 

elétrico brasileiro: estratégias e performances. Rio de Janeiro, CENERGIA. 

TOLMASQUIM, M. T., COHEN, C., 2002a,  A Influência dos Padrões de Consumo e 

da Organização Espacial sobre a Energia. In: Anais do IX Congresso Brasileiro 

de Energia, Rio de Janeiro. 

TOLMASQUIM, M. T., SZKLO, A. S., SOARES, J. B., 2002b, Análise de viabilidade 

de introdução de gás natural em setores selecionados. Relatório técnico. 

Convênio FINEP/CT-Petro, Rio de Janeiro.  

TOLMASQUIM, M. T.; SZKLO, A. S. 2000, A matriz energética brasileira na virada 

do milênio. ENERGE/COPPE. Rio de Janeiro. 

TOLMASQUIM, M., A. SZKLO, J. SOARES. 2003. O mercado de gás natural na 

indústria química e no setor hospitalar do Brasil. Rio de Janeiro, 

CENERGIA/Petrobrás/Rede GasEnergia.  

UNDESA, 1999. From Theory to Practice: Indicators of Sustainable Development, 

Policies. Environment Monographs No. 79, OECD/GD(93)133. Paris, France. 

UNDP - United Nations Development Programme, 2000, Energy and the challenge of 

sustainability. World Energy Assessment,  New York. 

______, 2002, Energy for Sustainable Development: A Policy Agenda. New York. 

______, 2004, World Energy Assessment: Overview 2004 Update. UNDP, New York. 

______, 2005. Disponível em : http://www.undp.org/. 

ÚNICA – União da Indústria Canavieira do Estado de São Paulo, 2002, A Imagem 

Percebida do Carro a Álcool e o Multicombustível a um passo a Frente. 

Pesquisa Ibope Única 2002, Brasil. 

VERA, I. A., LANGLOIS L. M., ROGNER, H. H., JALAL, A. I., TOTH, F, L, 2005, 

Indicators for sustainable energy development : an initiative by the international 

atomic energy agency. Natural Resources Forum 29: 274-283  

WEC – World Energy Council, 1999, The Challenge of Rural Energy Policy in 

Developing Countries. WEC, London. 

 

 172



ANEXO A – SUMÁRIO EXECUTIVO DA MATRIZ ENERGÉTICA 
BRASILEIRA 

 
Coordenação: Roberto Schaeffer, Alexandre Szklo e Giovani Machado 

 
 
 

Programa de Planejamento Energético 
COPPE/UFRJ 

 

A1 - Introdução 
O planejamento, sobretudo em setores de infra-estrutura, é uma atividade 

essencial em qualquer contexto econômico, quer com maior, quer com menor 

intervenção estatal. Os EUA, por exemplo, a despeito de ser uma economia de mercado 

fortemente baseada na iniciativa privada tem um órgão governamental, o EIA-US DOE, 

cujas atribuições incluem avaliar sistematicamente os mercados energéticos e revisar 

anualmente suas projeções de matriz energética. 

A matriz energética é, de fato, um instrumento privilegiado para se simular 

diferentes cenários de mercado e avaliar seus efeitos: gargalos de infra-estrutura, 

vulnerabilidades sistêmicas, riscos ambientais, oportunidades de negócios, impactos de 

políticas públicas etc. 

A Lei 9.478/97, em seus dispositivos sobre o Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE), estabelece como uma das atribuições do CNPE (Art 2º, Inciso III): 

rever periodicamente a matriz energética nacional. Essa atribuição visa tornar a 

periodicidade da revisão uma imposição legal no país, visto que, exceto no período 

1976-1979, quando o Balanço Energético Nacional apresentava projeções de matriz 

para um horizonte de 10 anos, a revisão da matriz energética nacional havia sido 

intermitente. O projeto “Matriz Energética Brasileira”, no início dos anos 70, foi 

interrompido antes mesmo de divulgar resultados parciais, devido ao 1º Choque do 

Petróleo. O “Modelo Energético Brasileiro – MEB”, instituído em 1979, em resposta 

aos efeitos do 2º Choque do Petróleo, ainda que apresentasse projeções de matriz, era, 

na verdade, um instrumento de política energética com metas específicas a serem 

atingidas até 1985, buscando reduzir a dependência externa de petróleo e seus 

derivados. Passada a turbulência maior, a equipe foi desmobilizada. Finalmente, em 

1990, iniciou-se o projeto “Reexame da Matriz Energética Brasileira”, cujos resultados 
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foram divulgados em 1991, desmobilizando-se, novamente, a equipe logo em seguida 

(Patusco, 2000).  

Já sob a égide da Lei 9.478/97, o CNPE, regulamentado pelo Decreto Nº 

3.520/00 e formalmente implementado em 30/10/2000, instituiu, em consonância com 

seu Regimento Interno e atribuições legais (propor ao Presidente da República políticas 

nacionais e medidas específicas na área de energia), oito Comitês Técnicos (CTs), com 

vigência de doze meses (prorrogáveis a critério do plenário). Os CTs têm a atribuição de 

desenvolver estudos e análises sobre matérias específicas da área energética, os quais 

servirão como subsídios ao CNPE no exercício de suas atividades. Entre os oito CTs 

criados pelo CNPE para o período 2000-2001, encontrava-se o Comitê Técnico da 

Matriz Energética – CT3 (2000-2001), cujos resultados foram divulgados, ainda que 

com circulação restrita, em CNPE (2002). Após o término do prazo de vigência dos CTs 

2000-2001, os mesmos foram reestruturados para o exercício de 2002, definindo novos 

CTs com mandatos e temas de trabalho renovados. Com a reestruturação, a atribuição 

de empreender a revisão da matriz energética nacional foi designada ao denominado 

Comitê Técnico do Planejamento do Suprimento de Energia – CT2 (2001-2002), no 

qual foi criado o Grupo de Trabalho da Matriz Energética – GT1. O GT1/CT2 (2001-

2002) em conjunto com a Coordenação de Estudos e Planejamento Energético do 

Ministério de Minas e Energia (MME) empreendeu, então, a revisão das projeções de 

matriz energética nacional em 2002, cujos resultados foram apresentados em MME 

(2002). 

