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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 
Ao concluir o primeiro ano de funcionamento da Empresa de Pesquisa Energética 
–  EPE, tenho a satisfação de apresentar este Relatório de Gestão, no qual estão 
destacados as principais realizações e os resultados alcançados pela Empresa 
em 2005, incluindo a avaliação do contexto que determinou a sua criação, a 
evolução sofrida desde a implantação e as perspectivas vislumbradas para o 
futuro. O Relatório traz ainda a prestação de contas das atividades 
desempenhadas pelas quatro diretorias que compõem a estrutura operacional da 
EPE: Diretoria de Estudos Econômicos e Energéticos –  DEN; Diretoria de 
Estudos de Energia Elétrica –  DEE; Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e 
Bioenergia –  DPG; e Diretoria de Gestão Corporativa –  DGC. 
 
O desafio que nos foi colocado foi enfrentado em sua plenitude, restando agora 
algumas etapas –  decisivas, sem dúvida –  no intuito de consolidar a EPE no 
cenário do setor energético nacional. O reconhecimento da sua competência 
técnica e os resultados já alcançados credenciam a Empresa de Pesquisa 
Energética para quaisquer discussões que sejam travadas pela sociedade no 
âmbito das questões relacionadas à infra-estrutura energética e aos 
compromissos do governo visando ao adequado atendimento à sociedade. Tais 
premissas, uma vez alcançadas, permitirão assegurar as condições de 
crescimento econômico e de desenvolvimento social tanto almejadas para o país. 
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O racionamento de energia elétrica que vitimou o país em 2001 e 2002 decorreu, 
em grande parte, da falta de investimentos na expansão da geração e da 
transmissão do setor elétrico. Isto, por sua vez, adveio tanto do alto risco a que 
era submetido o investidor, quanto da falta de planejamento setorial. Sob este 
ambiente de alto grau de instabilidade, o governo do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva elaborou um Novo Modelo para o setor de energia elétrica, que tem como 
objetivo: 
 
- Garantir a segurança do suprimento da eletricidade; 
- Promover a modicidade tarifária por meio da contratação eficiente de energia 
elétrica para o consumidor regulado, e; 
- Possibilitar a inserção social do setor elétrico, em particular pelos programas de 
universalização de atendimento. 
 
A garantia de segurança de suprimento e a promoção da modicidade tarifária 
exigiam a redução do risco do investidor e a introdução de uma competição 
efetiva e direta entre os agentes. A competitividade no setor elétrico assegurou-se 
mediante a exigência de que as distribuidoras contratassem energia elétrica 
apenas por meio de leilões públicos. Paralelamente, a redução do risco sistêmico 
para o investidor foi proporcionada pela condicionante de que apenas 
empreendimentos com Licença Ambiental Prévia pudessem participar dos leilões 
públicos e pela garantia de contratos de longo prazo para os vencedores das 
disputas. 
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Os formuladores do Novo Modelo constataram, igualmente, que não bastava 
determinar que novas usinas devessem ser contratadas. Verificaram que também 
era fundamental ter disponibilidade de usinas em condições de participar do 
leilão. 
 
Ora, existe um longo caminho a ser percorrido para que uma usina hidrelétrica vá 
a leilão. É necessário ter um Plano Energético de Longo Prazo que compatibilize 
os objetivos das políticas nacionais de meio ambiente, de recursos hídricos e 
desenvolvimento industrial com a política energética, além de um Plano Decenal 
de Energia Elétrica com o cronograma de expansão do sistema –  incluindo 
usinas e interconexões. Mostra-se necessário fazer os Estudos de Inventário e a 
Avaliação Ambiental Integrada das bacias hidrográficas, realizar os Estudos de 
Viabilidade Técnico-Econômica e de Impacto Ambiental de cada usina. 
 
Ciente da importância destas atividades para o futuro do suprimento elétrico do 
país, o Novo Modelo de setor elétrico previu a criação da Empresa de Pesquisa 
Energética –  EPE, que –  sem interesses no mercado –  ficou responsável pela 
elaboração de todos os estudos necessários para a efetivação do planejamento 
energético, como um todo, já que não tem mais sentido planejar as fontes de 
energia separadamente. 
 
A EPE ficou encarregada ainda de realizar estudos que subsidiam o Ministério de 
Minas e Energia –  MME na definição de uma política nacional para o setor 
petróleo, gás natural e bioenergia, com ênfase no planejamento integrado do 
setor com as demais formas de energia disponíveis no país. Cabe a ela também, 
dentre outras designações: 
 
- Promover estudos para dar suporte ao gerenciamento da relação entre reserva e 
produção de hidrocarbonetos no Brasil, visando à auto-suficiência sustentável; 
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- Promover estudos de mercado visando definir cenários de demanda e oferta de 
petróleo, seus derivados e produtos petroquímicos; 
- Promover estudos relativos ao plano diretor para o desenvolvimento da indústria 
de gás natural no Brasil; 
- Promover estudos para avaliar e incrementar a utilização de energia proveniente 
de fontes renováveis.
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A CRIAÇÃO DA EPE (2004) 
 

A EPE teve a sua criação autorizada pela Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, 
sob a forma de empresa pública, com a denominação de EMPRESA DE 
PESQUISA ENERGÉTICA, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Sua 
efetiva criação ocorreu em 16 de agosto de 2004, através do Decreto nº 5.184, o 
qual também aprovou o seu Estatuto Social.  Neste, foram reafirmadas as 
competências da EPE, conforme reproduzimos: 
 
        “ Art. 6o  Compete à EPE: 
        “ I - realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira; 
        “ II - elaborar e publicar o balanço energético nacional; 
        “ III - identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos; 
        “ IV - dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento 

energético de rios compartilhados com países limítrofes; 
       “ V - realizar estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos 

potenciais hidráulicos; 
        “ VI - obter a licença prévia ambiental e a declaração de disponibilidade 

hídrica necessárias às licitações envolvendo empreendimentos de 
geração hidrelétrica e de transmissão de energia elétrica selecionados; 
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        “ VII - elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de 
expansão da geração e transmissão de energia elétrica de curto, médio e 
longo prazos; 

        “ VIII - promover estudos para dar suporte ao gerenciamento da relação 
reserva e produção de hidrocarbonetos no Brasil, visando à auto-
suficiência sustentável; 

        “ IX - promover estudos de mercado visando definir cenários de demanda e 
oferta de petróleo, seus derivados e produtos petroquímicos; 

        “ X - desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica 
e sócio-ambiental para os empreendimentos de energia elétrica e de 
fontes renováveis; 

        “ XI - efetuar o acompanhamento da execução de projetos e estudos de 
viabilidade realizados por agentes interessados e devidamente 
autorizados; 

        “ XII - elaborar estudos relativos ao plano diretor para o desenvolvimento da 
indústria de gás natural no Brasil; 

        “ XIII - desenvolver estudos para avaliar e incrementar a utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis; 

        “ XIV - dar suporte e participar nas articulações visando à integração 
energética com outros países; 

        “ XV - promover estudos e produzir informações para subsidiar planos e 
programas de desenvolvimento energético ambientalmente sustentável, 
inclusive de eficiência energética; 

        “ XVI - promover planos de metas voltadas para a utilização racional e 
conservação de energia, podendo estabelecer parcerias de cooperação 
para este fim; 

        “ XVII - promover estudos voltados a programas de apoio para a 
modernização e capacitação da indústria nacional, visando maximizar a 
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participação desta no esforço de fornecimento dos bens e equipamentos 
necessários para a expansão do setor energético; e 

        “ XVIII - desenvolver estudos para incrementar a utilização de carvão 
mineral nacional.  

        “ § 1o  Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiarão a 
formulação, o planejamento e a implementação de ações do Ministério de 
Minas e Energia, no âmbito da política energética nacional.”  

 
A implantação da EPE iniciou-se com os seguintes atos: 

a) Designação, pelo MME, de representante legal com poderes especiais 
para a prática de todos os atos necessários à constituição e instalação da 
Empresa1. 

b) Assinatura de Contrato de Comodato com o Departamento Nacional de 
Produção Mineral –  CNPM, que se constitui da cessão gratuita, a título de 
empréstimo, de uma área na cidade de Brasília, com a finalidade exclusiva 
para instalação da sede da Empresa. 

c) Assinatura de contrato para prestação de serviços técnicos com o MME, no 
valor de R$ 15.193.670,00, com o objetivo de promover estudos e 
pesquisas nos segmentos de consumo, produção, transporte e distribuição 
de energia proveniente de diversas fontes. 

d) Assinatura de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira com o MME, 
no valor de R$ 16.104.000,00, a ser aplicado para promover a avaliação 
ambiental integrada dos aproveitamentos de geração hidrelétrica em 
estudo, com concessão e em operação nas bacias dos rios Uruguai, 
Tocantins, Paraíba do Sul, Doce, Araguaia e formadores do Rio Tocantins, 
Sudoeste de Goiás (parte), Parnaíba e Tapajós, bem como dar o suporte 
técnico necessário à avaliação dos estudos e promover seminários e 
reuniões técnicas das avaliações ambientais. 

                                                 
1 Portaria n.º 174, de 19 de agosto de 2004 (DOU de 20 de agosto de 2004). 
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OS PRIMEIROS PASSOS (2005) 
 

Entretanto, foi apenas a partir de janeiro de 2005 que a EPE começou a tomar 
forma, iniciando-se o processo de seleção da equipe técnica, nomeação dos 
demais integrantes da Diretoria e as providências para o provimento de 
instalações próprias definitivas. 
 
Cabe destacar, neste contexto, o “ Convênio de cooperação técnica destinado a 
viabilizar as atividades técnicas e administrativas indispensáveis ao 
funcionamento”  da EPE, firmado com a Eletrobrás no dia 3 de janeiro de 2005, o 
qual assegurou as condições necessárias a um início de operações da Empresa, 
ocorrido em imóvel de propriedade daquela empresa e utilizando móveis, 
equipamentos, instalações e serviços por ela providos. 
 
Com vigência de dois meses, o mesmo foi prorrogado por igual período, findo o 
qual a EPE já tinha conseguido promover, ainda que em condições provisórias, 
suas instalações no prédio locado para essa finalidade. 
 
Considerando a inexistência de recursos orçamentários para investimentos2, toda 
a estruturação da EPE deu-se através de despesas correntes, as quais tornaram 
possível a locação de um imóvel e a realização das respectivas obras de 
adequação, bem como a locação dos demais equipamentos e serviços 
necessários (móveis, computadores, comunicações, portaria e recepção, etc.). 
 
Os gastos realizados até abril de 2005 constituíram despesas pré-operacionais, a 
serem amortizadas nos exercícios seguintes.   Assim, o efetivo início das 

                                                 
2 Apenas em julho de 2005 houve uma primeira dotação para investimentos, restrita e equipamentos de 
informática e no valor de R$ 2 milhões (lei 11.149, de 26 de julho de 2005). 
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operações da EPE ocorreu a partir de maio, quando se inicia o processo de 
faturamento e o ingresso de receitas oriundas da atividade da Empresa. 
 
A estrutura organizacional transitória da EPE foi aprovada pelo Conselho de 
Administração da Empresa em reunião realizada em 13 de abril de 2005, tendo o 
quadro transitório de pessoal sofrido uma alteração em reunião realizada no dia 
31 de outubro de 2005, oportunidade em que foram elevados de 70 para 98 os 
cargos comissionados. 
 
