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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 
 
 
 

O ano de 2006 teve para a Empresa de Pesquisa Energética –  EPE o sabor 
vitorioso da consolidação do seu papel estratégico e extremamente relevante no 
contexto da energia no Brasil. A Empresa participou com importantes pesquisas e 
levantamentos técnicos que por certo muito contribuirão para o desenvolvimento 
econômico e social do país. Podemos citar o Plano Decenal de Energia Elétrica 
2006-2015 e a série de estudos que irão compor o Plano Nacional de Energia 
2030, a ser lançado pelo Ministério de Minas e Energia –  MME no primeiro 
semestre deste ano de 2007, sem esquecer os estudos de Avaliação Ambiental 
Integrada (AAI), os estudos de Inventário e os estudos de Viabilidade de vários 
rios e bacias hidrográficas, que permitirão a ampliação da oferta de novos 
empreendimentos a serem futuramente leiloados.  
 
Ainda em 2006, homologamos o nosso primeiro concurso público que resultou em 
importante ampliação de postos de trabalho e permite que seja iniciado o 
processo de troca de experiência entre o quadro inicial e os novos funcionários 
concursados. 
 
Na qualidade de presidente EPE, tenho grande satisfação em apresentar este 
Relatório de Gestão, que detalha os avanços obtidos pela Empresa em 2006, 
dentre os quais a evolução histórica verificada desde 2004 –  ano de sua criação 
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–  e os números do resultado econômico-financeiro. O Relatório traz ainda a 
prestação de contas das atividades desempenhadas pelas quatro diretorias que 
compõem a estrutura operacional da EPE. Todas as informações aqui contidas 
trazem embutida a perspectiva de um crescimento ainda maior para este ano. 
 



 

 

 

 
 
 

Relatório de Gestão  

Página 8 de 87 -  - 

8 

 
Estudo divulgado recentemente por uma importante empresa de monitoramento 
do mercado de capitais verifica que a lucratividade do setor não-financeiro entre 
2003 e o primeiro semestre de 2006 obteve crescimento superior ao do setor 
bancário, na comparação com os quatro anos anteriores. Dois setores da 
economia real, segundo o levantamento, tiveram destaque nesses três anos e 
meio: o de petróleo e gás e o de energia elétrica.  
 
Se nos debruçarmos especificamente sobre o setor de energia elétrica, vemos 
que, entre 1999 e 2002, o prejuízo acumulado pelas maiores empresas de 
geração e distribuição atingiu a cifra astronômica de R$ 17,8 bilhões. Em 
contrapartida, o estudo mostra que esse mesmo setor passou a um lucro de R$ 
14,7 bilhões no governo Lula (contados até junho último) –  ou seja, um 
crescimento de R$ 32,6 bilhões ou de 182,7%.  
 
Estes números refletem a grande metamorfose que a indústria de energia elétrica, 
nas suas mais diversas cadeias, passou desde 2003. O governo atual, quando de 
sua posse, encontrou um setor mergulhado em crise. As distribuidoras estavam 
em situação financeira difícil, fruto do racionamento e do elevado nível de 
endividamento. Os geradores se encontravam insatisfeitos com a perspectiva de 
um ambiente de sobre-oferta, decorrente do grande volume de energia 
descontratada naquele momento. As empresas comercializadoras eram mais uma 
promessa do que uma realidade, dada às reduzidas dimensões do ambiente de 
livre contratação. E os consumidores se encontravam profundamente irritados 
com a escassez recente a que estiveram submetidos e ao elevado preço da 
energia. 
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Foi em meio a este cenário que o governo atual assumiu o compromisso de 
montar um marco regulatório que fornecesse estabilidade ao setor, garantisse a 
expansão do suprimento e tarifas módicas para o consumidor. Tarefa esta que só 
teve sua execução possível graças à participação de todos os agentes setoriais. 
 
O papel desempenhado pela Empresa de Pesquisa Energética –  EPE neste 
contexto de recomposição de um setor em soerguimento foi destacado por sua 
natural vocação: a de desenvolver os cenários que apontam que caminhos a 
seguir em direção a um melhor aproveitamento dos recursos energéticos a nossa 
disposição. Baseada no Rio de Janeiro, a EPE já se configura como agente 
central na tarefa de analisar o passado e formular as perspectivas no campo da 
energia em nosso país. No que se refere ao subsídio ao planejamento energético, 
a Empresa, vinculada ao Ministério de Minas e Energia –  MME, responde pela 
concepção de importantes estudos que enxergam as alternativas no horizonte de 
curto, médio e longo prazo.  
 
O Plano Decenal de Energia, elaborado anualmente, tem como objetivo 
desenvolver os planos de expansão da geração e transmissão de energia elétrica, 
petróleo e gás natural. O Plano Nacional de Energia 2030, que será lançado pelo 
Governo, consiste em um instrumento fundamental para o planejamento de longo 
prazo. A partir de cenários macroeconômicos, o documento projeta as tendências 
do consumo e orienta as possibilidades de oferta de energia ao longo dos 
próximos 25 anos. Já o Balanço Energético Nacional apresenta o retrato, ano 
após ano, da evolução histórica da nossa matriz energética. 
 