Essas versões recentes da matriz energética nacional, no âmbito da Lei 9.478/97, 

contaram com a participação e consultoria técnica da equipe do Programa de 

Planejamento Energético da COPPE/UFRJ, sob coordenação geral do Professor 

Maurício Tolmasquim (hoje Secretário-Executivo do MME) e coordenação executiva 

do Professor Alexandre Szklo. Atualmente, a equipe do Programa de Planejamento 

Energético, sob a coordenação geral do Professor Roberto Schaeffer e coordenação 

executiva dos Professores Alexandre Szklo e Giovani Machado. 

Nas versões anteriores de Matriz Energética Nacional, 2001 e 2002, a equipe do 

PPE/COPPE/UFRJ empregou, como ferramenta principal de simulação, o MIPE 

(Modelo Integrado de Planejamento Energético), desenvolvido no próprio Programa de 

Planejamento Energético (Tolmasquim e Szklo, 2000). Por sua vez, na atual revisão, 

encomendada pelo MME, a equipe do PPE/COPPE/UFRJ utilizou os modelos MAED 

(Model for Analysis of Energy Demand) e MESSAGE (Model for Energy Supply 
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Strategy Alternatives and their General Environmental Impact), da Agência 

Internacional de Energia Atômica da ONU (UN/IAEA), que foram devidamente 

adaptados para o Brasil pela equipe, bem como outros modelos desenvolvidos pela 

própria equipe a fim de estimar a trajetória de parâmetros demandados pelos modelos da 

UN/IAEA. 

O presente documento consiste num sumário executivo do trabalho “Matriz 

Energética Brasileira 2002-2023” desenvolvido pela equipe do PPE/COPPE/UFRJ para 

o MME ao longo de 2004. Para facilitar a sua apresentação, o mesmo foi dividido em 

mais três seções principais: “Metodologia de Projeção”, “Cenários Macroeconômicos e 

Setoriais”, “Premissas Técnicas e Hipóteses de Trabalho”, “Resultados” e 

“Considerações Finais”. 

 

A2 - Metodologia de Projeção 
Na atual revisão da Matriz Energética Brasileira, como já mencionado, utilizou-

se a dupla de modelos MAED e MESSAGE da UN/IAEA. Trata-se de modelos de uso 

difundido em escala mundial, cujo desafio de adaptação para o sistema energético 

brasileiro não apenas resulta em benefícios para a COPPE/UFRJ, mas também e, 

sobretudo, capacita equipes de planejamento energético em ferramentas 

internacionalmente conhecidas e aplicadas. O uso de modelos consagrados 

mundialmente facilita, ainda, comparações, cooperações e disseminação de resultados 

internacionalmente, o que pode favorecer, por exemplo, a atração de investidores 

estrangeiros ou mesmo nacionais que busquem sócios ou financiamento no exterior. 

Em linhas gerais, o modelo MAED é um modelo paramétrico, técnico-

econômico, de simulação da demanda de energia útil. O modelo obtém, como resultado 

final, a demanda por energia útil para diferentes usos finais, salvo para o caso da 

demanda por eletricidade para os usos cativos desta fonte energética. Destarte, as 

variáveis-chaves de simulação do modelo MAED são os rendimentos dos equipamentos 

de consumo e os níveis de atividade econômica ou atividade física, conforme o setor de 

consumo. 

Por sua vez, o modelo MESSAGE seleciona os meios de produção de energia, 

para atender a demanda de energia útil, de forma a minimizar os custos de operação e 

manutenção ao longo do período observado, para todo o sistema energético. Trata-se, 

portanto, de um modelo de Programação Linear que abrange o sistema energético como 

um todo. Por sua formulação, o modelo analisa as substituições possíveis entre fontes 
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energéticas nos diferentes centros de transformação, através do nível de consumo final, 

sob restrições de potencial disponível (reservas e capacidade de geração e transmissão 

elétrica) e níveis de impacto ambiental (padrões máximos de emissões atmosféricas, por 

exemplo).  

A Figura 1 sintetiza a lógica de integração entre os modelos MAED e 

MESSAGE, cuja consistência, tal qual no National Energy Modeling System (NEMS) 

do EIA/US-DOE, é garantida por processos iterativos de convergência. 

 

 
Figura 1 - Lógica de integração entre os modelos MAED e MESSAGE 

 

Adicionalmente, um conjunto de modelos satélites ao par MAED-MESSAGE 

também foi empregado, tendo sido desenvolvido pelo grupo de trabalho do Programa de 

Planejamento Energético da COPPE/UFRJ. Dentro destas ferramentas de simulação, 

destacam-se curvas de penetração de equipamentos de consumo de energia final nos 

setores residencial e industrial, curvas de sucateamento de veículos e ferramentas de 

otimização de parques integrados de refino. Assim, além do MAED e do MESSAGE: 

• No setor de transportes, a simulação da evolução da frota de leves por tipo 

(ciclo termodinâmico, modelo, combustível, idade, eficiência) seguiu a curva de 

sucateamento aprimorada pelo especialista Francisco Eduardo Mendes, em sua tese de 
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doutorado, para o estado de São Paulo e adaptada, neste estudo, para o sistema 

energético nacional.   

• Para o setor industrial, também se utilizou, como forma de averiguação e 

aprimoramento de hipóteses de simulação, o Modelo Integrado de Planejamento 

Energético (MIPE), desenvolvido em 1998, sob a coordenação de Maurício 

Tolmasquim e Alexandre Szklo, na COPPE/UFRJ. 

• Para a análise do setor residencial, utilizou-se um modelo de curvas logísticas 

de penetração e uso de equipamentos térmicos, conforme distribuição de domicílios por 

classe de renda e localização. 

• Para a análise da evolução do parque atual de refino brasileiro, utilizou-se o 

Modelo de Fluxos de Refino. Este modelo foi aprimorado para o presente estudo, 

conforme a plataforma originalmente concebida em 1998, para o Modelo Integrado de 

Planejamento Energético (MIPE). O modelo re-balanceia fluxos mássicos de um parque 

de refino completo, que integra todas as refinarias brasileiras, conforme diferentes tipos-

padrão de óleo (5 tipos) e um esquema-base que integra todas as unidades das refinarias 

existentes no Brasil. Neste re-balanceamento, o modelo prioriza os fluxos para as 

unidades de alta conversão, como o FCC de RAT, o HCC e o coqueamento retardado, 

assim como utiliza toda a capacidade operacional de alquilação, reforma catalítica e 

isomerização. Segue, assim, uma lógica semelhante à dos fundamentos de agregação de 

complexidade em uma refinaria conforme o Índice de Nelson. 