A estrutura organizacional transitória está assim configurada: 
 
a) Organograma geral 
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b) Quadro transitório de pessoal 
 

QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE CARGO 
Ofício 30/6/2005  Até 31/12/05 

    
Diretoria    
Presidente 1 1 1 
Diretores 4 4 4 
    
Total 5 5 5 

    
Cargos Comissionados    
Chefe Gabinete da 
Presidência 1 1 1 
Assessor da Presidência 6 4 6 
Consultor Jurídico 1 1 1 
Assessor de Diretor 4 4 4 
Superintendente 12 9 12 
Chefe de Departamento 21 0 0 
Assessor I 11 11 21 
Assessor II 42 40 53 
    
Total 98 70 98 
    
Quadro Técnico    
Nível Superior Sênior 46 0 17 
Nível Superior Pleno 42 0 29 
Nível Superior júnior 34 0 27 
Subtotal 122 0 73 
    
Nível Médio (técnico)  28 0 0 
    
Total 150 0 73 
    
Quadro Administrativo    
Secretárias de Diretoria 6 0 4 
Secretárias de 
Superintendente 13 0 4 
Secretárias de Departamento 21 0 0 
Subtotal 40 0 8 
    
Auxiliar 18 0 0 
    
Total 58 0 8 
    
Total Geral 311 75 184 
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A SITUAÇÃO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 
2005 

 
 
A estrutura aprovada tem-se mostrado adequada às necessidades iniciais da EPE 
e está sendo mantida. 
 
Ao final do ano de 2005, o escritório central da EPE já conta com instalações 
adequadas ao seu funcionamento inicial e uma equipe de colaboradores, ainda 
em fase de rápido crescimento, mas já capaz de atender aos compromissos 
assumidos com o seu principal cliente, o MME. 
 
a) SEDE :a) SEDE :a) SEDE :a) SEDE :    
CNPJ : 06977747/0001-80 
SAN QUADRA 1 BLOCO B - ASA NORTE –  Brasília –  DF 
 
b) ESCRITÓRIO CENTRAL b) ESCRITÓRIO CENTRAL b) ESCRITÓRIO CENTRAL b) ESCRITÓRIO CENTRAL     
CNPJ : 06977747/0002-61 
Avenida Rio Branco, n.º 1 –  11.º andar –  Centro 
Rio de Janeiro - RJ 
CEP 20090-003 
 
A tabela a seguir demonstra a evolução do quadro de pessoal: 
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EEEEvolução do Quadro de Pessoalvolução do Quadro de Pessoalvolução do Quadro de Pessoalvolução do Quadro de Pessoal    

 
DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    Total em Total em Total em Total em 

31.12.200431.12.200431.12.200431.12.2004    
Total em Total em Total em Total em 

31.12.200531.12.200531.12.200531.12.2005    
Diretoria 1 5 
Empregados contratados 0 43 
Empregados requisitados 0 17 
Estagiários 0 8 
TotalTotalTotalTotal    1111    73737373    

 
Além desses recursos próprios, a EPE ainda conta com o apoio de serviços 
terceirizados, cujos contratos envolvem um contingente estimado de 37 pessoas, 
distribuídas entre porteiros, recepcionistas, pessoal de limpeza e conservação, 
auxiliares administrativos, etc. 
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

Ao longo de 2005 a EPE desenvolveu, paralelamente à sua implantação, a 
instalação e as providências relacionadas com a contratação de pessoas e 
serviços necessários ao seu funcionamento e ao atendimento de suas atividades 
precípuas, de conformidade com o Contrato firmado com o MME e, também, no 
que diz respeito ao Convênio já referido. 
 
No período de janeiro a abril de 2005, deu-se a fase inicial de implantação da 
EPE, com a contratação de quadro provisório de empregados e a instalação do 
seu Escritório Central na cidade do Rio de Janeiro, mediante locação de imóvel e 
a execução das necessárias obras de adequação e de montagem da infra-
estrutura necessária ao funcionamento da Empresa. 
 
A partir de maio de 2005, a EPE entrou na fase operacional, gerando receitas 
próprias mediante a entrega dos produtos resultantes do contrato de prestação de 
serviços assinado com o MME. 
 
Em setembro, foram vendidas em leilão especial as ações que foram transferidas 
pela União, como forma de capitalização da EPE, suprindo de recursos em um 
momento em que carecia de capital de giro para promover suas operações, tendo 
utilizado, até o encerramento do exercício, 24% do valor obtido. 
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Desempenho Econômico-Financeiro 
 
No período de janeiro a abril de 2005, os gastos e as receitas da EPE foram 
registrados no ativo diferido, a título de despesas pré-operacionais, iniciando-se 
sua amortização a partir do mês seguinte.  
 
A partir de maio, a Empresa começou a auferir receitas decorrentes da venda dos 
serviços contratados pelo MME, dando inicio às suas atividades operacionais.  
Desde então, todas as receitas, custos e despesas passaram a ser contabilizados 
no resultado do exercício, exceto as despesas de implantação de sistemas e 
métodos que foram apropriadas no ativo diferido. 
 
A Demonstração do Resultado do Exercício –  DRE, para o período 
compreendido entre maio a dezembro de 2005, indicou um prejuízo de R$ 330 
mil, influenciado, principalmente, pelas despesas incorridas na obra necessária às 
instalações do Escritório no Rio de Janeiro, de propriedade de terceiros, e pela 
perda contábil reconhecida na alienação dos ativos representativos da 
capitalização inicial da EPE.    
 
 

Receita Operacional Bruta 
 
A Receita Operacional Bruta contabilizada no período de maio a dezembro de 
2005, no montante de R$ 14.399 mil, foi proveniente, principalmente, do contrato 
de prestação de serviços técnicos especializados, celebrado com o MME, com o 
objetivo de promover estudos e pesquisas nos segmentos de consumo, produção, 
transporte e distribuição de energia oriunda de diversas fontes.  
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Aproximadamente 74% do valor do contrato nº. 085/2004 e seu Termo Aditivo 
foram faturados no exercício.  
 

Receita Operacional Líquida 
 
A Receita Operacional Liquida atingiu o montante de R$ 12.439 mil, sendo que os 
tributos federais (PASEP e CONFINS) incidentes sobre a mesma foram de R$ 
1.240 mil enquanto que o Imposto Sobre Serviços –  ISS apurado sobre o 
faturamento foi de R$ 720 mil.   
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Custos dos Serviços Prestados 
 
Os Custos dos Serviços Prestados registrados em 2005 foram de R$ 6.987 mil, 
dos quais 87% foram decorrentes de gastos com pessoal próprio e requisitado. 
 

Despesas Operacionais 
 
As Despesas Operacionais registradas no exercício foram de R$ 5.989 mil 
(excetuando o resultado de receitas e despesas financeiras). Os gastos com 
pessoal próprio e requisitado corresponderam a 43% das despesas, enquanto 
que 34% foram referentes a despesas gerais da administração e funcionamento 
das instalações. 
 

Receitas/Despesas Financeiras 
 
As contas de receitas e despesas financeiras apresentaram um resultado positivo 
de R$ 73 mil. As receitas financeiras totalizaram R$ 704 mil e foram oriundas de 
aplicações financeiras dos recursos disponíveis no exercício, enquanto que as 
despesas financeiras acumularam no período o montante de R$ 631 mil, dos 
quais o valor de R$ 521 mil se referiu à perda contábil apurada entre o valor de 
venda das ações e o seu valor de capitalização definido no Decreto nº. 5.184, de 
16 de agosto de 2004. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 2005 

 

2005 2004

CIRCULANTE

Disponibilidades

Bancos 1.026.874 1.519.376
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 24.021.650 15.000.000

25.048.524 16.519.376
Créditos, Direitos e Bens

Clientes 1.989.485
Tributos a Recuperar ou Compensáveis 790.222
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 133.769
Adiantamentos a Empregados 3.433
Adiantamentos a Terceiros 583
Títulos e Valores Mobiliários 194 5.850.635

2.917.686 5.850.635

Despesas Pagas Antecipadamente

Pagamentos Antecipados 18.560
18.560 0

TOTAL DO CIRCULANTE 27.984.770 22.370.011

PERMANENTE

Imobilizado

Bens em Operação 201.492
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada (3.732)

197.760 0

Diferido

Gastos de Implatação e Pré-Operacionais 1.451.635 33.837
Gastos de Implantação de Sistemas e Métodos 544.670
(-) Amortização Acumulada (193.551)

1.802.754 33.837

TOTAL DO PERMANENTE 2.000.514 33.837

TOTAL DO ATIVO 29.985.285 22.403.848

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em Reais)

ATIVO
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2005 2004
CIRCULANTE

Obrigações de Curto Prazo

Fornecedores Nacionais 581.718
Obrigações Fiscais 313.098
Retenções Tributárias 170.957
Obrigações Trabalhistas e Sociais 806.839
Convênios 16.439.730 15.000.000
Contratos 163.998 1.519.376
Outras Obrigações 1.343.563 33.837

19.819.903 16.553.213

TOTAL DO CIRCULANTE 19.819.903 16.553.213

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social

Capital Subscrito 10.544.367 10.544.367
(-) Capital a Integralizar (48.727) (4.693.732)

10.495.640 5.850.635
Lucros ou Prejuízos Acumulados

Prejuízos Acumulados (330.258)
(330.258) 0

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.165.382 5.850.635

TOTAL DO PASSIVO 29.985.285 22.403.848

PASSIVO

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Relatório de Gestão  

 

23 

 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2005 

 
 

2005
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Prestação de Serviços a Órgãos Públicos 14.399.086     

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(-) Tributos Incidentes s/ Vendas (1.959.984)      

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 12.439.103     

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Remunerações (3.130.461)      
Encargos Sociais (847.055)         
Benefícios (36.724)           
Outros Gastos de Pessoal (40)                  
Custos c/ Materiais (478)                
Custos c/ Serviços de Terceiros (2.185.409)      
Custos Gerais de Funcionamento das Instalações (95.897)           
Custos Gerais da Administração (691.406)         

(6.987.471)      
LUCRO BRUTO 5.451.632       

DESPESAS OPERACIONAIS
Remunerações (1.397.536)      
Encargos Sociais (359.462)         
Benefícios (90.637)           
Outros Gastos de Pessoal (44)                  
Despesas c/ Materiais (27.436)           
Despesas c/ Serviços de Terceiros (2.037.410)      
Despesas c/ Tributos (42.427)           
Despesas Gerais de Funcionamento das Instalações (1.633.574)      
Despesas Gerais da Administração (400.208)         
Despesas e Receitas Financeiras 73.074            

(5.915.659)      
PREJUÍZO OPERACIONAL (464.027)         

Despesa c/ Provisões de IRPJ e CSLL Diferidos 133.769          
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (330.258)         

(Em Reais)
(Período de 01 de Maio a 31 de Dezembro de 2005)
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A EPE teve um envolvimento relevante na preparação do primeiro leilão de 
energia nova sob o novo arranjo institucional do setor elétrico, ocorrido em 
dezembro de 2005, no Rio de Janeiro. Além disso, a Empresa direcionou esforços 
para a viabilização de sua implantação e funcionamento inicial, sendo de se 
destacar os procedimentos para dotar as áreas técnicas da Empresa de infra-
estrutura compatível com o nível de exigência de suas atividades. 
 