A EPE também se destaca por atuar na qualificação técnica dos 
empreendimentos que participarão dos leilões públicos de energia elétrica 
realizados anualmente. Atrelada a esta prerrogativa estão os diversos estudos 
técnicos, sociais e ambientais relacionados ao aproveitamento do potencial 
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hidrelétrico do país. Divididos em Estudos de Inventário de Bacias Hidrográficas, 
Estudos de Viabilidade e Avaliação Ambiental Integrada, esses mapeamentos 
conferem sustentabilidade ao planejamento energético, na medida em que 
incrementam o número de empreendimentos estudados para a expansão por 
meio dos leilões. 
 
Outras importantes funções cabem à EPE, dentre elas a promoção de estudos de 
suporte ao gerenciamento da relação reserva/produção de hidrocarbonetos, 
visando à auto-suficiência sustentável; a elaboração de estudos relativos ao plano 
diretor para o desenvolvimento da cadeia do gás natural no Brasil; e a produção 
de informações que subsidiam planos e programas de desenvolvimento 
energético ambientalmente sustentável, incluindo eficiência energética. A mais 
básica delas, no entanto, talvez seja a de colocar à disposição do país um corpo 
técnico de alta qualificação, garantindo a formulação das bases teóricas 
necessárias ao desenvolvimento da indústria energética nacional. 
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Razão Social: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA ---- EPE EPE EPE EPE 
CNPJ: 06977747/0001-80 
Empresa Pública do Governo Federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia 
 
a) SEDE :a) SEDE :a) SEDE :a) SEDE :    
SAN Quadra 1 S/N Bloco B, 1° Pavimento –  Edifício sede do DNPM - Asa Norte  
–  Brasília –  DF 
 
b) ESCRITÓRb) ESCRITÓRb) ESCRITÓRb) ESCRITÓRIO CENTRAL IO CENTRAL IO CENTRAL IO CENTRAL     
CNPJ : 06977747/0002-61 
Avenida Rio Branco, n.º 1 –  11.º andar –  Centro 
Rio de Janeiro - RJ 
CEP 20090-003 
 
Função de Governo Predominante: Energia 
Tipo de Atividade: Estudos e Pesquisas para subsidiar o Planejamento Energético 
Situação da Unidade: em funcionamento 
 

A EPE teve a sua criação autorizada pela Lei n.º 10.847, de 15 de março de 2004, 
sob a forma de empresa pública, com a denominação de EMPRESA DE 
PESQUISA ENERGÉTICA –  EPE, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.  
Sua efetiva criação ocorreu em 16 de agosto de 2004, através do Decreto n.º 
5.184, o qual também aprovou o seu Estatuto Social.  Neste, foram reafirmadas 
as competências da EPE, conforme reproduzimos a seguir: 
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        “ 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; 

        “ 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; 
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        “ 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 
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 estrutura orgânica da EPE é a definida em seu Regimento Interno aprovado 
pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 05/05/2006. 
 

A Empresa tem sua receita originada, essencialmente, dos contratos de prestação 
de serviços técnicos especializados firmados com o Ministério de Minas e 
Energia. 
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EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA EPE 
 

 
 
 

 
A tabela a seguir demonstra a evolução do quadro de pessoal. 
 
 

Evolução do Quadro de PessoalEvolução do Quadro de PessoalEvolução do Quadro de PessoalEvolução do Quadro de Pessoal    
 

Descrição Total em 
31.12.2004 

Total em 
31.12.2005 

Total em 
31.12.2006 

Diretoria 1 5 4 
Empregados concursados 0 0 50 
Empregados contratados 0 43 58 
Requisitados 0 17 18 
Estagiários 0 8 15 
Total 1 73 145 

• Os empregados contratados e os requisitados foram providos na modalidade livre provimento  
Além desses recursos próprios, a EPE ainda conta com o apoio de serviços 
terceirizados, cujos contratos envolvem um contingente estimado de 38 pessoas, 
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distribuído entre porteiros, recepcionistas, pessoal de limpeza e conservação, 
auxiliares técnicos de nível superior e administrativos, etc. 
 
Remuneração dosRemuneração dosRemuneração dosRemuneração dos Membros dos  Membros dos  Membros dos  Membros dos Conselhos de Administração e FiscalConselhos de Administração e FiscalConselhos de Administração e FiscalConselhos de Administração e Fiscal    

ConselhoConselhoConselhoConselho    Jan Jan Jan Jan ––––  Abr Abr Abr Abr    ¹¹¹¹    Mai Mai Mai Mai ––––  Dez Dez Dez Dez    ²²²²    
AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração    1.900,00 2.247,30 

FiscalFiscalFiscalFiscal    1.900,00 2.247,30 
¹ - DCA 06/1ª, de 08 de março de 2005, fixou a remuneração dos membros da 
Diretoria (inciso XVI do art. 12 do Estatuto Social)  
² - DCA 04/18ª, de 29/08/2006, alterou a remuneração dos membros da Diretoria 
 
Os limites de remuneração estão previstos no Estatuto Social da EPE, aprovado 
pelo Decreto n° 5.184, de 16 de agosto de 2004, conforme a seguir: 
 Art. 12. A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia e não excederá, em nenhuma hipótese, a dez por cento da remuneração média mensal dos Diretores, conforme disposto na Lei no 9.292, de 12 de julho de 1996. 
 Art. 21. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso obrigatório das despesas com locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia e não excederá, em nenhuma hipótese, a dez por cento da remuneração média mensal dos Diretores da EPE, observadas a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei no 9.292, de 1996. 
 