• Para a análise da expansão do parque de refinarias do país, através do 

investimento em novas refinarias, desenvolveu-se modelagem conforme diferentes 

critérios de expansão e 3 esquemas básicos de refino dimensionados. 

Impende destacar que o esforço de elaboração de matrizes energéticas deve ser 

contínuo, porque, nele, se aprimoram não apenas as ferramentas de simulação, mas, 

sobretudo, as bases de dados energéticos, a compreensão do sistema energético como 

um todo, o que facilita a tarefa de formulação de políticas energéticas, que é base do 

planejamento energético. 

Finalmente, cabe ressaltar que o procedimento de trabalho da equipe do 

PPE/COPPE/UFRJ consiste em realizar estudos detalhados e transparentes para cada 

setor da economia, contendo estado técnico-econômico, premissas de cenários e de 

parâmetros de projeção, apresentação e análise de resultados. Ademais, detalham-se 

ainda as premissas básicas sobre os cenários macroeconômicos e os preços diretores de 
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energia considerados pela equipe para realizar as projeções. Assim, o documento 

completo da Matriz Energética Brasileira divide-se nos seguintes capítulos: 

• Apresentação do cenário macroeconômico e do cenário de evolução de 

preços diretores de energia (petróleo e gás natural) 

• Setor industrial: análise setorial, cenarização e resultados 

• Setor transportes: análise setorial, cenarização e resultados 

• Setor serviços: análise setorial, cenarização e resultados 

• Setor residencial: análise setorial, cenarização e resultados 

• Oferta de energia: análise setorial, cenarização e resultados 

• Comentários finais do estudo 

Cada capítulo, devido à sua abrangência e porte, funciona como um item à parte 

no documento, com uma numeração de tabelas e figuras que se lhe associa, assim como 

com uma seção final de referências bibliográficas. O estudo contém ainda dois anexos, 

um para apresentação das matrizes consolidadas nos anos de projeção; e outro, para 

análise crítica dos modelos de simulação empregados. 

Como será visto a seguir, trabalhou-se com dois cenários macroeconômicos: um 

cenário denominado Cenário Base de Mercado, e outro, Cenário Alternativo. Ambos se 

desdobraram em premissas setoriais consistentes. Em termos gerais, o primeiro cenário 

considera a evolução tendencial de eficiência energética e substituição interenergéticos 

e intermodais, nos setores de consumo de energia final, enquanto o segundo cenário 

avalia possíveis políticas energéticas visando ao uso racional de energia, ganhos 

potenciais de eficiência energética, cogeração, uso de fontes renováveis, maior 

preocupação ambiental e diversificação da matriz energética brasileira. Finalmente, 

simularam-se para cada cenário de mercado de energia cenários de oferta de referência e 

análises de sensibilidade, especialmente para fontes alternativas de energia e para a 

decisão de finalização ou não de Angra 3, que ultrapassa a mera lógica de simulação de 

mínimo custo de suprimento energético adotada no presente estudo.  

Estas análises de sensibilidade não constituem o cenário mais provável de oferta 

de energia, mas sim buscam avaliar o que acontece com os resultados da matriz para 

contexto futuros com certo grau de possibilidade de ocorrência, independente da decisão 

da modelagem de mínimo custo global do modelo MESSAGE. 
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A3 - Cenários Macroeconômicos e Setoriais e Preços Diretores da Energia 
O atual estudo de Matriz Energética Nacional até 2023 segue a base 

metodológica de cenários macro-setoriais  elaborada em trabalhos anteriores para o 

Brasil (CNPE, 2002; MME, 2002) pelo Grupo de Estudos de Matriz Energética do 

Programa de Planejamento Energético da COPPE/UFRJ. Não obstante, a validade das 

trajetórias de curto e longo prazos dos principais condicionantes da matriz energética do 

país então consideradas foram rediscutidas, revisando-se, por conseguinte, premissas e 

hipóteses de trabalho consideradas nos estudos anteriores. Dessa forma, procura-se 

manter as características qualitativas dos cenários macro-setoriais de longo prazo 

considerados em MME (2002), ajustando-se as grandezas quantitativas dos cenários a 

partir das novas perspectivas econômicas que têm se desenhado para o país. 

Como mencionado anteriormente, dois tipos de cenários macro-setoriais foram 

considerados no presente estudo: “Base de Mercado” e “Alternativo”. O cenário base de 

mercado guarda características de um cenário tendencial, i.e. não considera, no período 

enfocado, maiores transformações qualitativas na trajetória produtiva do país além 

daquelas já delineadas nos últimos anos. Isto significa que as mudanças na economia 

brasileira como, por exemplo, a incorporação de progresso técnico e as alterações na 

estrutura produtiva ocorrem, em geral, num ritmo razoavelmente cadenciado, 

compatível com o da última década, embora as taxas de crescimento macroeconômicas 

consideradas (esperadas) sejam superiores a taxa real média do passado recente. Tal 

cenário base de mercado seguiu MPOG (2004), em consonância com o que foi acordado 

com a equipe do Ministério de Minas e Energia na última reunião conjunta de trabalho. 

Já o cenário alternativo caracteriza-se por maiores transformações qualitativas na 

trajetória produtiva do país, de tal forma que o ritmo de incorporação de progresso 

técnico e de alterações na estrutura produtiva em direção a segmentos de maior valor 

agregado e de menores coeficientes de intensidade energética e de impactos ambientais 

é, progressivamente, acelerado (enobrecimento das exportações e “desmaterialização” 

da economia). Não obstante, tais mudanças só começam a se mostrar mais significativas 

no médio prazo (a partir de 2010). O cenário “Alternativo” foi elaborado pelo próprio 

Grupo de Estudos de Matriz Energética do PPE/COPPE/UFRJ a partir, sobretudo, de 

Bonelli e Gonçalves (1999), EMBRAPA (2002), Giambiagi (2003a e 2003b) e 

Coutinho et al. (2003). 

No que concerne às premissas macroecômicas, decidiu-se adotar a mesma taxa 

de crescimento real do PIB em ambos os cenários, o que significa assumir as taxas 
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apresentadas em MPOG (2004), tal como definido pelo MME para a atual revisão das 

projeções da matriz energética nacional. Tal decisão permite ter mais clareza sobre os 

impactos das transformações qualitativas da economia brasileira sobre a demanda por 

energia, isolando o efeito do nível de atividade econômica sobre a demanda.  