A EPE conta com três diretorias técnicas e uma diretoria de gestão corporativa, 
conforme já demonstrado no organograma anteriormente apresentado.   A seguir, 
serão detalhadas as atividades e realizações de cada diretoria. 
 

 
 

DIRETORIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E ENERGÉICOS - 
DEN 

 
 
A Diretoria de Estudos Energéticos e Econômicos - DEN é uma das três diretorias 
técnicas da EPE. Tem como atribuições específicas: 

� Viabilizar o processo de planejamento energético integrado 
da oferta e da demanda dos diversos energéticos, 
compatibilizando estudos e planos de médio e longo prazo e 
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considerando os aspectos técnicos, econômicos, sociais e 
ambientais relacionados; 

� Promover, em articulação com os diversos agentes que 
atuam no setor energético, estudos visando à integração dos 
recursos energéticos, a otimização de seu uso (demanda) e a 
expansão da oferta; 

� Identificar linhas de pesquisa e desenvolvimento de projetos 
(energéticos), articulando inclusive alternativas de fomento; 

� Desenvolver sistemas de informações energéticas visando 
permitir o acesso dos agentes interessados; 

� Promover ações que permitam aos agentes setoriais 
conhecer e desenvolver o planejamento do uso integrado dos 
recursos energéticos. 

 
Para alcançar tais objetivos, a Diretoria promove as atividades de 
estudos econômicos necessários à formulação de cenários 
referenciais para os estudos da expansão da oferta e da infra-
estrutura de energia, de estudos de mercado de energia elétrica, de 
combustíveis fósseis e de biocombustíveis, de estudos setoriais 
sobre o uso da energia, sobre a competitividade entre os 
energéticos e sobre a capacidade de financiamento do setor de 
energia, de desenvolvimento energético e de integração de recursos 
energéticos, aí incluídas a integração internacional, fontes e formas 
alternativas de produção de energia e eficiência energética. 
 
A estrutura organizacional da DEN compreende duas 
superintendências, a saber:  

� Superintendência de Economia da Energia –  SEE 
� Superintendência de Recursos Energéticos –  SRE 
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Superintendência de Economia da EnergiaSuperintendência de Economia da EnergiaSuperintendência de Economia da EnergiaSuperintendência de Economia da Energia    
A Superintendência de Economia da Energia tem como objetivo 
desenvolver os estudos econômicos necessários à formulação de 
cenários referenciais voltados à expansão da oferta e da infra-
estrutura de energia, estudos setoriais enfocando o uso da energia, 
considerando os aspectos econômicos, tecnológicos, sociais e 
ambientais relacionados, estudos de mercado de energia elétrica, de 
combustíveis fósseis e de biocombustíveis, estudos sobre a 
competitividade entre os energéticos e sobre a capacidade de 
financiamento do setor de energia. 
 
Suas principais atividades são: 

� Coordenação de câmaras técnicas setoriais 
� Desenvolvimento de estudos específicos 
� Responsabilidade técnica pela condução dos estudos 

econômicos 
� Definição de métodos e critérios aplicáveis aos estudos 

econômicos e a outros estudos sob sua responsabilidade 
� Especificação técnica para contratação de consultoria e 

serviços especializados 
� Gestão técnica e apreciação dos serviços contratados 
� Qualificação de estudos realizados por terceiros (parecer 

técnico) 
 
Os principais produtos esperados são: 

� Banco de dados econômicos 
� Banco de dados do mercado de energia 
� Banco de dados setoriais 
� Estudos de cenários macroeconômicos 
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� Estudos setoriais (setor industrial, setor de serviços, setor de 
transporte, residencial, serviços públicos) 

� Projeções da demanda de energia (energia elétrica, 
derivados de petróleo, gás natural e demais energéticos) 

� Estudos sobre a capacidade de investimento e financiamento 
� Estudos sobre os preços dos energéticos 
� Análise e acompanhamento da conjuntura econômica e do 

mercado de energia 
� Análise e acompanhamento dos principais setores da 

economia demandantes de energia 
� Estudos sobre indicadores sociais e econômicos 
� Estudos dos impactos da regulação econômica sobre o setor 

energético 
� Modelos econômicos de previsão de curto e longo prazo 
� Modelos de previsão de mercado 
� Análise da competitividade dos energéticos 

 
Superintendência de Recursos EnergéticosSuperintendência de Recursos EnergéticosSuperintendência de Recursos EnergéticosSuperintendência de Recursos Energéticos    
A Superintendência de Recursos Energéticos tem como objetivo 
desenvolver estudos do planejamento integrado dos recursos 
energéticos no longo prazo, aí incluídos estudos sobre a integração 
internacional, fontes e formas alternativas de produção de energia e 
eficiência energética, considerando os aspectos econômicos, 
tecnológicos, sociais e ambientais relacionados, estudos de 
projeção da matriz energética, estudos do Balanço Energético 
Nacional e de modelos de planejamento energético de longo prazo. 
 
Suas principais atividades são: 

� Coordenação de câmaras técnicas setoriais 
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� Desenvolvimento de estudos específicos 
� Responsabilidade técnica pela condução dos estudos 

energéticos de longo prazo e pelos estudos sobre a demanda 
de energia 

� Definição de métodos e critérios aplicáveis aos estudos 
energéticos de longo prazo, aos estudos sobre a demanda de 
energia e a outros estudos sob sua responsabilidade. 

� Especificação técnica para contratação de consultoria e 
serviços especializados 

� Gestão técnica e apreciação dos serviços contratados 
� Qualificação de estudos realizados por terceiros (parecer 

técnico) 
 
Os principais produtos esperados são: 

� Banco de dados energéticos, georreferenciado, voltado para 
os estudos de longo prazo. 

� Estudos do Plano Nacional de Energia (plano de longo prazo) 
� Estudos de projeção da Matriz Energética Brasileira 
� Elaboração e publicação anual do Balanço Energético 

Nacional 
� Análise e acompanhamento da produção de energia e do uso 

dos recursos energéticos 
� Balanço de energia útil 
� Modelos de oferta de energia no longo prazo 
� Modelos de demanda de energia no longo prazo 
� Levantamento de recursos energéticos na perspectiva de 

longo prazo 
� Estudos e pesquisas sobre tecnologias para produção e uso 

da energia na perspectiva de longo prazo 
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� Estudos sobre fontes e formas alternativas de produção de 
energia 

� Estudos e programas de eficiência energética 
� Estudos sobre Mecanismo de Desenvolvimento Limpo –  

MDL 
 
A DEN, em 2005, esteve voltada para a execução dos estudos sob sua 
responsabilidade que foram previstos no Contrato nº. 085/2004-MME, firmado 
com o MME em dezembro de 2004. Além desses estudos, cumpre registrar a 
realização de atividades, sob contrato com a Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste –  ADENE, que visaram à execução e coordenação de oficinas de 
capacitação de agentes da Região Nordeste no tema do planejamento energético 
e da elaboração de balanços energéticos. Deve-se destacar que toda essa 
demanda foi integralmente atendida, tempestivamente e com qualidade. 
 
Ao final do ano, foi celebrado novo contrato com o MME, Contrato nº. 01/2005-
MME, compreendendo quatro projetos, todos sob a responsabilidade da DEN, e 
cujas cinco primeiras notas técnicas foram concluídas ainda neste ano. 
 
Contrato Contrato Contrato Contrato nº.nº.nº.nº. 085/2004 085/2004 085/2004 085/2004----MMEMMEMMEMME    
No Contrato nº. 085/2004-MME, considerado o disposto em seu Primeiro Termo 
Aditivo, firmado em 08 de julho de 2005, esteve sob a responsabilidade exclusiva 
da DEN a execução de estudos e atividades relativos a cinco projetos, cada um 
deles compreendendo um grupo de notas técnicas e relatórios, conforme abaixo 
discriminado3: 
    
    
                                                 
3 Os documentos assinalados com (i) foram publicados na página da EPE na internet; os documentos 
assinalados com (p) foram objeto de impressão gráfica convencional e estão disponíveis na EPE sob 

solicitação. 
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ESTUDOS PARA DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS MACROECONÔMICOSESTUDOS PARA DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS MACROECONÔMICOSESTUDOS PARA DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS MACROECONÔMICOSESTUDOS PARA DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS MACROECONÔMICOS    
Notas TécnicasNotas TécnicasNotas TécnicasNotas Técnicas    

• Metodologia de cenários para o planejamento energético 
• Condicionantes exógenos do mercado de energia 
• Descrição dos cenários mundiais (2005-2016) 
• Descrição dos cenários nacionais (2005-2016) 
• Quantificação dos cenários nacionais –  parte I 
• Quantificação dos cenários nacionais –  parte II 
• Regionalização dos cenários nacionais 

RelatórioRelatórioRelatórioRelatório    
• Relatório Final (i) 

    
ESTUDOS DAS PREMISSAS BÁSICAS PARA AS PROJEÇÕES DE MERCADOESTUDOS DAS PREMISSAS BÁSICAS PARA AS PROJEÇÕES DE MERCADOESTUDOS DAS PREMISSAS BÁSICAS PARA AS PROJEÇÕES DE MERCADOESTUDOS DAS PREMISSAS BÁSICAS PARA AS PROJEÇÕES DE MERCADO    
Notas TécnicasNotas TécnicasNotas TécnicasNotas Técnicas    

• Cenários demográficos e de domicílios 
• Estudos setoriais: produção física dos grandes consumidores industriais 
• Estudos setoriais: autoprodução e co-geração –  parte I 
• Estudos setoriais: autoprodução e co-geração –  parte II 
• Estudos setoriais: projeção da carga dos grandes consumidores industriais 
• Cenários para conservação de energia 
• Premissas complementares para projeções de mercado 

RelatórRelatórRelatórRelatórioioioio    
• Consolidação das premissas básicas (i) 

    
ESTUDOS SOBREE AS PROJEÇÕES DE MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICAESTUDOS SOBREE AS PROJEÇÕES DE MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICAESTUDOS SOBREE AS PROJEÇÕES DE MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICAESTUDOS SOBREE AS PROJEÇÕES DE MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA    
Notas TécnicasNotas TécnicasNotas TécnicasNotas Técnicas    

• Projeção preliminar da carga s ser demandada ao sistema gerador 
• Projeções do consumo residencial 
• Projeções do consumo industrial 
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• Projeção preliminar do mercado de energia elétrica 
• Consolidação das projeções do consumo por classe 
• Projeções do mercado e carga por subsistema 
• Carga de energia e demanda por subsistema (mensal/três patamares) 
• Projeção da carga por barramento 
• Sistema de Informações para Projeção de Mercado –  parte I 
• Sistema de Informações para Projeção de Mercado –  parte II 
• Análise das elasticidades renda e preço do consumo de energia no Brasil 

RelatórioRelatórioRelatórioRelatório    
• Relatório analítico das projeções para o planejamento da expansão (i) 

    
ESTUDOS DESTUDOS DESTUDOS DESTUDOS DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA CONJUNTURA E DO E ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA CONJUNTURA E DO E ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA CONJUNTURA E DO E ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA CONJUNTURA E DO 
MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICAMERCADO DE ENERGIA ELÉTRICAMERCADO DE ENERGIA ELÉTRICAMERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA    
Notas TécnicasNotas TécnicasNotas TécnicasNotas Técnicas    