Por meio do Ofício n° 416/GM/MME, de 31/03/2005, a Ministra de Estado de 
Minas e Energia fixou a remuneração em 10 % (dez por cento) da remuneração 
média mensal dos Diretores da Empresa. 



 

 

 

 
 
 

Relatório de Gestão  

Página 17 de 87 -  - 

17 

 
  

 
PLANO DE GESTÃO 2006 

 

A EPE não integra nenhuma ação do Plano Plurianual 2004/2007, quer seja na 
condição de responsável, quer seja na condição de executora. 
O Plano de Gestão 2006 da EPE foi elaborado considerando as seguintes 
premissas: 

1. Pelo lado da Receita: 
a. Os contratos e convênios assinados em 2004, cuja execução terá 

continuidade em 2006. 
b. Os novos contratos e convênios assinados entre o final de 2005 e 

início de 2006. 
c. As expectativas quanto às negociações envolvendo o novo contrato 

para a área de petróleo e gás. 
2. Pelo lado da Despesa 

a. A continuidade do processo de adequação das instalações da EPE 
ao crescimento esperado decorrente dos produtos e serviços 
contratados e do aumento do quantitativo de pessoal. 

b. A contratação de pessoal decorrente do concurso público, bem 
como em cargos de livre provimento. 
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Metas da EPE para 2006  
 

 

 

1) Aprovar até 31 de março de 2006 o Plano de Cargos e Salários e iniciar, a 
partir de abril de 2006, o processo de contratação de empregados aprovados 
em concurso público.  

2) Formalizar, até maio de 2006, novo contrato com o MME para a área de 
petróleo e gás estimado em R$ 3,5 milhões, que assegure a operação e 
ampliação da EPE e a recomposição de seu patrimônio.  

3) Discutir e propor, até 30 de outubro de 2006, alternativas que tornem possível 
um ciclo de planejamento empresarial de, no mínimo, cinco anos, seja através 
da ampliação dos prazos de vigência dos contratos firmados com o MME, seja 
através de alternativas que modifiquem a forma de atuação e geração de 
recursos para a EPE.  

4) Executar, nos prazos estabelecidos, os contratos e convênios firmados.  
5) Obter, com o MME, uma redução nos prazos de análise e pagamento dos 

produtos entregues, de modo a que fiquem em, no máximo, cinco e dois dias 
úteis, respectivamente.  

Ações Estratégicas da EPE para 2006 
 

 

1)   Atuar objetivando concluir os processos em andamento relacionados com a 
aprovação do PCS. 
2)  Estruturar a EPE para receber os novos empregados e buscar as autorizações 
necessárias para iniciar o processo de contratação dos aprovados no concurso 
público iniciado em 2005.  
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3)  Dar continuidade às negociações objetivando formalizar contrato com o MME 
relativo à área de petróleo e gás.  
4) Firmar acordos de cooperação com órgãos e empresas públicas ou sociedades 
de economia mista.  

 
INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

A EPE encontra-se em fase de consolidação da implantação de sua estrutura e 
ainda não desenvolveu e implantou metodologia  de avaliação de desempenho 
por meio de indicadores. O acompanhamento da implantação das ações 
necessárias à garantia de cumprimento das metas fixadas no Plano de Gestão foi 
de forma direta pelos responsáveis e permitiu o atingimento das metas conforme 
relatado no item a seguir. 
 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
A seguir são apresentados, de forma sintética, os resultados das metas e ações 
estratégicas fixadas para o exercício de 2006. 
 
Metas: 
    
1) O PCS foi aprovado pelo DEST, em 29/06/2006, por meio do Ofício n° 
281/2006/MP/SE/DEST. A homologação do concurso ocorreu em 30/06/2006. 
2) O contrato não foi assinado. As negociações técnicas foram concluídas, mas o 
MME não conseguiu disponibilizar recursos orçamentários e financeiros para 
cobertura das despesas decorrentes. 
3) As discussões acerca do assunto vêm sendo realizadas com o MME mas ainda 
não se alcançou convergência. 
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4) Concluído. A execução dos convênios depende de variáveis externas à EPE, 
cuja superação tem garantido o cumprimento das metas acordadas.   
5) As tratativas foram desenvolvidas ao longo do ano, tendo o assunto sido 
debatido com o Conselho de Administração, oportunidade em que duas 
alternativas foram delineadas: a) o pagamento de 80 % do valor de cada produto 
após a entrega do mesmo e 20 % após a aprovação final, ou b) considerando que 
muitas das atividades contratadas são desenvolvidas de forma permanente, 
estudar liberações mensais de recursos por conta do andamento dos trabalhos 
relacionados com os produtos contratados.  As alternativas estão sendo 
analisadas pelas áreas jurídicas da EPE e do Ministério com vistas a certificar sua 
aderência à legislação de regência. 
 