A Tabela 1 revela as premissas de crescimento real para o PIB e o valor 

agregado por setor da economia brasileira consideradas pelo estudo nos Cenários Base 

de Mercado e Alternativo para o período 2002-2023, enquanto a Tabela 2 mostra tais 

premissas desagregadas para a Indústria de Transformação. Na verdade, as taxas de 

crescimento real do valor agregado por setor, apresentadas na Tabela 1, encontram-se 

consolidadas. De fato, o nível de desagregação utilizado é o do Sistema de Contas 

Nacionais do IBGE (42 atividades econômicas), o qual é, posteriormente, 

compatibilizado com a desagregação de MME (2003), resultando na desagregação de 14 

atividades econômicas. 

No tocante aos preços diretores da energia, em consonância com a Lei 9.478/97, 

assumiu-se como premissa básica a convergência de preços internacionais e domésticos 

de petróleo e seus derivados, bem como uma sinalização de preços para o gás natural 

(ainda que os custos de transação do comércio internacional do gás sejam elevados, 

dificultando a convergência, o patamar de preços de mercados alternativos funciona 

como um sinalizador de preços para o futuro). 

 

Tabela 1. Premissas de Taxas de Crescimento Real do PIB e do Valor Agregado 
Setorial da Economia Brasileira (% a.a.) 

 2005/10 2010/15 2015/20 2020/23 
Cenário Base de Mercado     
PIB 4,26 4,11 4,05 4,05 

Agropecuário 3,58 3,55 3,38 3,26 
Indústria 5,42 5,16 5,03 4,98 

Extrativa mineral (exceto combustíveis) 6,70 6,18 6,03 5,91 
Extração de petróleo e gás natural 5,15 5,19 5,07 4,95 
Indústria de Transformação 5,34 5,01 4,87 4,81 
SIUP 3,60 2,80 2,49 2,38 
Construção 6,46 6,43 6,21 6,09 

Serviços 3,60 3,45 3,42 3,46 
     
Cenário Alternativo     
PIB 4,26 4,11 4,05 4,05 

Agropecuário 4,00 3,00 1,86 1,80 
Indústria 4,45 4,42 3,45 3,27 

Extrativa mineral (exceto combustíveis) 3,50 1,50 1,20 1,00 
Extração de petróleo e gás natural 4,00 3,00 1,20 1,00 
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Indústria de Transformação 3,96 4,05 3,86 3,71 
SIUP 5,00 5,00 4,00 3,00 
Construção 6,00 6,00 3,00 3,00 

Serviços 4,19 4,13 4,88 4,93 
Fonte: Para Cenário Base de Mercado, MPOG (2004); Para Cenário Alternativo, elaboração própria a 
partir de Bonelli e Gonçalves (1999), EMBRAPA (2002), Giambiagi (2003a e 2003b) e Coutinho et al. 
(2003). 

 

Tabela 2. Premissas de Taxas de Crescimento Real do Valor Agregado de Atividades da 
Indústria de Transformação Brasileira (% a.a.) 

 2005/10 2010/15 2015/20 2020/23 
Cenário Base de Mercado     
Indústria de Transformação 5,34 5,01 4,87 4,81 

Minerais Não-Metálicos 7,65 7,26 7,03 6,91 
Siderurgia 6,38 5,95 5,77 5,65 
Metais Não-Ferrosos e Outras Metalurgias 6,17 5,89 5,73 5,63 
Papel e Celulose 5,39 4,81 4,58 4,47 
Alimentos e Bebidas 3,21 3,01 2,86 2,77 
Química e Refino 4,88 4,80 4,64 4,52 
Têxtil e Vestuário 4,62 3,47 3,16 3,09 
Outras Indústrias de Transformação 5,97 5,41 5,22 5,16 

     
Cenário Alternativo     
Indústria de Transformação 3,96 4,05 3,86 3,71 

Minerais Não-Metálicos 4,00 4,00 3,00 3,00 
Siderurgia 3,00 2,50 1,50 1,10 
Metais Não-Ferrosos e Outras Metalurgias 2,85 2,85 3,16 3,23 
Papel e Celulose 4,50 4,50 3,50 3,50 
Alimentos e Bebidas 3,92 4,08 4,34 4,41 
Química e Refino 2,84 2,88 2,85 1,88 
Têxtil e Vestuário 7,71 7,77 7,46 7,37 
Outras Indústrias de Transformação 4,58 4,62 4,26 4,30 

Fonte: Para Cenário Base de Mercado, MPOG (2004); Para Cenário Alternativo, elaboração própria a 
partir de Bonelli e Gonçalves (1999), EMBRAPA (2002) e Coutinho et al. (2003). 

 

Decidiu-se, então, por sua proximidade e relevância, utilizar os EUA como 

mercado de referência para o estabelecimento dos preços diretores de petróleo, 

derivados e gás natural no Brasil. Dessa forma, utilizaram-se as projeções de preços do 

petróleo, derivados e gás natural realizadas pelo Departamento de Energia dos EUA 

como base para os preços diretores para as projeções do mercado de derivados do 

Brasil. Todavia, corrigiu-se as projeções de longo prazo da EIA/US-DOE (2004a) em 

seus primeiros anos (2004-2005), a fim de incorporar a atual alta de preços. Isto porque 

EIA/US-DOE (2004a) não considerou a continuidade da escalada de preços inciada em 

2003 e que, recentemente (segunda metade de 2004), alcançou o patamar de US$ 50/b. 

EIA/US-DOE (2004b), contudo, projeta, em seu cenário de referência de curto prazo, 

uma tendência de queda de preços spot do WTI em 2005, para o patamar de US$ 40/b, o 
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que significa um preço médio para óleos importados  – Refiner Acquisition Cost of 

imported oil, RAC - pelos EUA de cerca de US$ 36/b. 

A Tabela 3 apresenta os preços diretores do Petróleo e do Gás Natural 

considerados no estudo. 