• Mercado de energia elétrica em 2004 –  análise do comportamento (i) 
• Revisões quadrimestrais das projeções de mercado 

o primeira revisão 
o segunda revisão 

• Estatística mensal do mercado realizado 
o mês de referência: maio de 2005 (i) 
o mês de referência: junho de 2005 (i) 
o mês de referência: julho de 2005 (i) 
o mês de referência: agosto de 2005 (i) 
o mês de referência: setembro de 2005 (i) 
o mês de referência: outubro de 2005 (i) 

• Boletim de acompanhamento do mercado e da economia 
o 2º trimestre de 2005 (i) 
o 3° trimestre de 2005 (i) 

• Sistema de Acompanhamento mensal do mercado 
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ESTUDOS PARA DEFINIÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO NACIONALESTUDOS PARA DEFINIÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO NACIONALESTUDOS PARA DEFINIÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO NACIONALESTUDOS PARA DEFINIÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL    
Notas TécnicasNotas TécnicasNotas TécnicasNotas Técnicas    

• Metodologia do BEN 
• Resultados preliminares 
• Site do BEN 

o Anteprojeto 
o Projeto 

• Relatório parcial do BEN 2005 
RelatóriosRelatóriosRelatóriosRelatórios    

• Sumário executivo do BEN 2005 
o versão em português (p) 
o versão em inglês (p) 

• Balanço Energético Nacional 2005 (ano base: 2004) 
o versão em português (p) 
o versão em inglês (p) 

 
Além disso, foram elaboradas três notas técnicas vinculadas ao projeto intitulado 
ESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA GERAÇÃO, coordenado 
pela Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, que congregou atividades 
orientadas para o suporte ao leilão de energia nova realizado em dezembro de 
2005. São elas: 

• Consolidação da demanda a ser licitada 
• Elaboração dos Contratos CCEAR (de comercialização de 

energia no ambiente regulado) e CCG (de constituição de 
garantias) 

• Financiamento e o leilão de energia nova: alternativas e 
programa de financiamento do BNDES 
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Ao todo, sob o contrato com o MME, foram produzidos 45 notas técnicas e 7 
relatórios, estes, todos, tornados públicos. Como parte da metodologia de 
trabalho adotada, foram conduzidas, pela EPE, quatro reuniões regionais4 tendo 
como pauta o acompanhamento da conjuntura econômica e do mercado de 
energia elétrica, e duas reuniões nacionais, envolvendo os principais agentes do 
setor de energia elétrica, que tiveram como pauta as premissas para a projeção 
de mercado e as projeções elaboradas sob essas condições5. 
 
Contrato ADENE Contrato ADENE Contrato ADENE Contrato ADENE nº.nº.nº.nº. 013/2005 013/2005 013/2005 013/2005    
Com a Agência de Desenvolvimento do Nordeste –  ADENE - foi firmado, em 30 
de novembro de 2005, o Contrato ADENE nº. 13/2005 visando ao 
desenvolvimento de ações orientadas para ESTUDOS PRELIMINARES PARA A 
REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO BALANÇO ENERGÉTICO REGIONAL 
NA REGIÃO NORDESTE. Especificamente, o objeto do contrato foi identificar as 
condições atuais dos Estados da Região Nordeste e formular diretrizes para sua 
capacitação com vistas à realização de um Planejamento Energético Regional, 
bem como à elaboração dos respectivos Balanços Energéticos. 
 
No âmbito dessa contratação, de acordo com a metodologia de trabalho adotada, 
foram produzidos pela EPE: 

• duas oficinas de trabalho, uma em Maceió –  AL e outra em Fortaleza –  
CE; 

• um seminário de avaliação, realizado em Recife - PE; e 
• três notas técnicas consolidando o diagnóstico realizado e as diretrizes 

formuladas. 
                                                 
4 Foram realizadas reuniões em Florianópolis, SC, com apoio da Celesc, relativa ao sistema Sul, no Rio de 
Janeiro, RJ, com apoio da Light, relativa ao sistema Sudeste/Centro-Oeste, em Recife, PE, com apoio da 
Celpa, relativa aos sistemas Norte interligado e Nordeste, e em Manaus, AM, com apoio da MESA, relativa aos 
sistemas isolados da Região Norte. 
5 Ambas as reuniões nacionais foram produzidas pela EPE e realizaram-se no Rio de Janeiro, a primeira em 
julho e a segunda no mês de dezembro. 
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Contrato Contrato Contrato Contrato nº.nº.nº.nº. 001/2005 001/2005 001/2005 001/2005----MMEMMEMMEMME    
No Contrato nº. 001/2005-MME, firmado em 23 de dezembro de 2005, foram 
executados estudos e atividades relativos a dois projetos, cada um deles 
compreendendo um grupo de notas técnicas conforme abaixo discriminado: 
    
ESTUDOS DO PLANO NACIONAL DE ENERGIA DE LONGO PRAZO (horizonte ESTUDOS DO PLANO NACIONAL DE ENERGIA DE LONGO PRAZO (horizonte ESTUDOS DO PLANO NACIONAL DE ENERGIA DE LONGO PRAZO (horizonte ESTUDOS DO PLANO NACIONAL DE ENERGIA DE LONGO PRAZO (horizonte 
2030)2030)2030)2030)    

• Histórico demográfico e de domicílios (1970-2005) 
• Consumo final e conservação de petróleo e gás natural (1970-2005) 
• Análise histórica da oferta de energia (1970-2005) 
• Análise histórica do consumo de energia (1970-2005) 

    
ESTATÍSTICA E ANÁLISE DO MERCADO DE ENERGIAESTATÍSTICA E ANÁLISE DO MERCADO DE ENERGIAESTATÍSTICA E ANÁLISE DO MERCADO DE ENERGIAESTATÍSTICA E ANÁLISE DO MERCADO DE ENERGIA    

• Boletim mensal de análise da conjuntura energética (ref.: dez/05) (i) 
    
FaturamentoFaturamentoFaturamentoFaturamento    
A elaboração desses estudos significou o faturamento de R$ 6.294.826,00 (seis 
milhões duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais), 
representando mais de 40% (quarenta por cento) do faturamento da Empresa no 
ano de 2005. A discriminação do faturamento por projeto é apresentada na tabela 
a seguir. 
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Projeto  Valor (R$)   

CONTRATO Nº. 085/2004-MME  5.874.446,00  93,3% 

Estudos para Definição de Cenários 
Macroeconômicos 

 1.308.912,00  20,8% 

Estudo das Premissas Básicas para as Projeções 
de Mercado 

 939.920,00  14,9% 

Estudos sobre as Projeções de Mercado de 
Energia Elétrica 

 1.649.726,00  26,2% 

Estudos para Definição do Balanço Energético 
Nacional 

 977.904,00  15,5% 

Estudos para a Licitação da Expansão da 
Geração /1 

 312.984,00  5,0% 

Estudos de Análise e Acompanhamento da 
Conjuntura e do Mercado de Energia Elétrica 

 685.000,00  10,9% 

CONTRATO ADENE Nº. 013/2005  191.300,00  3,0% 

Etapa 1 /2  95.650,00  1,5% 

Etapa 2 /3  95.650,00  1,5% 

      
CONTRATO Nº. 001/2005-MME  229.080,00  3,7% 

Estudos do Plano Nacional de Energia de Longo 
Prazo (horizonte 2030) 

 192.430,00  3,1% 

Estatística e Análise do Mercado de Energia  36.650,00  0,6% 

      
TOTAL  6.294.826,00  100,0% 
/1 Três notas técnicas em um total de 26. 
/2 Execução das oficinas de trabalho e elaboração de duas notas técnicas (“Aspectos Fundamentais do 
Planejamento Energético” e “Procedimentos de Elaboração de Balanços Energéticos”). 
/3 Execução do seminário e elaboração de uma nota técnica (“Planejamento e Balanço Energético do Nordeste do 
Brasil – Diagnóstico e Di 
retrizes”). 
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DIRETORIA DE ESTUDOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEE 

 
A DEE tem como atribuições específicas promover as atividades de estudos 
necessários ao planejamento da expansão da oferta e de gerenciamento da 
demanda de energia elétrica, de engenharia de geração e transmissão de energia 
elétrica, de sustentabilidade ambiental e de gestão do licenciamento dos novos 
empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica. 
 
A estrutura organizacional da DEE compreende três superintendências, a saber:  

� Superintendência de Geração de Energia (SGE) 
� Superintendência de Meio Ambiente (SMA) 
� Superintendência de Transmissão de Energia (STE) 

 
SuSuSuSuperintendência de Geração de Energia (SGE)perintendência de Geração de Energia (SGE)perintendência de Geração de Energia (SGE)perintendência de Geração de Energia (SGE)    
A Superintendência de Geração de Energia tem como objetivo desenvolver, 
acompanhar e realizar os estudos de planejamento e projetos de inventário e 
viabilidade necessários para a efetiva expansão do parque de geração de energia 
elétrica brasileiro nos horizontes de curto médio e longo prazo. 
 
Suas principais atividades e produtos são: 

• Estudos dos recursos energéticos, contemplando reservas, produção e 
usos referentes a recursos hídricos, carvão mineral, material físsil, 
biomassa e outras fontes, considerando também os estudos efetuados por 
outras áreas da EPE. 

• Estudos do dimensionamento energético e econômico de aproveitamentos 
hidrelétricos, incorporando as variáveis socioambientais. 

• Estudos para definição da garantia física para a contratação de energia 
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• Estudos para definição de metodologias e critérios de garantia de 
suprimento 

• Estudos para definição dos planos de expansão da geração 
• Estudos para definição dos requisitos de expansão de interligações entre 

subsistemas e internacionais 
• Estudos para definição da demanda de combustíveis para geração de 

energia elétrica  
• Estudos para a consideração da geração distribuída e da eficiência 

energética no planejamento da expansão da geração. 
• Estudos hidrológicos 
• Estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas 
• Estudos de viabilidade técnico-econômica de projetos de geração 

(hidrelétricas, termelétricas e outras fontes). 
• Estudos sobre a evolução tecnológica da geração de energia elétrica a 

partir dos diversos recursos energéticos 
• Atualização dos manuais para estudos de inventário e viabilidade 
• Habilitação técnica de empreendimentos de geração para os processos 

licitatórios. 
• Participação nas atividades voltadas ao estabelecimento dos instrumentos 

e dos parâmetros relativos aos processos de licitação da geração. 
• Orçamentação e elaboração de bases de dados para composição de 

custos de empreendimentos de geração de energia elétrica. 
• Articulação com agentes e órgãos governamentais. 
• Desenvolvimento de métodos, critérios de análise e modelos matemáticos. 
• Organização e manutenção do acervo técnico e de bases de dados 

relacionadas às atividades da área. 
• Qualificação de estudos realizados por terceiros (parecer técnico) 
• Especificação técnica para contratação de serviços especializados e 

celebração de convênios. 
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• Gestão técnica dos contratos e convênios e apreciação dos serviços 
contratados. 

 
Superintendência de Meio Ambiente (SMA)Superintendência de Meio Ambiente (SMA)Superintendência de Meio Ambiente (SMA)Superintendência de Meio Ambiente (SMA)    
A Superintendência de Meio Ambiente tem como objetivo desenvolver, 
acompanhar e realizar estudos socioambientais do planejamento energético e a 
gestão do licenciamento prévio ambiental de novos empreendimentos.  
 