Ações Estratégicas: 
 
1) Concluído. A partir da aprovação do PCS o concurso pôde ser homologado e 
foram iniciadas as ações complementares para nomeação dos aprovados.  
2) A evolução da infra-estrutura da Empresa permitiu que, dos 156 aprovados no 
concurso público, fossem chamados 105 candidatos.  Destes, 44 desistiram da 
vaga e 61 foram contratados, dos quais 11 pediram demissão, remanescendo 50 
empregados em exercício ao final de 2006, momento em que ainda existiam 51 
concursados por serem chamados.  As desistências (44 pessoas) e os pedidos de 
exoneração (11 empregados) corresponderam a 55 pessoas, o que bem 
evidencia as dificuldades que a EPE está enfrentando para consolidar um quadro 
de pessoal próprio.  
3) Conforme já registrado anteriormente, o contrato previsto para 2006 não foi 
assinado. Assim, desde setembro de 2006, estão em andamento as discussões 
necessárias à formalização do ajuste para o exercício de 2007.  
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4) Foram firmados acordos de cooperação técnica com a Transpetro e a ANP 
para intercâmbio de informações e cooperação técnica relativos às atividades dos 
estudos para o planejamento da expansão do Setor Petróleo e seus Derivados, 
Gás Natural e Biocombustíveis do País, e com a Hydro Partners Brasil cujo 
objetivo é realizar o levantamento do potencial hidrelétrico de rios e bacias 
existentes no território brasileiro utilizando a tecnologia desenvolvida pelo Idaho 
National Laboratory (INL), sem transferência de recursos financeiros. Continuam 
os estudos para identificação de oportunidades que observem a legalidade, a 
conveniência e a oportunidade de parcerias. 
 
Com vistas no cumprimento da missão institucional da Empresa e buscando 
meios de garantir a consolidação de sua infraestrutura técnica e operacional, foi 
aprovado, em abril de 2006, o Regimento Interno da Empresa que remeteu para o 
Manual de Organização o detalhamento dos processos, suas rotinas e 
procedimentos; foi formalizada a área de gestão de contratos, com a definição de 
competências e procedimentos de acompanhamento consoante as disposições 
do Manual de Contratação de Bens e Serviços da EPE e do Guia de 
Competências; foram desenvolvidas normas internas na área de recursos 
humanos; foram providos 50 postos de trabalho por pessoal concursado com 
concentração nas áreas técnicas que permitiram o início da transição do quadro 
inicial para o definitivo; e, por meio da Medida Provisória n° 336/2006, de 
26/12/2006, publicada no DOU de 27/12/2006, foi aberto crédito extraordinário ao 
Ministério de Minas de Energia no valor de R$ 10 milhões para capitalização da 
EPE.     
 
Remanescem as ações ora em discussão com o MME acerca da liquidação dos 
faturamentos da EPE com vistas a regularizar o fluxo financeiro e garantir a 
continuidade das atividades técncias e operacionais. A realização de novo 
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concurso público em 2007 é tema de especial relevância em razão da necessária 
consolidação da força de trabalho da EPE. 
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CONVÊNIOS 
 
A EPE mantém 17 convênios vigentes com o MME. O primeiro foi assinado em 
2004 (Convênio n° 013/2004) no valor de R$ 16.104.000,00, dos quais R$ 
1.104.000,00 correspondem à participação da EPE, e vigência inicial de 18 
meses. O valor de responsabilidade do MME foi integralmente repassado à EPE. 
Após a assinatura do 1° Termo Aditivo, sua vigência foi estendida até 22/06/2007. 
As prestações de contas parciais foram encaminhadas ao concedente nos prazos 
estabelecidos e apresenta uma realização financeira em 31/12/2006 de R$ 5.824 
mil, dos quais R$ 876 mil correspondem à contrapartida EPE e R$ 4.948 mil 
recursos do concedente. Os serviços contratados –  estudos de Avaliação 
Ambiental Integrada –  AAI - com duração média de 18 meses –  apresentam 
características cujos desembolsos se concentram na fase final dos estudos.  
 
Outros 16 convênios foram firmados no final de 2005 com vigência até 
26/12/2008. Os Convênios têm por objeto a realização de estudos de viabilidade 
de empreendimentos hidrelétricos, estudos de inventário, estudos do potencial de 
aproveitamento de combustíveis fósseis e estudos e serviços nas áreas de 
exploração e produção de petróleo, gás natural e combustíveis renováveis    no 
montante de R$ 146.410 mil, dos quais R$ 143.000 mil relativos à parcela do 
MME e R$ 3.410 mil correspondentes à da EPE. Os recursos liberados até 
31/12/2006 correspondem a R$ 59.000 mil.  
 
A aplicação no Banco do Brasil dos recursos financeiros (R$ 74.000.000,00) 
disponibilizados à EPE atingiu o montante de R$ 12.704 mil. 
 
Os quadros a seguir representam a posição, em 31/12/2006, das contratações 
realizadas no âmbito de cada um dos convênios: 
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Convênio n° 013/2004 