Tabela 3.  Premissas de Preços Diretores do Petróleo e do Gás Natural 
 2002 2005 2010 2015 2020 2023 

Petróleo - RAC  (US$-2002/b) 23,69 35,68 24,18 25,08 26,03 26,61

Gás Natural “boca do poço” nos EUA (US$-2002/MM 

BTU) 

2,82 3,39 3,25 4,01 4,10 4,19 

Gás Natural importado do Canadá por duto (US$-

2002/MM BTU) 

3,00 3,53 3,72 4,50 4,41 4,51 

Gás Natural Liquefeito importado* (US$-2002/MM 

BTU) 

3,28 3,50 3,44 4,28 4,37 4,47 

Fontes: EIA/DOE (2004a; 2004b) e Global Insight (2004) 

Nota: Preços nos EUA; * Inclui regasificação 

 

A4 - Premissas Técnicas e Hipóteses de Trabalho 
Além das premissas macroeconômicas e setoriais e preços diretores de energia, 

foram estabelecidas premissas técnicas e hipóteses de trabalho sobre: preços dos 

energéticos, potenciais de substituições inter-energéticas, potenciais de novas 

descobertas e suas características (on-shore ou off-shore, campos associados ou não-

associado, características físico-químicas), curvas de produção de petróleo e gás natural 

(análise neo-hubbertiana), potenciais de geração por fonte, potenciais de conservação de 

energia, políticas públicas (PROINFA, biodiesel, álcool, GNV, Lei de Eficiência etc.), 

restrições ambientais e adequação da infra-estrutura energética (necessidade de 

ampliação de redes de transporte e distribuição, capacidade instalada de refino etc). Tais 

premissas técnicas e hipóteses de trabalho são detalhadas no documento completo. De 

qualquer forma, a seguir destacam-se algumas das principais premissas e hipóteses 

consideradas. 

Setor Industrial: 
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• Alimentos e Bebidas: GN substitui lenha e óleo combustível + co-geração + ganhos 

de rendimento nos queimadores das caldeiras e fornos; 

• Cerâmica: GN substitui lenha, óleo combustível e GLP. Ganhos de eficiência nos 

fornos; 

• Cimento: o coque-verde substitui óleo combustível. Há ganhos de eficiência 

significativos nos fornos de clinquerização (processo via seca); 

• Papel e Celulose: GN em sistema de co-queima com a lixívia para geração de calor; 

• Química: GN substitui óleo combustível e lenha + co-geração + integração 

energética. 

Setor Transporte: 

• participação dos veículos flex-fuel nas vendas de veículos de passeio novos cresce, 

no caso do cenário base, até atingir 40% em 2015, mantendo-se neste patamar então, 

enquanto, no caso do cenário alternativo, essa participação alcança 70% já em 2015 

e se mantém neste patamar; 

• rendimentos médios de veículos de passeio mantêm-se razoavelmente estáveis no 

cenário base (em 2023: 12,7 km/l para gasolina, 10,2 km/l para álcool hidratado e 

13,8 km/m3 para o GNV), mas aumentam no cenário alternativo nos casos da 

gasolina e do álcool hidratado (em 2023: 15,7 km/l para gasolina, 12,5 km/l para 

álcool hidratado e 13,8 km/m3 para o GNV); 

• crescimento médio das vendas de caminhões é de 2% a.a no cenário base em todo o 

período, mantida a mesma proporção das vendas entre grandes (62%) e pequenos 

(38%), enquanto, no cenário alternativo, as vendas se mantém em torno 2% a.a até 

2010, quando inicia um ligeira desaceleração, alcançando 1,5% a.a. em 2018 (a 

proporção das vendas entre grandes e pequenos se altera em favor dos últimos, 

atingindo 54% para caminhões grandes e 46% para caminhões pequenos em 2023); 

• A frota de ônibus a GNV, no cenário base, atinge 10% do total da frota de ônibus 

em 2025, enquanto, no cenário alternativo, considera-se um percentual de 20% do 

total da frota de ônibus (plano da Petrobras de massificação do Gás no setor de 

transporte de passageiros); 

• Maiores investimentos em hidrovia, ferrovia e integração inter-modal, sobretudo 

para transporte de carga, incrementando a eficiência energética do sistema de 

transportes e reduzindo os custos de logística do país. 

Setor Serviços: 
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• Maior uso da cogeração a gás natural, mesmo em setores não tradicionais como 

hospitalar e hoteleiro. Estimou-se a capacidade instalada em Cogeração no Setor de 

Serviços atingirá 15 MW, em 2005, e, em 2020, 420 MW no cenário alternativo; 

• Adoção de políticas governamentais de incentivo baseadas, principalmente, em 

financiamento do custo de capital; 

• Aumento de 12,5% e 25,0% (acumulado entre 2000 e 2025) nos valores do 

parâmetro eficiência de condicionadores de ar nos cenários base e alternativo, 

respectivamente; 

• Ganhos de eficiência em iluminação em grandes prédios (públicos e comerciais) e 

em iluminação pública (RELUZ). 

Setor Residencial: 

• Taxa de crescimento populacional se desacelera (projeções IBGE); 

• Relação habitantes por domicílio reduz de cerca de 3,5 para 3,1 em 2023; 

• Manutenção da tendência de distribuição dos domicílios brasileiros entre as classes 

de renda no Cenário Base. No cenário alternativo, a distribuição dos domicílos por 

classe de renda torna-se mais equilibrada, em função da adoção de políticas de 

distribuição de renda mais efetivas; 

• A demanda potencial de gás natural do setor residencial em 2025, respectivamente, 

de 10% da demanda potencial total (8.500.000 m3/dia, segundo a Petrobras) no 

Cenário Base e de 15% da demanda potencial total (12.750.000 m3/dia, segundo a 

Petrobras). Isto significa que 12.750.000 domicílios estarão ligados à rede de 

distribuição de gás (17,3% do total de domicílios do país em 2025) no cenário base, 

enquanto no cenário alternativo esse número é de 19.125.000 domicílios (25,9% do 

total de domicílios do país em 2025); 

• Admitiu-se que, em 2025, todos os domicílios do país terão acesso ao serviço de 

eletricidade em ambos os cenários; 

Já no que concerne à oferta, considerou-se: 

Curva de produção de petróleo: i) o pico de produção ocorre em 50% do valor 

do EUR (Extratable Ultimate Resource) - supõe-se que a curva é simétrica, conforme a 