Suas principais atividades e produtos são: 

• Desenvolvimento de Estudos de Impacto Ambiental –  EIA e Relatórios de 
Impacto ao Meio Ambiente –  RIMA de empreendimentos de geração e 
transmissão. 

• Acompanhamento de estudos de EIA/RIMA. 
• Estudos de Avaliação Ambiental Integrada - AAI de Bacias Hidrográficas. 
• Obtenção da Licença Prévia de Aproveitamentos Hidrelétricos. 
• Habilitação Socioambiental de usinas para leilões de energia. 
• Análise socioambiental de relatórios de planejamento e de 

empreendimentos da transmissão. 
• Obtenção da Declaração da Disponibilidade Hídrica para os 

aproveitamentos cujas viabilidades serão estudadas pela EPE. 
• Estudos sobre a evolução das especificações dos energéticos fósseis e 

biocombustíveis. 
• Estudos para políticas de controle ambiental. 
• Estudos sobre tributação de caráter ambiental (imposto verde, subsídios, 

entre outros). 
• Estudos sobre impactos ambientais da produção e consumo dos 

energéticos fósseis e biocombustíveis. 
• Estudos dos impactos da legislação ambiental sobre os setores de 

energéticos fósseis e de biocombustíveis. 
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• Estudos sobre o efeito estufa e créditos de carbono. 
• Estudos sobre a evolução das políticas ambientais nos diferentes países. 
• Articulação com agentes e órgãos governamentais. 
• Definição de métodos, critérios e modelos matemáticos. 
• Organização e manutenção do acervo técnico e de bases de dados 

relacionadas às atividades da área. 
• Especificação técnica para contratação de serviços especializados e 

celebração de convênios. 
• Gestão técnica dos contratos e convênios e apreciação dos serviços 

contratados. 
 
Superintendência de Transmissão de Energia (STE)Superintendência de Transmissão de Energia (STE)Superintendência de Transmissão de Energia (STE)Superintendência de Transmissão de Energia (STE)    
A Superintendência de Transmissão de Energia tem como objetivo desenvolver, 
acompanhar e realizar os estudos de planejamento e projeto de instalação 
necessária à efetiva e adequada expansão do sistema de transmissão da Rede 
Básica e conexões nos horizontes de curto médio e longo prazo. 
 
Suas principais atividades e produtos são: 

• Estudos para elaboração de planos de expansão da transmissão.  
• Estudos para a elaboração de programas de licitação da transmissão. 
• Estudos para o dimensionamento elétrico e econômico das interligações 

regionais.  
• Estudos de importação/exportação de energia elétrica. 
• Estudos de confiabilidade do sistema elétrico nacional. 
• Estudos de integração de usinas e conexão de consumidores à Rede 

Básica 
• Estudos de evolução das Tarifas do Uso da Transmissão. 
• Estudos do arranjo físico e de dimensionamento dos sistemas de 

transmissão (linhas e subestações). 
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• Estudos para especificação técnica de equipamentos e linhas de 
transmissão. 

• Desenvolvimento de Estudos visando aplicação de novas tecnologias em 
transmissão em CA e CC. 

• Preparação de documentação técnica para subsidiar licitações de 
instalações de transmissão. 

• Análise de Projetos Básicos de subestações e linhas de transmissão. 
• Elaboração de base de dados para orçamentação e composição de custos 

de equipamentos e linhas de transmissão. 
• Articulação com agentes e órgãos governamentais. 
• Definição de métodos, critérios e modelos matemáticos.  
• Organização e manutenção do acervo técnico e de bases de dados 

relacionadas às atividades da área. 
• Qualificação de estudos de transmissão realizados por terceiros (parecer 

técnico). 
• Especificação técnica para contratação de serviços especializados e 

celebração de convênios. 
• Gestão técnica dos contratos e convênios e apreciação dos serviços 

contratados. 
 

ProdutosProdutosProdutosProdutos    
A DEE, em 2005, esteve voltada para a execução dos estudos sob sua 
responsabilidade que foram previstos no Contrato nº. 085/2004-MME, firmado 
com o MME em dezembro de 2004, envolvendo estudos para a licitação da 
expansão da geração e da transmissão, estudos do Plano Decenal de Energia 
Elétrica 2006-2015 e estudos associados à obtenção do licenciamento ambiental 
prévio de usinas hidrelétricas. Adicionalmente, a DEE foi responsável pela 
realização das atividades vinculadas ao Convênio nº. 013/2004-MME 
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estabelecido com o MME também em dezembro de 2004, que visa promover a 
Avaliação Ambiental Integrada - AAI dos aproveitamentos de geração hidrelétrica, 
planejados, com concessão e em operação, em 9 bacias hidrográficas. 
 
Além desses estudos, cumpre registrar a intensa participação da DEE nas 
atividades associadas à realização do mencionado leilão de energia nova de 
2005, destacando-se, dentre outras: 

• Contribuições para a preparação dos instrumentos contratuais e para o 
estabelecimento dos parâmetros e metodologia da licitação; 

• Contribuições para as ações do Comitê do Leilão relativamente ao 
processo licitatório; 

• Cadastramento e análise técnica de um total de 284 empreendimentos 
candidatos, dos quais 153 foram habilitados tecnicamente para o leilão. 

• Realização de reuniões de esclarecimento e de explicitação de exigências 
com grande número dos agentes interessados. 

• Contribuições para subsidiar as interações da ANEEL e do MME com o 
Tribunal de Contas da União –  TCU no que se refere aos esclarecimentos 
solicitados sobre a metodologia e o processo licitatório. 

    
Contrato Contrato Contrato Contrato nº.nº.nº.nº. 085/2004 085/2004 085/2004 085/2004----MMEMMEMMEMME    
No Contrato nº. 085/2004-MME, considerado o disposto em seu Primeiro Termo 
Aditivo, firmado em 08 de julho de 2005, esteve sob a responsabilidade da DEE a 
execução dos quatro projetos seguintes: 

• Estudos para a Licitação da Expansão da Geração 
• Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica 
• Estudos para a Licitação da Expansão da Transmissão 
• Estudos e Obtenção do Licenciamento Ambiental Prévio de Usinas 

Hidrelétricas 
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Cada um desses projetos compreende um conjunto de produtos, caracterizados 
como notas técnicas ou relatórios, discriminados na tabela da página seguinte. 
 
Do total de 62 produtos acima listados, 48 (77%) foram entregues em 2005, 
restando 14 a serem finalizados no período janeiro-abril/2006, dentro do prazo 
negociado no citado Termo Aditivo contratual. Como parte da metodologia de 
trabalho adotada para o desenvolvimento dos estudos, foram coordenados pela 
equipe da DEE oito grupos de trabalho, com participação de grande número de 
empresas de transmissão e de distribuição e de outros agentes do setor elétrico.  
    
ConvConvConvConvêêêênio nio nio nio nº.nº.nº.nº. 013/2004 013/2004 013/2004 013/2004----MMEMMEMMEMME    
No Convenio nº. 013/2004-MME, firmado em dezembro/2004, esteve sob a 
responsabilidade da DEE promover a Avaliação Ambiental Integrada dos 
aproveitamentos de geração hidrelétrica, planejados, com concessão e em 
operação, em nove bacias hidrográficas, referentes aos seguintes rios: Uruguai, 
Tocantins, Paraíba do Sul, Doce, Araguaia, Formadores do Tocantins, Sudoeste 
de Goiás (Paranaíba), Parnaíba e Tapajós.  
Para cada uma das nove AAIs estão previstas as seguintes atividades: 

• Suporte técnico à elaboração do Termo de Referência do estudo  
• Sistematização da base de dados 
• Inserção dos empreendimentos na bacia 
• 1º Seminário: discussão dos resultados parciais 
• Portfólio de projetos e impactos 
• Subsídios para tomada de decisão 
• Agenda de implementação 
• 2º Seminário: discussão dos resultados finais 
• Elaboração do Relatório Final. 
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Produtos 
Qtd.  

produtos 

ESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA GERAÇÃO 23 
Metodologia aplicada à definição de parâmetros da licitação  1 

Empreendimentos candidatos a participar da licitação – Análise dos projetos de geração 4 

Empreendimentos candidatos a participar da licitação – Avaliação preliminar dos sistemas de 
conexão elétrica 

1 

Análise da garantia física dos empreendimentos  2 

Custo marginal de referência para o processo licitatório 1 

Avaliação dos projetos de geração (incluindo sistemas de conexão) - Relatório final 1 

Estimativa de preços médios de geração hidrelétrica 1 

Estimativa de potencial de geração termelétrica a biomassa e carvão no horizonte 2010 1 

Garantia física de geração termelétrica à biomassa - metodologia para determinação 1 

Revisão do modelo computacional de orçamentação de obras civis de UHEs e PCHs em função da 
atualização tecnológica dos componentes 

5 

Orçamentação de obras civis de UHEs - Atualização da composição de custos e do banco de preços  5 

ESTUDOS DO PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 18 
Diretrizes gerais e plano de trabalho 1 

Estudos socioambientais 5 

Estudos de expansão da geração  3 

Estudos de expansão da transmissão  8 

Relatório Final do Plano Decenal 1 

ESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO 9 
Diretrizes para a elaboração dos relatórios técnicos 1 

Interligação Tucuruí-Manaus/Macapá - Análise dos estudos socioambientais e possibilidades para o 
MDL 

1 

Interligação Acre/Rondônia-Sudeste - Análise dos estudos socioambientais e possibilidades para o 
MDL 

1 

Relação dos empreendimentos a serem licitados 1 

Conexão da UHE Estreito - aspectos técnicos e regulatórios 1 

Pareceres Técnicos associados aos empreendimentos – Relatórios R1 4 

ESTUDOS E OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO DE USINAS 
HIDRELÉTRICAS 12 

Análise da situação do licenciamento ambiental das usinas - Instrumento para o acompanhamento 
de UHEs e Aplicação 

2 

Análise da situação do licenciamento ambiental das usinas - Custos socioambientais 1 

Metodologia de priorização socioambiental de UHEs 1 

Indicadores de sustentabilidade de UHEs 1 

Providências para a obtenção das Licenças Prévias  1 

Relação de usinas ambientalmente aptas para a licitação 1 

Custos socioambientais das UHEs do rio Madeira e de Belo Monte 1 

Relatórios mensais de registro, análise e monitoramento do processo ambiental 4 

Total 62 
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Adicionalmente, para o convênio como um todo, estão previstos 3 relatórios de 
progresso. 
 
Durante o ano de 2005, os trabalhos se concentraram na promoção dos 
processos licitatórios de sete das nove AAIs citadas, a saber: Uruguai, Parnaíba, 
Tocantins e Formadores do Tocantins, Paranaíba, Doce e Paraíba do Sul. A 
assinatura do contrato para a realização dos estudos foi concretizada para a AAI 
do rio Uruguai em novembro/2005, cujos estudos tiveram início em 
dezembro/2005.  
 