Detalhamento dos contratos 
Licitação 

Contrato Objeto Contratado CNPJ Valor 

Concorrência 
001/2005 

SMA-001/05 
29/11/2005 

AAI – Rio 
Uruguai 

Consórcio 
Themag/Andrade 

Canellas 
69.095.701/0001-58 1.490.245,00 

Concorrência
002/2005 

EPE-004/06 
21/03/2006 

AAI - Rio 
Parnaíba 

Consórcio 
CNEC/Projetec 

61.564.639/0001-94 
12.285.441/0001-66 

1.343.717,30 

Concorrência
003/2005 

EPE-006/06 
17/05/2006 

AAI – Rio 
Tocantins 

Consórcio 
CNEC/Arcadis 

Tetraplan 

61.564.639/0001-94 
61.371.852/0001-80 

1.689.034,30 

Concorrência
004/2005 

EPE-008/06 
17/05/2006 

AAI – Rio 
Paranaíba 

Sondotécnica 
Engenharia de 
Solos Ltda 

33.386.210/0001-19 1.363.851,13 

Concorrência
005/2005 

EPE-016/06 
13/07/2006 

AAI – Rio Doce 
Sondotécnica 
Engenharia de 
Solos Ltda 

33.386.210/0001-19 1.327.362,22 

Concorrência
006/2005 

EPE-025/06 
21/08/2006 

AAI – Paraíba 
do Sul 

Sondotécnica 
Engenharia de 
Solos Ltda 

33.386.210/0001-19 1.339.252,57 

TOTAL     8.553.462,52 

  
Durante o exercício de 2006 foram procedidas as contratações de diversas 
empresas, de forma individual ou consorciadas, para promover a Avaliação 
Ambiental Integrada - AAI dos aproveitamentos de geração hidrelétrica, com 
concessão e em operação, nas bacias do Rio Uruguai, Tocantins, Paraíba do Sul, 
Doce, Araguaia, Formadores do Tocantins, Sudoeste de Goiás (Paranaíba), 
Parnaíba e Tapajós.  
 
Os Relatórios de Execução Físico-Financeira indicam que as fases 1.1, 1.2, 1.3 e 
1.4 do AAI do Rio Uruguai foram integralmente executadas. Para o AAI’ s do 
Tocantins, Paraíba do Sul, Doce, Formadores do Tocantins, Bacia do Sudoeste 
Goiano (Paranaíba) e Parnaíba, as fases 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2 e 8.3 
foram plenamente executadas,  enquanto que as fases 2.2, 2.3, 6.2, 6.3, 7.2 e 7.3 
tiveram 50% de execução. 
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Encontra-se em fase final de licitação a contratação dos estudos de Avaliação 
Ambiental Integrada da bacia do Rio Araguaia estimada em R$ 1.069.000,00 e 
prazo de execução de 18 meses. 
 
O ineditismo de que se reveste o objeto desse convênio , principalmente no que 
se refere ao detalhamento da aplicação da metodologia que se encontra em 
construção e sistematização entre a EPE e os demais agentes externos, por 
exemplo o Ministério do Meio Ambiente, bem como as consultoras contratadas 
para a realização dos estudos, implicou sucessivos ajustes metodológicos com 
conseqüente postergação dos prazos inicialmente acordados no convênio.  
 
Esse segundo quadro demonstra a evolução da execução dos 16 convênios 
firmados no final de 2005: 
 
Convênio 

N° 
Objeto Valor* 

Valor 
liberado 
MME¹ 

Valor 
pago² 

Situação 
Atual³ 

 

022/2005 
Estudos de Viabilidade do rio Teles 
Pires – TPR 329 

31.110 11.925 398,20 
CO-

003/2006 
9.472 

023/2005 
Estudo de Viabilidade do rio Teles 
Pires – TPR 775  

8.364 3.206 122,00 
CO-

003/2006 
4.873,10 

024/2005 
Estudo de Viabilidade do rio Teles 
Pires – TPR 680 

6.936 2.659 94,80 
CO-

003/2006 
4.441 

025/2005 
Estudo de Viabilidade do rio Teles 
Pires – TPR 287 

12.138 4.653 151,50 
CO-

004/2006 
6.440,52 

026/2005 
Estudo de Viabilidade do 
Empreendimento de Apiacás 

5.610 2.150 72,90 
CO-

004/2006 
4.112,46 

027/2005 
Estudo de Viabilidade do rio Teles 
Pires – TPR 1230 

1.122 430 25,20 
CO-

004/2006 
1.088 

028/2005 Revisão de Estudos de Viabilidade 10.200 3.910 140,10 -- 

029/2005 
Estudos de Inventário do Rio 
Juruena 

15.300 5.865 553,40 
CT-026/2006 
6.288,95 

030/2005 
Estudos de Inventário do Rio 
Aripuanã 

10.200 3.910 367,40 
CT-027/2006 
5.125,90 
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031/2005 
 Estudos de Inventário do Rio 
Sucunduri 

2.652 1.017 48,40 
CT-

039/2006 
1.918 

032/2005 
Estudos de Inventário do Rio 
Trombetas 

10.200 3.908 346,50 
CT-

028/2006 
4.467,90 

033/2005 Estudos de Inventário do Rio Jarí 4.488 1.720 68,70 
 

a licitar 
 

034/2005 Estudo de Inventário do Rio Branco 7.140 2.737 97,90 
CT-

040/2006 
4.388,70 

035/2005 Revisão de Estudos de Inventários 10.200 3.910 145,60 
 
-- 
 

036/2005 

Estudo do Potencial de 
Aproveitamento de Combustíveis 
Fósseis Sólidos com insumo 
energético nas regiões Norte e 
Nordeste 

5.250 2.000 117,70 

Em 
contratação 
(CPRM) 
3.700 

 

039/2005 

Estudos e Serviços nas áreas de 
exploração e produção de petróleo e 
gás natural e de abastecimento de 
petróleo, derivados, gás natural e 
combustíveis renováveis 