Modelagem de Hubbert; ii) o intervalo temporal entre a descoberta e a entrada em 

produção de um campo é de cerca de sete anos e os esforços exploratórios e produtivos 

são contínuos e ininterruptos no intervalo de análise; iii) o pico de produção de cada 

campo, individualmente, é de 3 a 4 anos; iv) os esforços exploratórios são contínuos, 
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isto é, não sofrem interrupções, após o ano 2000; v) o EUR offshore corresponde a 

cerca de 90% do EUR total; 

Parque de refino: i) as expansões previstas nas refinarias existentes, tanto para 

capacidade de processamento, quanto para capacidade de conversão e tratamento; ii) 

dois perfis de refino para novas refinarias focadas em combustíveis: um perfil otimizado 

para o diesel, com carga predominante de petróleo brasileiro pesado do tipo Marlim e 

unidades-chave como o coqueamento retardado e o HCC; outro perfil focado para 

gasolina, com carga predominante de petróleo pesado da Bacia de Campos, com 

unidades-chave como alquilação, FCC e isomerização; iii) um novo perfil de refino 

focado em insumos petroquímicos e combustíveis, projetado basicamente através da 

substituição da unidade de FCC por outra de DCC; nesse esquema enfatizou-se a 

produção do propileno que é otimizado no DCC e cuja oferta se prevê curta nos 

próximos anos – muito em função do déficit de nafta petroquímica e, mesmo, de o 

processamento convencional de craqueamento da nafta priorizar o eteno e não o 

propeno; iv) limite máximo de 10% de dependência no derivado-chave do mercado de 

combustíveis brasileiro, que é o diesel. 

Gás Natural: a expansão da produção ocorre tanto a partir de novos campos de 

gás não-associado (a introdução de 419 Bm3 relativos à Bacia de Santos, dos quais 

18,6% já comprovados), quanto em função do aumento da produção dos campos 

existentes (95,2 Bm3, relativos às reservas provadas de gás não associado) e da 

produção de petróleo, no caso do gás associado (433,7 Bm3 de gás associado, 

calculados a partir da projeção de produção de petróleo). Com relação à importação, 

estima-se que, até 2020, os gasodutos Bolívia-Brasil e Argentina-Brasil sejam 

expandidos, respectivamente, para as capacidades de 67 Mm3/dia e 30 Mm3/dia.; 

Eletricidade:  

• cenário base: i) entrada  da UHE de Belo Monte com metade da capacidade 

(5500 MW) em 2010 e a outra metade em 2015; ii) entrada da Usina Nuclear 

de Angra III em 2010 (todavia, foi também realizado um teste contemplando 

a possibilidade de a usina não entrar em operação); iii) entrada de todas as 

hidrelétricas (sem nenhuma restrição ambiental) constantes no relatório de 

planejamento energético do ONS, mais todas as usinas com outorga cujos 

projetos apresentam complexidade ambiental pouco significativa e nos quais 

o processo de licenciamento está compatível com a etapa de 
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desenvolvimento; iv) o potencial hidrelétrico corresponde ao potencial total 

por bacia, menos as usinas em operação e construção. 

• cenário alternativo: i) entrada da UHE de Belo Monte com metade da 

capacidade (5500 MW) em 2015; ii) a Usina Nuclear de Angra III deve 

participar da competição econômica com as demais alternativas; iii) entrada 

de todas as hidrelétricas (sem nenhuma restrição ambiental) constantes no 

relatório de planejamento energético do NOS; as usinas que já possuem 

outorga e cujos projetos apresentam complexidade pouco significativa e nos 

quais o processo de licenciamento está compatível com a etapa de 

desenvolvimento foram atrasadas para 2015; usinas sem concessão ou cujos 

projetos apresentam problemas ambientais médios ou significativos não têm 

entrada “forçada” na modelagem; iv) o potencial das bacias do Amazonas e 

Tocantins foi reduzido para 20% do potencial no Cenário Base, fazendo com 

que o potencial total do Cenário Alternativo seja 49% do potencial do 

Cenário Base. 

Álcool: O estudo da expansão considera a meta de exportação de 5,0 bilhões de 

l/ano, a partir de 2015, estabelecida pelo Governo Federal. A implantação de novas 

destilarias deve se dar em unidades tipicamente com capacidade de 1,0 milhão l/dia e a 

produção a um custo de 0,14 US$/l.; 

Biodiesel: para o cenário base, oferta de biodiesel adotou, como referência, a 

demanda de óleo diesel para o mesmo cenário e os condicionantes de produtividade 

(origem e rendimentos industriais). Os resultados indicam uma necessidade de produção 

em 2010 de 976,3 Ml, com um crescimento médio de 23,7% ao ano até 2023. Para o 

alternativo, a necessidade de produção em 2010 alcança 958,7 Ml, com um crescimento 

médio de 21,2% ao ano até 2023. A necessidade de área plantada em 2010 é de 0,06 

Mha para a palma e 3,10 Mha para a soja. O total de área plantada deve evoluir a uma 

taxa média anual de 10,6% ao longo do período. 

A5 - Resultados 

A Figura 2 a seguir sintetiza os resultados agregados de Oferta Interna de 

Energia (OIE) e Consumo Final de Energia (CFE) para o Brasil em ambos os cenários 

considerados. Nota-se, claramente, que as distinções qualitativas que definem os 

cenários base de mercado e alternativo afetam quantitativamente o resultado das 

projeções. 
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Figura 2 – Projeções da Oferta Interna de Energia e do Consumo Final de Energia nos 
Cenários Base de Mercado e Alternativo 

A distinção entre os cenários fica ainda mais evidente na Figura 3, que revela a 

trajetória da intensidade energética primária em ambos os casos. Observa-se que no 

cenário alternativo a intensidade energética primária do Brasil passa a registrar uma 

tendência inequívoca de redução, à semelhança do que acontece com os países 

desenvolvidos e com alguns países em desenvolvimento como a Coréia do Sul. 
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Figura 3 – Projeções dos Coeficientes de Intensidade Energética Primária nos Cenários 
Base de Mercado e Alternativo 

 

Cabe, por fim, destacar alguns resultados relevantes do estudo com implicações 

para políticas públicas: 

• Cadeia do petróleo: Os resultados das simulações dos cenários de 

mercado indicaram que a expansão do refino no Brasil entre 2002 e 2023 

pode dar-se através de quatro refinarias no Cenário Base, e duas 

refinarias no Cenário Alternativo. Uma das refinarias para expansão nos 

dois cenários é uma refinaria integrada à petroquímica; as outras são 

refinarias versáteis otimizadas para diesel. No cenário alternativo, a 

simulação da instalação de uma planta GTL, em 2015, atrasa a entrada da 

refinaria diesel em cinco anos. Ou seja, com a planta GTL, a refinaria 

focada em diesel só é necessária em 2020. No cenário base, mesmo com 

uma planta GTL introduzida em 2015, o País ainda carecerá de uma nova 

refinaria nesse ano. A planta GTL mesmo antecipada para 2015, acaba 

por eliminar a necessidade de uma nova refinaria em 2023.  