Finalmente, deve-se registrar que, não obstante 2005 ter sido o ano de início da 
implantação da EPE e, considerando ainda a variedade de solicitações adicionais 
e produtos demandados, cuja quantidade não foi possível antecipar com exatidão 
na ocasião da negociação do Contrato nº. 085/2004-MME, face ao ineditismo de 
alguns eventos, como, por exemplo, o primeiro leilão de energia nova ocorrido em 
2005, toda essa demanda foi atendida tempestivamente e com qualidade.  
 
FaturamentoFaturamentoFaturamentoFaturamento    
A elaboração desses estudos significou o faturamento de R$  7.449.320,00, 
representando 52% do faturamento da Empresa no ano de 2005. A discriminação 
do faturamento por projeto é apresentada na tabela a seguir. Em termos de 
valores contratuais, salienta-se que o faturamento referente ao Contrato nº. 
085/2004-MME corresponde a 85% da parte de responsabilidade da DEE neste 
contrato (6).  

                                                 
6  O valor total do Contrato no 085/2004, considerando o 1º Aditivo Contratual, é de R$ 18.392.200,00, sendo de R$ 8.297.960,00 (45 % 

do contrato) a parcela de responsabilidade da DEE. O prazo desse contrato vai até abril/2006.  
No Convênio no 013/2004, de valor total igual a R$ 16.104.000,00 (sendo de R$ 1.104.000,00 a contrapartida da EPE), 100% é de 
responsabilidade da DEE. O prazo desse convênio vai até junho/2007, tendo em conta o aditivo contratual negociado com o MME. 
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Contratos/Projetos Valores faturados 
R$ % (*) 

CONTRATO No 085/2004 7.024.393,00 85% 
Estudos para a Licitação da Expansão da Geração        1.684.396,00 79% 

Estudos do Plano Decenal de Expansão do Setor Elétrico 1.660.127,00 71% 

Estudos para a Licitação da Expansão da Transmissão 1.629.840,00 100% 

Estudos e Obtenção do Licenciamento Ambiental Prévio de Usinas Hidrelétricas 2.050.030,00 94% 

CONVÊNIO No 013/2004 424.927,00  

Total 7.449.320,00  
 
(*) % do faturamento em relação aos valores em R$ de responsabilidade da DEE no contrato. 
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DIRETORIA DE ESTUDOS DE PETRÓLEO, GÁS E BIOENERGIA - 

DPG 
 
A Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Bioenergia - DPG tem como atribuições 
específicas: 
 

• Promover as atividades de estudos de gestão dos recursos e reservas de 
petróleo, gás natural, seus derivados, demais combustíveis fósseis e 
biocombustíveis; 

• Elaborar estudos sobre a infra-estrutura, demanda, oferta, produção, 
transformação, comercialização e abastecimento de petróleo e seus 
derivados, gás natural e biocombustíveis; 

• Promover, em articulação com os diversos agentes que atuam no setor 
energético, estudos sobre a produção, transformação, comercialização e 
abastecimento de petróleo e seus derivados, gás natural e 
biocombustíveis; 

• Elaborar estudos para o desenvolvimento tecnológico sobre o uso de 
petróleo, gás natural, seus derivados, demais combustíveis fósseis e 
biocombustíveis e de estudos ambientais relacionados ao uso desses 
combustíveis e à infra-estrutura associada; 

• Identificar linhas de pesquisa e desenvolvimento de projetos (energéticos), 
articulando inclusive alternativas de fomento; 

• Desenvolver sistemas de informações energéticas visando permitir o 
acesso dos agentes interessados; 

 
A DPG está composta em duas superintendências e quatro áreas de atividades, 
conforme mostrado na Ilustração 1. 
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Ilustração 1 –Organograma da DPG 

 

 

Superintendência de PetróleoSuperintendência de PetróleoSuperintendência de PetróleoSuperintendência de Petróleo    
A Superintendência de Petróleo tem como objetivo a elaboração de estudos para 
a gestão de recursos e reservas de petróleo, seus derivados e gás natural, de 
estudos sobre a infra-estrutura, demanda, oferta, produção, transformação, 
comercialização e abastecimento de petróleo e seus derivados, de estudos sobre 
o desenvolvimento tecnológico referente à cadeia produtiva e ao uso desses 
energéticos e de estudos ambientais relacionados ao uso desses combustíveis e 
à infra-estrutura associada. 
  
Suas principais atividades são: 

• Organização dos bancos de dados 
• Compilação e análise das informações básicas 
• Desenvolvimento de estudos específicos 
• Desenvolvimento de métodos e modelos matemáticos 
• Especificação técnica para contratação de serviços especializados 
• Gestão técnica dos contratos e apreciação dos serviços contratados 

 
Os principais produtos esperados são: 

Diretoria de 
Estudos de Petróleo, 

Gás e Bioenergia 

Superintendência de 
Petróleo 
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• Banco de dados sobre a área de Exploração e Produção de petróleo e gás 
natural  

• Estudos sobre as bacias sedimentares do País 
• Estudos para avaliação dos recursos de petróleo e gás natural disponíveis 

no País  
• Estudos para suporte ao gerenciamento dos recursos de petróleo e gás 

natural no Brasil 
• Estudos para suporte ao planejamento da atividade exploratória no País 
• Estudos para a definição de áreas para licitação de blocos  
• Estudos de suporte ao planejamento do uso das reservas nacionais de 

petróleo e gás natural 
• Estudos sobre a relação R/P de petróleo e gás natural no País  
• Estudos sobre custos de extração de petróleo e gás natural 
• Monitoramento da atividade de exploração e produção no mundo 
• Estudos sobre a evolução das reservas e da produção mundiais de 

petróleo e gás natural 
• Análise das políticas de exploração e produção dos diferentes países  
• Estudos sobre tendências tecnológicas da atividade de exploração e 

produção de petróleo e gás natural 
• Banco de dados sobre a área de Abastecimento de petróleo e seus 

derivados 
• Estudos sobre a demanda nacional de derivados 
• Estudos sobre a expansão e adequação do parque nacional de refino e 

outras unidades produtoras 
• Estudos sobre a oferta nacional de derivados 
• Estudos sobre a infra-estrutura de transporte e distribuição de petróleo e 

derivados 
• Estudos sobre tancagem e gestão dos estoques estratégicos de petróleo e 

derivados 
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• Estudos sobre estratégias de contingências  
• Estudos sobre preços internacionais e nacionais de petróleos e derivados 
• Estudos dos impactos dos preços dos derivados nos setores econômicos 
• Estudos dos impactos do setor petróleo na economia (geração de 

empregos, participação no PIB, etc.) 
• Estudos sobre a competitividade interenergética dos derivados de petróleo 
• Estudos sobre regulação do setor petróleo 
• Subsídios para políticas de comercialização externa de petróleo e 

derivados 
• Subsídios para o planejamento da oferta e demanda de produtos 

petroquímicos 
• Estudos sobre políticas de conservação de derivados 
• Análise das repercussões de políticas de substituição de derivados sobre o 

sistema de abastecimento 
• Estudos de avaliação econômica de empreendimentos 
• Monitoramento do mercado mundial de petróleo e derivados 
• Estudos sobre a evolução do refino no mundo 
• Estudos sobre tendências tecnológicas das atividades de refino e 

transporte de petróleo e derivados 
 
As ilustrações 2 e 3 mostram os principais processos das áreas de E&P e 
Abastecimento de Petróleo e Derivados. 
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Ilustração 2 – Principais Processos da área de E&P. 

 

 

Ilustração 3 - Principais Processos da área de Abastecimento de Petróleo e 
Derivados 
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Transp. e Distribuição de 
derivados.;  

• Estudos sobre 
estoques estratégicos; 

• Estudo sobre a 
expansão e adequação do 
parque de refino; 

• Estudos das tendências 
tecnológicas; 

• Estudos de conservação 
de derivados; 

• Formação de preços; 

• Estudos dos impactos 
dos preços dos derivados 
nos setores econômicos;  

• Estudos sobre 
Regulação; 

• Estudos de competitivid. 
dos derivados; 

• Avaliação econômica de 
empreendimentos; 

• Monitoramento do 
Mercado Mundial; 

• Estudos de mercado 
nacional de derivados; 

• Estudos da oferta 
nacional de derivados  

• Importação e export. de 
petróleo e derivados; 

• Planej.  oferta e demanda 
de petroquímicos; 

• Estudos s/ estratégias de 
contingência; 
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Superintendência de Gás Natural e Superintendência de Gás Natural e Superintendência de Gás Natural e Superintendência de Gás Natural e BioenergiaBioenergiaBioenergiaBioenergia    
A Superintendência de Recursos Energéticos tem como objetivo desenvolver 
estudos sobre a infra-estrutura, demanda, oferta, produção, transformação, 
comercialização e abastecimento de gás natural e biocombustíveis, de estudos 
para o desenvolvimento tecnológico sobre o uso desses energéticos e de estudos 
ambientais relacionados ao uso desses combustíveis e à infra-estrutura 
associada. 
 
Suas principais atividades são: 

• Organização e atualização do banco de dados; 
• Compilação e análise das informações básicas; 
• Desenvolvimento de estudos específicos; 
• Desenvolvimento de métodos e modelos matemáticos; 
• Especificação técnica para contratação de serviços especializados; 
• Gestão técnica dos contratos e apreciação dos serviços contratados. 

 

Os principais produtos esperados são: 
• Banco de dados, históricos e projetados, de recursos, reservas, produção e 

consumo de gás natural e biocombustíveis; 
• Banco de dados sobre a infra-estrutura do setor de GN do país e do Cone 

Sul; 
• Estudos sobre programas de desenvolvimento tecnológico para 

desenvolvimento de mercado de GN; 
• Estudos sobre composição dos preços e competitividade do GN frente aos 

outros energéticos;  
• Estudos sobre regulação dos setores relacionados ao GN e 

biocombustíveis; 
• Estudos para políticas de comercialização interna e externa de gás natural 

e biocombustíveis; 
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• Estudos sobre tributação incidente na produção e no consumo de gás 
natural e biocombustíveis; 

• Estudos sobre políticas de atuação governamental para desenvolvimento 
do setor de gás natural e biocombustíveis; 

• Estudos de Monitoramento do Mercado Mundial de GN e biocombustíveis; 
• Proposições de Estratégias de Integração Internacional do setor de GN; 
• Estudos sobre análises e projeções do Mercado Nacional de GN e 

biocombustíveis; 
• Estudos sobre a participação do GN no planejamento de oferta de energia 

elétrica no país; 
• Estudos sobre importação e exportação de GN; 
• Estudos de planejamento sobre a oferta e demanda de GN e 

biocombustíveis;  
• Estudos de planejamento de uso e expansão da malha de transporte de 

GN; 
• Estudos de suprimento de GN a granel (GNC e GNL); 
• Estudos de armazenamento de GN; 
• Avaliações econômicas de empreendimentos de expansão da infra-

estrutura de GN; 
• Avaliações econômicas de sistemas termelétricos a GN; 
• Estudos sobre segurança de abastecimento de GN e biocombustíveis e 

estratégias contingenciais; 
• Estudos sobre a infra-estrutura de transporte e distribuição de 

biocombustíveis;  
• Estudos sobre gestão dos estoques estratégicos de biocombustíveis; 
• Monitoramento nacional e internacional sobre as tecnologias de produção e 

uso de biocombustíveis; 
• Estudos sobre o desenvolvimento tecnológico para produção e uso de 

biocombustíveis; 
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• Estudos sobre programas de incentivo aos projetos de Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e de crédito carbono, vinculados ao uso de 
biocombustíveis; 

• Estudos sobre composição dos preços e competitividade de álcool e 
biodiesel; 

• Estudos sobre as políticas de incentivo aos setores de biocombustíveis nos 
diferentes países; 

• Estudos de previsão da produção agrícola e industrial de álcool e biodiesel; 
• Estudos sobre exportação de álcool e biodiesel; 
• Estudos sobre impactos ambientais, sociais e agrícolas provocados pela 

expansão do biodiesel; 
• Estudos sobre a necessidade de recursos econômico-financeiros para a 

expansão do setor de biocombustíveis. 
 