5.500 5.000 1.972,50 2.876,72 

TOTAL -- 146.410 59.000 4.712,80 -- 

* valores expressos em R$ x mil e incluem a contrapartida da EPE equivalente a 2 % 
(dois por cento). 
¹ valores liberados até 31/12/2006; 
² valores desembolsados até 31/12/2006, inclusive de contrapartida, expressos em R$ x 
mil;  
³ valores comprometidos em decorrência de contratos já assinados ou com licitação em 
andamento, expressos em R$ x mil  
- Fonte: Controle do orçamento dos convênios MME da Superintendência de Recursos Financeiros 
             Mapa de contratações da Superintendência de Recursos Logísticos 

 
Os Convênios de n° 22, 23, 24, 25, 26 e 27/2005 têm por objeto desenvolver os 
estudos de viabilidade dos aproveitamentos hidrelétricos indicados. Esses 
estudos visam à definição da concepção global do empreendimento, tendo por 
objeto o aproveitamento ótimo do seu potencial hidrelétrico sob o ponto de vista 
técnico, econômico e sócio-ambiental e contemplam os Estudos de Impacto 
Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 
considerando, ainda, os usos múltiplos da água. Tais estudos serão 
desenvolvidos a partir dos Estudos de Inventário do Rio Teles Pires elaborados 
pela Eletrobrás, os quais dependem de aprovação da ANEEL. Desde o início de 
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2006 a EPE atuou junto à ANEEL no sentido de acelerar a aprovação dos 
referidos estudos com vistas a deflagrar as demais ações necessárias. Por meio 
do Despacho n° 1.613, de 20 de julho de 2006, a ANEEL aprovou os estudos de 
inventário permitindo, dessa forma, o registro na própria ANEEL dos Estudos de 
Viabilidade a serem realizados. Em 14 de setembro de 2006 a ANEEL emitiu os 
registros dos Estudos de Viabilidade para a EPE permitindo, então, dar início à 
elaboração dos Termos de Referência necessários à contratação dos serviços de 
consultoria envolvendo, entre outros, cartografia, hidrologia e topografia. Assim, 
em novembro de 2006 foram lançados os procedimentos de licitação para 
contratação de serviços de terceiros –  Concorrências EPE- CO-003/2006 e CO-
004/2006, cujos valores estimados correspondem a R$ 18.756.100,00 e R$ 
11.640.980,00 respectivamente.  
 
A execução do Convênio n° 028/2005 –  Revisão de estudos de viabilidade –  
está aguardando o registro na ANEEL da revisão dos estudos das UHE’ s São 
Domingos, Foz do Atalaia e Nova Roma. Após a concessão do registro serão 
iniciados os procedimentos para contratação dos serviços de consultoria técnica 
que darão suporte ao desenvolvimento dos estudos necessários. 
 
O estudo de inventário do Rio Juruena, objeto do Convênio n° 029/2005, integrou 
o processo licitatório da Concorrência n° EPE-001/2006. Cinco empresas 
apresentaram propostas sagrando-se vencedora a empresa CNEC Engenharia 
S.A. –  CNPJ n° 61.564.639/0001-94 –  com o valor de R$ 6.288.945,10 que 
representou uma redução de 30 % (trinta por cento) em relação ao valor estimado 
pela EPE. Após homologação do processo pelo Conselho de Administração, foi 
firmado o Contrato n° CT-EPE-026/2006 com prazo de execução de 600 dias. 
 
Da mesma forma, o estudo de inventário do Rio Aripuanã, objeto do Convênio n° 
030/2005, foi contratado por meio da concorrência n° EPE-001/2006. Três 
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empresas apresentaram propostas e sagrou-se vencedora a empresa THEMAG 
Engenharia e Gerenciamento Ltda –  CNPJ n° 00.366.080/0001-01 pelo valor 
total de R$ 5.125.394,00 correspondentes a uma redução de 15 % (quinze por 
cento) em relação ao valor estimado pela EPE, tendo sido assinado o Contrato n° 
027/2006 com prazo de vigência de 600 dias. 
 
Integrou, ainda, a Concorrência n° EPE-001/2006, o estudo de inventário do Rio 
Trombetas, objeto do Convênio n° 032/2005. Três empresas ofertaram preços, 
sagrando-se vencedora a empresa HYDROS Engenharia Ltda –  CNPJ n° 
67.987.883/0001-46 pelo valor de R$ 4.467.900,00 que equivaleu a uma redução 
de 27,63 % (vinte e sete inteiros e sessenta e três centésimos por cento) em 
relação ao valor estimado pela EPE. Da adjudicação resultou o Contrato n° EPE-
028/2006 cujo prazo de execução é de 600 dias.   
 
A contratação dos estudos de inventário vinculados aos Convênios n° 031/2005 
(Rio Sucunduri), 033/2005 (Rio Jari) e 034/2005 (Rio Branco) foi objeto da 
concorrência n° EPE-002/2006. A empresa Concremat Engenharia e Tecnologia 
S/A apresentou proposta no valor de R$ 1.918.000,00 para o lote 1 (5,24 % 
abaixo do valor estimado pela EPE) que resultou no Contrato n° 039/2006, e a 
empresa Hydros Engenharia Ltda ofertou R$ 4.388.700,00 (5,22 % abaixo do 
valor estimado pela EPE) para o lote 3 –  Contrato n° 040/2006, ambos com 
vigência de 600 dias. O lote 2 –  Rio Jarí - será objeto de nova licitação. 
 