• Cadeia do gás natural: Ao final do período em estudo, como se observa a 

partir das tabelas com os balanços de oferta-demanda, os dois cenários 
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convergem em termos de consumo de gás natural seco para um total 

médio de cerca de 221,8 Mm3/dia. No caso do Cenário Base, o maior 

crescimento se deve ao consumo industrial em conseqüência de sua 

expansão e do incentivo a substituições energéticas. No Cenário 

Alternativo, em função de políticas de eficientização energética, o 

consumo industrial cresce menos, em termos relativos, do que no 

Cenário Base. Porém, nesse mesmo cenário, o consumo para geração de 

eletricidade aumenta em proporções maiores do que no outro, 

compensando assim o menor crescimento relativo do consumo industrial 

e levando a um consumo total final da mesma ordem do consumo total 

em 2023 no Cenário Base. Isso se explica pelo fato de que, no Cenário 

Alternativo, existe uma restrição à expansão hidrelétrica no Sistema 

Norte-Nordeste, o que leva a uma expansão maior de térmicas a gás 

naquela região 

• Cadeia da eletricidade: i) constata-se uma diferença de cerca de 21 GW 

na capacidade instalada em 2023 entre os dois cenários. Considerando-se 

um custo médio aproximado de 1.000 US$/kW para expansão da 

geração, chega-se a um custo adicional de investimento da ordem de US$ 

21 bi, ou seja, pouco mais de US$ 1 bi por ano, no caso, para o Cenário 

Base de Mercado; ii) a análise de sensibilidade quanto à entrada ou não 

da Usina Nuclear de Angra III no Cenário Base de oferta de eletricidade 

indicou que, caso esta usina não venha a entrar em operação, de acordo 

com o critério de menor custo, a energia correspondente será suprida por 

uma hidrelétrica de maior capacidade instalada, dado o seu fator de 

capacidade inferior; iii) É importante também destacar que a restrição no 

potencial hidráulico das bacias do Amazonas e Tocantins, devido à 

complexidade ambiental de empreendimentos hidrelétricos lá 

localizados, levou, no Cenário Alternativo, à duplicação da expansão das 

térmicas a gás natural com relação ao Cenário Base e a um aumento no 

consumo de combustíveis de cerca de 25%. Trata-se de um resultado que 

indica uma certa contraposição (trade-off) entre os objetivos de impacto 

ambiental local e global, porquanto as restrições ambientais de cunho 

local ao uso de hidrelétricas aumenta a geração através de termelétricas a 

gás natural no Brasil, tornando a matriz elétrica brasileira menos 
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renovável no cenário alternativo; iv) Com relação ao Sistema Isolado, 

que representa neste estudo o conjunto de subsistemas não integrados ao 

SIN, observa-se que a partir de 2015, com a interligação das usinas 

térmicas em Manaus e Porto Velho ao Sistema Interligado, passa a 

responder por menos de 1% da capacidade total instalada no País. 

Também é importante destacar o uso do biodiesel para a operação das 

centrais térmicas a diesel a partir desta data. Trata-se de uma medida que, 

embora tenha pequena dimensão nacional, traduz-se em grandes 

impactos regionais para desenvolvimento local e geração de emprego. 

• Cadeia sucro-alcooleira: o negócio de exportação de etanol pode ser 

atrativo. Nesse caso, porém, as questões críticas passam a ser a 

identificação e a formação desse mercado, além do fato de que essa 

rentabilidade tende a atrair novos entrantes e, conseqüentemente, reduzir 

o preço final do combustível. 

• Cadeia do biodiesel: O Brasil possui um potencial de 140 Mha de área 

agricultável adicional, dos quais boa parte não é apropriada para 

agricultura de alimentos mas se adequa ao plantio de oleaginosas. A 

menos que por pressões ambientais, a viabilidade do uso do biodiesel em 

larga escala tende a ser ameaçada pela grande competitividade dos custos 

operacionais da indústria do petróleo e pela flexibilidade com que esta 

ajusta seus preços, de acordo com o atual sistema de bandas. Uma 

alternativa para uma maior exploração do potencial deste setor no Brasil 

é pensar-se o setor agropecuário e as comunidades rurais auto-suficientes 

em relação ao diesel, com base no biodiesel. Essa é uma estratégia 

consistente com a abordagem de energia distribuída que se deseja dar ao 

biodiesel e que explora sua característica de agregação de valor local. 

 

 

A6 - Considerações Finais 
O esforço de adaptação e aprimoramento dos modelos MAED e MESSAGE, 

para o caso do sistema energético brasileiro, constituiu um desafio para a equipe de 

trabalho do Programa de Planejamento Energético da COPPE/UFRJ. Não existe modelo 

“perfeito”, toda representação da realidade tende a organizar a mesma, simplificando-a. 

Contudo, o uso de modelos internacionalmente consagrados, cuja aplicação 
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normalmente se dá em escala nacional e/ou internacional (para comparação entre países 

ou regiões do globo), é um caminho fundamental para o processo de  aprimoramento do 

planejamento energético em nível regional, estadual ou federal.  

Isto é crucial em um país com o grau de diversidade do Brasil. Trata-se de uma 

tarefa cada vez mais imprescindível no contexto em que soluções locais, alternativas 

distribuídas, descentralizadas de suprimento, podem constituir respostas, com razoável 

deseconomia de escala, para as várias dimensões do sistema energético de uma região, 

abrangendo desde o mero suprimento de energia até o aumento do nível de vida de 

indivíduos e comunidades.  