 
As ilustrações 4 e 5 mostram os principais processos das áreas de E&P e 
Abastecimento de Petróleo e Derivados. 

 

Ilustração 4 - Principais Processos da área de Gás Natural 

Área de Gás 
Natural 

Logística de 
Transp, Distr. e 

Armaz. 

Tecnologia p/ 
Desenv. de Mercado 

Comercialização e 
Regulação 

Estudos de Planej. de 
oferta e demanda 

• Estudos de 
planejamento da 
expansão da malha de 
transporte de GN; 

• Estudos de 
suprimento de GN a 
granel (GNC e GNL); 

•Estudos de 
armazenamento de 
GN; 

• Veicular; 

• Industrial; 

• Comercial e 
Residencial; 

• Geração distribuída e 
termeletricidade; 

• GTL, GTC, Hidratos e 
clatratos; 

• Produção de H2. 

•Formação de preços; 

•Acompanhamento da 
Regulação; 

•Estudos de 
competitividade do GN; 

•Avaliação econômica 
de empreendimentos; 

•Monitoramento do 
Mercado Mundial; 

•Estratégias de 
Integração 
Internacional. 

• Estudos de Mercado 
Nacional; 

• Estudos de 
integração com planej. 
sist. elétrico; 

• Estudos sobre import 
expot de GN; 

•Planejamento da 
oferta e demanda de 
GN; 
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Ilustração 5 - Principais Processos da área de Biocombustíveis 

 
 
A DPG, em 2005, esteve voltada para a execução dos estudos sob sua 
responsabilidade que foram previstos no Contrato nº. 085/2004-MME, firmado 
com o MME em dezembro de 2004. 
Ao final do ano, foi celebrado novo Convênio com o MME, de número 039/2005, 
compreendendo cinco projetos, todos sob a responsabilidade da DPG. 
 
Contrato Contrato Contrato Contrato nº.nº.nº.nº. 085/2004 085/2004 085/2004 085/2004----MMEMMEMMEMME    
No Contrato nº. 085/2004-MME, considerado o disposto em seu Primeiro Termo 
Aditivo, firmado em 08 de julho de 2005, esteve sob a responsabilidade exclusiva 
da DPG a execução de estudos e atividades relativos a três projetos, cada um 

Área de 
Biocombustíveis 

Logística de Transp, 
Distr. e Armazen. 

Tecnologia p/ Desenv. 
de Mercado 

Comercialização e 
Regulação 

Estudos de Planej. 
de oferta e demanda 

• Infra-estrutura de 
Transp. e Distribuição de 
Biocomb.;  

•Estudos sobre estoques 
estratégicos; 

• Estudos das tecnologias 
de produção de biocomb; 

•Estudos das tecnologias 
de uso do biocomb.; 

• Monitoramento 
tecnológico nacional e 
internacional; 

•Estudos s/ MDL; 

•Comercialização de 
Biocomb.; 

• Formação de preços; 

•Estudos de 
competitividade do 
biocomb.; 

•Monitoramento 
Internacional; 

•Estudos sobre 
regulação. (qualidade, 
tributação, produção,...) 

• Estudos de planej. da 
produção agrícola e 
industrial de biocomb; 

•Estudos de mercado 
nacional e internacional; 

•Import./Export. de 
biocomb.; 

• Planej. da demanda e 
oferta de Biocon; 

•Estudos sobre 
impactos ambientais e 
sociais.  
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deles compreendendo um grupo de notas técnicas e relatórios, conforme abaixo 
discriminado7. O contrato prevê seu término em março de 2006: 
 

ESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE O MERCADO DE GÁS NATURALESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE O MERCADO DE GÁS NATURALESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE O MERCADO DE GÁS NATURALESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE O MERCADO DE GÁS NATURAL    
ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Estudar a competitividade do gás natural frente aos demais 
combustíveis considerando aspectos relativos à oferta, à demanda, à logística e à 
disponibilidade de gás. 
Relatórios TécnicosRelatórios TécnicosRelatórios TécnicosRelatórios Técnicos    

• Modelo de avaliação da termeletricidade a gás natural no Brasil 
• Projeção da demanda de gás natural no mercado primário e secundário –  

Parte 1 
 
ESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE A INSERÇÃO E O USO DE ESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE A INSERÇÃO E O USO DE ESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE A INSERÇÃO E O USO DE ESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE A INSERÇÃO E O USO DE 
BIOCOMBUSTÍVEISBIOCOMBUSTÍVEISBIOCOMBUSTÍVEISBIOCOMBUSTÍVEIS    
ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Efetivar os estudos para quantificar o potencial de expansão da oferta 
de energia com base em usinas termelétricas no interior do Brasil, com ênfase na 
Região Norte, utilizando biodiesel como combustível. 
Relatórios TécnicosRelatórios TécnicosRelatórios TécnicosRelatórios Técnicos    

• Oportunidades de inserção de novos combustíveis renováveis no mercado 
nacional –  Parte 1 

• Oportunidades de inserção de novos combustíveis renováveis no mercado 
nacional –  Parte 2 

• Competitividade do Biodiesel para Termelétricas - Parte 1 
 
ESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE O ABASTECIMENTO DE PETRÓLEO, GÁS E ESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE O ABASTECIMENTO DE PETRÓLEO, GÁS E ESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE O ABASTECIMENTO DE PETRÓLEO, GÁS E ESTUDOS ESPECÍFICOS SOBRE O ABASTECIMENTO DE PETRÓLEO, GÁS E 
DERIVADOSDERIVADOSDERIVADOSDERIVADOS    
ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Desenvolver modelagem da demanda de derivados e produtos 
petroquímicos, num horizonte até 2015, segmentando em setores da economia e 
                                                 
7 Os documentos assinalados com (i) foram publicados na página da EPE na internet; os documentos 
assinalados com (p) foram objeto de impressão gráfica convencional e estão disponíveis na EPE sob 

solicitação. 



 
 
 

 
 
 

Relatório de Gestão  

 

56 

em microrregiões geográficas. Analisar a sensibilidade de preço do diesel, e seu 
impacto na economia nos setores e microrregiões selecionados. 
Relatórios TécnicosRelatórios TécnicosRelatórios TécnicosRelatórios Técnicos    

• Como o projeto foi iniciado com oito meses de atraso, devido à falta de 
mão de obra e demora da indicação da ANP para participação do Grupo de 
Trabalho, não foi possível emitir nenhum relatório deste projeto.  

 
FaturamentoFaturamentoFaturamentoFaturamento    
A elaboração desses estudos significou o faturamento de R$ 654.940,00. 
 
 

Projeto  Valor (R$)   

CONTRATO Nº. 085/2004-MME  4.229.640,00  100,00% 
Modelo de avaliação da termeletricidade a gás natural no 
Brasil  153.488,00  3,62% 

Projeção do consumo de gás natural no mercado 
primário e secundário - Parte 1  153.488,00  3,62% 

Oportunidades de Inserção de Novos Combustíveis 
Renováveis no Mercado Nacional - Parte 1  173.982,00  4,11% 

Oportunidades de Inserção de Novos Combustíveis 
Renováveis no Mercado Nacional - Parte 2  173.982,00  4,11% 

      
TOTAL  654.940,00  15,46% 
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DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC 
 
Cabe à DGC prover os meios necessários ao funcionamento da EPE.  Fazem 
parte de suas atribuições: 

� Promover a execução das operações financeiras da empresa. 
� Propor o orçamento anual e acompanhar sua execução. 
� Efetuar o controle contábil e patrimonial dos ativos e passivos da 

empresa. 
� Prover e gerir a infra-estrutura corporativa, que engloba o controle 

dos suprimentos de materiais e serviços, das instalações da 
empresa, assim como da organização e da tecnologia de informação 
e da gestão do conhecimento. 

� Promover a gestão de pessoas e a sua política. 
 
Sua Estrutura conta com duas Superintendências, a de Recursos Financeiros e a 
de Recursos Logísticos. 
 

Superintendência de Recursos Financeiros - SRF 

 
 

A Superintendência de Recursos Financeiros - SRF possui as seguintes 
atribuições: 
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Na área de CONTAS A PAGAR/RECEBER e Na área de CONTAS A PAGAR/RECEBER e Na área de CONTAS A PAGAR/RECEBER e Na área de CONTAS A PAGAR/RECEBER e TESOTESOTESOTESOURARIA:URARIA:URARIA:URARIA:    
� Planejamento, acompanhamento e controle do Fluxo de Caixa; 
� Elaboração e manutenção dos controles internos para acompanhamento 

de faturamento, convênios, fluxo de caixa, contas a pagar, contas a 
receber etc.; 

� Controle dos processos do “ Sistema de Despesas de Viagem”  e do 
“ Sistema de Pedido de Pronto Pagamento” ; 

� Supervisão, controle, pagamento e recebimento dos fornecedores, clientes 
e funcionários no Brasil e no exterior; 

� Operação do aplicativo “ BB PAG” ; 
� Elaboração de Relatórios Gerenciais de Gestão de Recursos Financeiros 

para a Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Administração; 
 
Na área de ORÇAMENTO:Na área de ORÇAMENTO:Na área de ORÇAMENTO:Na área de ORÇAMENTO:    

� Elaboração, Acompanhamento. Controle e Revisão do Programa de 
Dispêndios Globais - PDG; 

� Acompanhamento e operacionalização do “ Sistema de Controle 
Orçamentário” ; 

� Elaboração de projeções econômico-financeiras, Fluxo de Caixa, 
Demonstração de Resultado e Origem e Aplicação de Recursos; 

� Análise de alternativas de investimento. 
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Na área de CONTABILIDADE/CUSTOS:Na área de CONTABILIDADE/CUSTOS:Na área de CONTABILIDADE/CUSTOS:Na área de CONTABILIDADE/CUSTOS:    
� Operacionalização do “ Sistemas de Custos”  - aplicativo RHT (Relatório 

de Horas Trabalhadas), Faturamento de Estudos de Projetos, 
Processamento dos rateios, Demonstrações de custos; 

� Análise econômico-financeira de empresas prestadoras de serviço e/ou 
fornecedores de materiais; 

� Análise dos Relatórios Mensais expedidos pela empresa contratada para 
os serviços de contabilidade, envolvendo os aspectos contábeis, tributários 
e societários; 

� Elaboração de Relatórios Gerenciais de Gestão de Recursos Econômicos 
para a Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Administração; 

� Supervisão e análise das Demonstrações Contábeis; 
� Prestação de Contas Econômico-Financeira dos Convênios firmados com o 

MME; 
� Emissão e controle do faturamento dos Contratos de Prestação de 

Serviços e respectivo cálculo dos tributos municipais e federais. 
 