No Convênio n° 035/2005, que tem por objeto a Revisão dos Estudos de 
Inventários, foram identificados, bem como solicitado o respectivo registro na 
ANEEL, os Estudos de Inventário da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia. 
Atualmente, estão em andamento os estudos para licitação dos serviços de 
consultoria técnica que darão suporte nas análises requeridas estimados em R$ 
5.628.750,00.    
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Os estudos vinculados ao objeto do Convênio 036/2005 definiram a estratégia de 
contratação de serviços técnicos especializados e de consultoria. O primeiro –  
pesquisa do potencial de reservas de turfa e carvão mineral - encontra-se em fase 
de negociação com a CPRM (contratação direta) e o segundo, após definição  do 
primeiro,  será objeto de licitação –  perfuração para coleta das amostras 
necessárias à realização das análises. As negociações realizadas com a CPRM 
indicaram custo em torno de R$ 3.700.000,00 e  prazo  de execução de 
aproximadamente 280 dias, prazo esse superior à vigência do convênio, 
requerendo, destarte, o aditamento do mesmo para adequação do cronograma de 
execução. O 1° Termo Aditivo foi firmado em setembro/2006 para prorrogação do 
cronograma e em dezembro/2006 foi assinado o 2° Termo Aditivo para 
adequação das rubricas orçamentárias. 
 
A execução do Convênio n° 039/2005 atingiu um percentual de realização de 
47,69 % até 31/12/2006, cujas prestações de contas parciais foram 
encaminhadas ao convenente na forma prevista. Os compromissos já firmados 
indicam sua conclusão nos prazos fixados, exceto o projeto –  Construção de um 
banco de dados computacional sobre o setor de abastecimento de petróleo, 
derivados, biocombustíveis e gás natural no Brasil –  cuja execução deverá se 
estender até dezembro/2007, mediante o tempestivo aditamento do convênio.  
 
 
 

ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
    
Embora autorizada por sua lei de criação (lei n° 10.847, de 15 de março de 2004), 
a EPE não é patrocinadora de Entidade Fechada de Previdência Complementar. 
Estão sendo desenvolvidos estudos técnicos e econômicos com vistas a definir a 
forma de participação da Empresa nesse segmento.  
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RECURSOS EXTERNOS 

 

A EPE não realizou nenhuma operação financeira com recursos externos no 
exercício de 2006. 
 
 

RENÚNCIA DE RECEITAS 
 
A EPE não desenvolveu nenhuma atividade passível de ter seu custeio suportado 
pela renúncia de receitas. 
 
 

CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 
 
A utilização do Cartão de Crédito Corporativo nos termos do Decreto n° 3.892/01, 
de 20 de agosto de 2001, não se aplica à EPE. Por outro lado, a Empresa não 
possui nem disponibiliza cartões de crédito para seus empregados e Diretores 
para custeio de despesas com viagens e/ou aquisição de bens e materiais de 
pequeno valor. 
 
 

ATOS DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO 
 
O concurso público realizado pela EPE em 2005 foi homologado em 30/06/2006. 
Após a realização dos exames complementares, foi iniciado o processo de 
contratação dos aprovados consoante as necessidades e disponibilidade 
orçamentária. As primeiras contratações ocorreram em setembro/2006 e se 
estenderam até o final do exercício. Foram providos 50 postos. Os demais casos 
se enquadram nas hipóteses de desistência (44) e pedido de demissão no 
período de experiência (11).   Restavam, em 31 de dezembro, 51 candidatos 
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aprovados para serem chamados, o que está ocorrendo em função das 
necessidades da EPE e das disponibilidades físicas de recepção dos mesmos.  O 
encaminhamento dos dados e informações ao órgão de controle interno, nos 
termos do art. 8° da IN/TCU n° 44/2002, ocorrerá até o final do primeiro semestre 
de 2007, após a conclusão do processo de contratação dos aprovados no 
concurso.   
 
 

ATOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 
     
Não se aplica à EPE. 
 
 

ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TCU 
 

Durante o exercício de 2006, a EPE atendeu a todos os pedidos de informação 
emitidos pelo Tribunal de Contas da União constantes dos processos: TC 
016.858/2005-6 (Ofício SEFID n° 73/2006) atendido por meio do Ofício n° 
420/EPE/2006, de 27/04/2006, e Ofício SEFID n° 3130/2006) atendido por meio 
de documento s/n°, de 16/03/2006, e Ofício n° 716-TCU/SECEX-RJ-3ª DT, de 
31/05/2006, atendido por meio do Ofício n° 568/EPE/2006, de 05/06/2006.   
  
 

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS 
    
Não foi instaurado nenhum processo de tomada de contas especial cujo 
tratamento se enquadre no inciso I do art. 7° da IN TCU n° 13/1996. 
 
Da mesma forma, durante o exercício de 2006 não foram registradas ocorrências 
que implicassem a instauração de processo de tomada de contas especial, que, 
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durante sua apuração, pudesse caracterizar quaisquer das situações previstas no 
inciso II do art. 7° da ON TCU n° 13/1996. 
 
No exercício financeiro de 2006 não ocorreram perdas, extravios ou outras 
irregularidades em que o dano foi imediatamente ressarcido, sem que tenha sido 
caracterizada má fé de quem lhe deu causa, dispensando a instauração da 
tomada de contas especial de acordo com o § 3° do art. 179 di RI/TCU. 
 