Por outro lado, a realização de uma Matriz Energética Brasileira deve ser 

também uma tarefa contínua, em que o modelo de simulação aplicado disciplina o 

pensamento e o pensamento refaz, critica, aprimora e analisa o modelo, havendo um 

natural processo de aprendizagem em cada nova edição da Matriz Energética. Destarte, 

o presente estudo buscou avançar não apenas no uso pioneiro, porque regional, de 

modelos internacionalmente consagrados, como o MAED e o MESSAGE, mas também 

nas análises setoriais que balizam a elaboração de cenários de evolução para atividades 

econômicas. Estas análises setoriais, per se, constituem um documento à parte neste 

estudo. 

Ressalte-se, finalmente, que o exercício de elaboração de Matriz é, sobretudo, 

um trabalho de cenarização, e não de previsão. Neste sentido, as projeções aqui 

realizadas dependem dos cenários macroeconômicos e setoriais estabelecidos. 

Dependem também das hipóteses tecnológicas e dos preços relativos dos energéticos 

sem uso cativo. Em suma, dependem da qualidade da análise, não apenas do modelo de 

simulação. Ademais, qualquer estudo de projeção esteia-se numa base de dados 

adequada. 
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ANEXO B – METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES 

 
Este anexo tem como objetivo apresentar, de maneira sucinta, a metodologia 

utilizada para a construção dos indicadores energéticos analisados nos presente estudo. 

Vale contudo destacar que se trata de uma referência para consulta rápida. Para uma 

descrição detalhada dos aspectos metodológicos de cada indicador, recomenda-se 

consultar o manual de elaboração de indicadores energéticos desenvolvido pela AIEA, 

em conjunto com a AIE, Eurostat, UNDESA e EEA (AIEA, 2005). Tal referência foi 

utilizada como base metodológica para elaboração dos indicadores deste trabalho.  

 

Indicadores Energéticos 

 

1. População  
 
Descrição: População total residente no país e parcelas da população residentes em 
áreas urbanas e rurais do país. 
 
Unidade: Habitantes – para população total. Porcentagem – para população urbana e 
rural 
 
2. PIB per capita  
 
Descrição: Produto Interno Bruto a preços básicos, convertido em US$ PPC de 2000, 
dividido pelo total da população brasileira 
 
Unidade: US$ PPC 2000 / habitante 
 
4. Participação setorial no PIB 
 
Descrição: Participação da contribuição dos setores econômicos no Produto Interno 
Bruto brasileiro. 
 
Unidade: Porcentagem 
  
5. Distância percorrida por passageiros  
 
Descrição: Numero total de passageiros transportados multiplicado pela distância total 
percorrida. 
 
Unidade: Passageiro.km 
 
6. Atividade do transporte de cargas 
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Descrição: Quantidade total de carga transportada em toneladas multiplicada pela 
distância total percorrida. 
 
Unidade: tonelada.km 
 
8. Valor adicionado de alguns produtos manufaturados energo-intensivos 
 
Descrição: Valor Adicionado de alguns produtos manufaturados, convertidos em US$ 
PPC 2000. 
 
Unidade: US$ PPC 2000 
 
9. Intensidades energéticas  
 
Descrição: Razão entre o consumo final setorial de energia o Produto Interno Bruto 
setorial expresso em US$ PPC 2000. 
 
Unidade: MJ/US$ PPC 2000 
 
10. Intensidade Energética de alguns segmentos energo-intensivos 
 
Descrição: Razão entre o consumo final setorial de energia e o valor da produção de 
determinados segmentos energo-intensivos do setor industrial, expresso em US$ PPC 
2000. 
 
Unidade: MJ/US$ PPC 2000 
 
11. Matriz energética  
 
Descrição: Oferta Interna de Energia (OIE) e Consumo Final de Energia no Brasil 
 
Unidade: EJ 
  
12. Eficiência de suprimento de energia 
 
Descrição: Razão entre o Consumo Final de Energia e a Oferta Interna de Energia 
 
Unidade: Porcentagem 
 
14. Intensidade energética total 
 
Descrição: Razão entre a Oferta Interna de Energia, Consumo Final de Energia, 
Consumo de Eletricidade, e o Produto Interno Bruto expresso em US$ PPC 2000. 
 
Unidade: MJ/US$ 
  
16. Consumo de energia per capita 
 
Descrição: Evolução da Oferta Interna de Energia e do consumo de fontes 
selecionadas por habitante 
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Unidade: MJ por habitante ou crescimento relativo a um ano especificado (ex.: 
1980=1) 
17. Produção primária de energia  
 
Descrição: Produção de energia realizada em território nacional. 
 
Unidade: EJ 
 
18. Dependência externa de energia 
 
Descrição: Relação entre a quantidade de energia importada (por fontes) e a Oferta 
Interna de Energia. 
 
Unidade: Porcentagem 
 
19. Desigualdades de Renda 
 
Descrição: Conjunto de indicadores sociais como Índice de Gini (adimensional), renda 
apropriada por camadas da população (porcentagem), relação entre os 20% mais 
pobres e os 20% mais ricos (adimensional) e percentual de pobres no país 
(porcentagem).  
 
Unidades: descritas acima 
 
21. Fração da renda disponível gasta com consumo de energia 
 
Descrição: Parcela da despesa mensal familiar gasta com fontes de enegia como 
eletricidade e GLP por classes de renda. 
 
Unidade: US$ PPC 2000 
  
22. Percentual de domicílios sem acesso a fontes modernas de energia 
 
Descrição: Percentual dos domicílios rurais e urbanos não conectados à rede de 
energia elétrica 
 
Unidade: Porcentagem 
 
23. Quantidade de emissões de poluentes 
 
Descrição: Emissões setoriais (setor energético, elétrico e transportes) de dióxido de 
enxofre, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono. 
 
Unidade: kt 
 
26. Quantidade de emissões de gases de efeito estufa 
 
Descrição: Emissões totais de gases de efeito estufa: CO2, CH4 e N2O.  
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Unidade: Mt CO2 eq 
 
35. Percentual do potencial hidrelétrico disponível 
 
Descrição: Potencial hidrelétrico técnico total disponível e fração atualmente 
aproveitada por região gerográfica. 
 
Unidade: GW e porcentagem 
  
36. Reservas provadas de combustíveis fósseis 
 
Descrição: Reservas provadas de petróleo e gás natural  
 
Unidade: mil m3

 
37. Tempo remanescente das reservas de combustíveis fósseis (Taxa R/P) 
 
Relação entre as reservas provadas de petróleo e gás natural e a produção anual. 
 
Unidade: anos. 
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