Dentre as principais realizações em 2005, destacamos: 

 

• Sistemas de Custos –  Modelo Conceitual e operacionalização com a 
implantação do aplicativo RHT (Relatório de Horas Trabalhadas) e 
Demonstrativos dos Relatórios de Custos. 
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• Sistema de Controle Orçamentário –  Modelo Conceitual e 
operacionalização com a implantação do “ Sistema de Gestão 
Orçamentária”  

• Alienação de 596.186.814 Ações de Empresas de Telecomunicação, de 
propriedade da União e transferidas para a EPE, sendo a venda realizada 
na BOVESPA pela ITAÚ Corretora, com aprovação do Conselho de 
Administração da EPE. 

• Acompanhamento. Controle e Revisão do Programa de Dispêndios Globais 
–  PDG –  2005. 

• Desenvolvimento e Implantação do “ Sistema de Despesas de Viagem”  e 
do “ Sistema de Pedido de Pronto Pagamento”  

• Implantação do Aplicativo “ BB PAG”  como ferramenta do Banco do 
Brasil para processamento eletrônico dos pagamentos da EPE. 

• Análise econômico-financeira de empresas prestadoras de serviço e/ou 
fornecedores de materiais para a EPE, nos processos licitatórios próprios e 
dos Convênios. 

• Elaboração de Relatórios Gerenciais de Gestão de recursos econômico-
financeiros para a Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Administração 
da EPE. 

• Elaboração da especificação técnica para contratação dos serviços de 
consultoria na construção do Manual de Contabilidade da EPE, 
acompanhamento na execução dos trabalhos e implantação do Plano de 
Contas da Empresa. 
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• Elaboração da especificação técnica para contratação dos serviços de 
auditoria, contabilidade e folha de pagamento para os exercícios de 2004, 
2005 e 2006. 

• Elaboração de controles internos para acompanhamento de faturamento, 
tributos, convênios, fluxo de caixa, contas a pagar, etc. 

• Análise dos Relatórios Mensais expedidos pela empresa contratada para 
os serviços de contabilidade, envolvendo os aspectos contábeis, tributários 
e societários. 

• Supervisão dos trabalhos para regularização do estabelecimento da EPE 
no Rio de Janeiro, envolvendo INPI, Junta Comercial, INSS, CEF, 
Secretaria da Receita Federal e Prefeitura Municipal da cidade do Rio de 
Janeiro.    

 
 
 

Superintendência de Recursos Logísticos – SRL 
 
 

As principais atividades desenvolvidas pela Superintendência de Recursos 
Logísticos, através das áreas de Recursos Humanos e Administração Geral, de 
Tecnologia da Informação e Comunicações e de Licitações e Contratos, foram 
relacionadas com a infra-estrutura necessária ao início do funcionamento da 
Empresa, de forma a dar condições satisfatórias ao desenvolvimento de suas 
atividades. 
A EPE esteve inicialmente sediada na Avenida Marechal Floriano, em instalações 
da EMBRATEL, quando contou com o apoio de infra-estrutura geral oferecida 
pela ELETROBRÁS, através de Convênio. 
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No início do mês de abril foi estabelecida a meta de estar instalada e funcionando 
em seu novo endereço, até o início de maio, o que de fato, ocorreu. Em 2 de maio 
de 2005, foi instalado o seu Escritório Central na Av. Rio Branco, nº. 1, no 11º 
andar do RB1. 
Esse processo requereu a mobilização de toda a Superintendência para 
concretizar a negociação de locação do espaço, a contratação de empresa de 
arquitetura para projeto das instalações e acompanhamento das obras, a 
contratação de empreiteira para execução das obras, a contratação de empresa 
prestadora de serviços de apoio administrativo para as atividades de recepção, 
limpeza, manutenção e conservação, mensageria e a instalação de infra-estrutura 
de telecomunicações e de informações. 
 
 
Perspectivas da área de recursos logísticos 
 

O ano de 2006 irá marcar a consolidação definitiva da EPE, pois as providências 
em andamento deverão resultar, caso não haja nenhum motivo de força maior 
que impeça, as seguintes ações: 
 
Aprovação e implantação do Plano de Cargos e SaláriosAprovação e implantação do Plano de Cargos e SaláriosAprovação e implantação do Plano de Cargos e SaláriosAprovação e implantação do Plano de Cargos e Salários    
 
Está prevista a submissão ao Conselho de Administração da proposta de Plano 
de Cargos e Salários (PCS), a qual se encontra em fase final de elaboração.   
Esta, após sua aprovação, será encaminhada ao MME para apreciação e 
remessa ao DEST/MPOG, para aprovação definitiva. 
 
Recrutamento dos aprovados no concurso públicoRecrutamento dos aprovados no concurso públicoRecrutamento dos aprovados no concurso públicoRecrutamento dos aprovados no concurso público    
 
Com a aprovação do PCS, a EPE estará em condições de iniciar o recrutamento 
de pessoal para integrar o quadro de pessoal, na condição de empregados 
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efetivos. O concurso público, iniciado em 2005, está com seu cronograma de 
divulgação do resultado final previsto para abril de 2006. Após esta etapa, caberá 
buscar as devidas autorizações para contratação de pessoal. 
 
A seguir estão detalhadas outras frentes de trabalho desenvolvidas no decorrer 
do ano de 2005: 
 

  Recursos Humanos e Administração Geral  Recursos Humanos e Administração Geral  Recursos Humanos e Administração Geral  Recursos Humanos e Administração Geral    
Em 31 de dezembro de 2005 a EPE contava com 43 empregados admitidos em 
Cargos em Comissão, de acordo com o Ofício 786, do Ministério do Planejamento 
e com 17 empregados requisitados de outras empresas públicas, todos ocupantes 
de Cargos em Comissão, igualmente. 
Foi iniciada a elaboração do Plano de Cargos e Salários, com suporte de 
consultores da Fundação COGE-FUNCOGE, requisito indispensável para a 
contratação de pessoal efetivo. 
Foi lançado o Edital para realização do primeiro Concurso Público para 
provimento de vagas e formação de cadastro reserva, num total de 156 posições, 
em cargos de Nível Médio e de Nível Superior. Este processo foi realizado com o 
suporte da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 
Foi implementado o Plano Transitório de Benefícios, com a implantação do Plano 
de Assistência Médica e do Auxílio Refeição. 
O Plano de Assistência Médica compreende o reembolso parcial das despesas do 
empregado e seus dependentes, com plano médico de livre escolha, limitado o 
valor do reembolso em R$ 364,00 por família/mês.  
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A concessão do auxílio refeição representa crédito diário, através de cartão 
magnético, do valor de R$ 17,30, para ser utilizado em rede credenciada de 
restaurantes. 
Foi contratada a empresa Domínio Premium para elaboração dos serviços de 
Folha de Pagamento da Empresa, inicialmente implementada pela FUNDAÇÃO 
COGE. 
Foi desenvolvido e implementado o programa de estagiários da Empresa, através 
de contrato com a FUNDAÇÃO MUDES, que atua como agente integrador do 
programa. O ano de 2005 foi encerrado com oito estagiários contratados. 
Elaboração de proposta do Manual de Organização da EPE; 
Contratação temporária de empresa prestadora de serviços de secretaria e de 
atividades meio, tendo em vista a inexistência, ainda, de quadro de pessoal 
próprio para essas atividades; 
Contratação de Agência de Viagens para aquisição de passagens aéreas 
Locação de espaço para realização de reuniões de trabalho, palestras e 
seminários; 
 

             Tecnologia da Informação e              Tecnologia da Informação e              Tecnologia da Informação e              Tecnologia da Informação e CCCComunicaçõesomunicaçõesomunicaçõesomunicações    
 
O ano de 2005 caracterizou-se pela implantação inicial da infra-estrutura própria 
de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) da EPE, que foi desenvolvida 
em duas fases, uma vez que no início de suas atividades, foi utilizada a infra-
estrutura da ELETROBRÁS, através de convênio firmado para esse fim. 
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A primeira fase, desenvolvida em caráter emergencial, teve por objetivo viabilizar 
a mudança para o Escritório Central da EPE. A segunda fase caracterizou-se pelo 
desenvolvimento e início da implementação do Plano de Implantação da Infra-
estrutura de TIC da EPE. 
As principais atividades desenvolvidas neste período foram: 

• Contratação do aluguel de microcomputadores (emergencial) 
• Contratação de serviços de acesso a Internet (emergencial) 
• Contratação de serviços de telefonia local e longa distância (emergencial) 
• Contratação de aluguel de central telefônica (emergencial) 
• Contratação de serviços de e-mail e hospedagem de sitio de Web 

(emergencial) 
• Desenvolvimento do Plano de Implantação da Infra-estrutura de TIC 

(PIITIC) 
• Desenvolvimento dos Termos de Referência para contratação dos 

componentes do PIITIC, incluindo: 
o Serviços de telefonia fixa 
o Serviços de telefonia celular 
o Central telefônica - PABX 
o Desktops, Laptops e Helpdesk  
o Servidores, gabinetes, consoles, no-break, etc. 
o Componentes da rede local (switches, roteadores, firewalls, etc.) 
o Impressoras, scanners, faxes 
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o Storage Area Network e equipamentos para back-ups 
o Enterprise Resource Planning (ERP) 
o Software básico e de automação de escritório para servidores, 

laptops e desktops 
o Serviços de instalação de software em servidores 

• Coordenação dos serviços para instalação dos componentes do PIITIC 
 

Licitações e ContratosLicitações e ContratosLicitações e ContratosLicitações e Contratos    
• No início das atividades da Empresa, foi necessária a realização prioritária 

e emergencial de cerca de 40 processos de contratação indispensáveis à 
operação da infra-estrutura da EPE, que foram concluídos dentro dos 
prazos solicitados.  

• Em 20/07/2005 foi realizado o primeiro pregão para a EPE. 
• Foi realizado estudo, análise e apresentação de proposta (aprovada) de 

adesão da EPE ao Sistema COMPRASNET, do Governo Federal para 
implantação do Pregão Eletrônico na EPE. A implantação está aguardando 
treinamento, já agendado para março de 2006. 

• Foi contratada consultoria especializada para propor a Regulamentação 
das atividades de Licitações e Contratos, resultando na aprovação do 
Regulamento de Licitações e Contratações pertinentes a Obras e Serviços, 
Compras, Alienações e Locações/ Guia de Procedimentos de Licitações e 
Contratações de Bens, Obras e Serviços / Guia de Competências da EPE / 
Instruções Normativas, Instruções de Procedimentos e modelos de 
Formulários.  
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• Participação nas Comissões Especiais de Licitação das Concorrências 
para Avaliação Ambiental Integrada das Bacias dos Rios Tocantins, 
Paranaíba, Doce e Paraíba do Sul. 

• Realização de um total de 92 processos de Licitação/Contratação, sendo 
31 na modalidade de Pregão, 1 na modalidade de Tomada de Preços, 6 
Convites, 16 Contratações diretas e 38 Aquisições de Pequeno Vulto, 
considerando, inclusive, a participação da Superintendência de Recursos 
Logísticos na Concorrência para AAI do Rio Uruguai. Estes processos 
totalizaram contratações no valor de R$ 13.796.869,12, para um valor 
orçado pela EPE de R$ 15.587.379,62, o que representou uma economia 
de R$ 1.790.510,50, equivalente a aproximadamente 11,5%. 
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