 

   AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Este tópico apresenta de forma substantiva os principais resultados alcançados 
pela gestão da EPE no exercício de 2006. 
 
 

Desempenho Econômico-Financeiro 
 
O desempenho econômico-financeiro da EPE no exercício de 2006 foi bastante 
favorável, considerando que a Empresa apresentou um lucro líquido de R$ 2.228 
mil, absorvendo todo o prejuízo apurado no ano de 2005 (maio a dezembro), no 
valor de R$ 330 mil. A partir do lucro líquido ajustado, a Empresa destinou a 
importância de R$ 622 mil para remunerar o seu Acionista, sob a forma de juros 
sobre o capital próprio, equivalente ao dividendo mínimo obrigatório. Merece 
destaque, também, a melhoria nos indicadores econômico-financeiros 
apresentados no item a seguir, principalmente o retorno sobre o patrimônio liquido 
e o EBITDA. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Relatório de Gestão  

Página 33 de 87 -  - 

33 

PRINCIPAIS DESTAQUES 2006 2005 
(*) 

Receita Operacional Bruta – R$ mil  34.740 14.399 

Receita Operacional Líquida – R$ mil 30.022 12.439 

Lucro Bruto (resultado do serviço) – R$ mil 13.123 5.452 

Custos dos Serviços Prestados – R$ mil 16.899 6.987 

Despesas Operacionais – R$ mil 11.089 5.989 

Receitas (-) Despesas Financeiras – R$ mil 955 73 

EBITDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização – R$ mil 

2.490 (340) 

Liquidez Corrente (**)  -  R$ 2,84 3,40 

Índice de Endividamento (**) 0,45 0,33 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido - (%) 18,93 -3,25 

Retorno do Investimento – ROI – (%) 83,23 45,59 

(*) período compreendido de maio a dezembro. 

(**) exclui os ativos e passivos dos Convênios. 

  

 

Receita Operacional Bruta 
 
A Receita Operacional Bruta contabilizada no exercício de 2006 atingiu o 
montante de R$ 34.740 mil, representando um aumento de 141,27% em relação 
ao exercício de 2005, quando foi apropriado ao resultado o valor de  R$ 14.399 
mil, no período de maio a dezembro. 
 
A receita foi proveniente, principalmente, de contratos de prestação de serviços 
técnicos especializados celebrados 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, bem como os serviços técnicos 
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especializados de suporte e apoio ao MME na sua competência de desenvolver o 
planejamento energético nacional, nos projetos relativos aos Estudos Associados 
ao Plano Decenal de Expansão de Energia –  PDEE, Estudos para a Licitação da 
Geração e Transmissão de Energia, Estudos relativos aos grandes 
aproveitamentos hidrelétricos da Região Amazônica, dentre outros. 
 
Foi faturada no exercício a parcela final correspondente a 26% do contrato nº. 
085/2004 e seu Termo Aditivo, enquanto que aproximadamente 84% do Contrato 
nº. 001/2005 e seu Termo Aditivo e a parcela de aproximadamente 68% do 
Contrato nº. 001/2006 e seu Termo Aditivo já foram faturados.  
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Receita Operacional Líquida 
 
A Receita Operacional Líquida atingiu o montante de R$ 30.022 mil no exercício 
de 2006, representando um aumento médio de 141% em relação aos R$ 12.439 
mil contabilizados no período de maio a dezembro de 2005, enquanto que os 
tributos federais (PASEP e COFINS) incidentes sobre a receita foram de R$ 2.975 
mil (R$ 1.240 mil em 2005) e R$ 1.743 mil (R$ 720 mil em 2005) relativos ao 
Imposto Sobre Serviços –  ISS.  
 

Custos dos Serviços Prestados e mercadorias vendidas 
 
Os Custos dos Serviços Prestados e mercadorias vendidas registrados em 2006 
foram de R$ 16.899 mil, representando um aumento de 142% em relação aos R$ 
6.987 mil contabilizados no período de maio a dezembro de 2005, dos quais 86% 
(87% em 2005) decorrentes de gastos com pessoal próprio e pessoal requisitado 
junto a empresas estatais ou órgãos governamentais. 
 

Despesas Operacionais 
 
As Despesas Operacionais registradas no exercício, excetuando as receitas e 
despesas financeiras, foram de R$ 11.089 mil, representando um aumento de 
85% em relação aos R$ 5.989 mil contabilizados no período de maio a dezembro 
de 2005. Os gastos com pessoal próprio e requisitado corresponderam a 42% 
(43% em 2005) das despesas, enquanto que 35% (34% em 2005) foram 
referentes a despesas gerais da administração e funcionamento das instalações. 
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Receitas/Despesas Financeiras 
 
As contas de receitas e despesas financeiras apresentaram um resultado positivo 
em 2006 de R$ 955 mil, enquanto que no período de maio a dezembro de 2005 
foi apurado, também, um superávit de R$ 73 mil. As receitas financeiras 
totalizaram R$ 1.102 mil (R$ 704 mil em 2005), representando um aumento de 
57% e foram oriundas de aplicações financeiras dos recursos disponíveis nos 
exercícios, enquanto que as despesas financeiras acumularam no exercício de 
2006 o montante de R$ R$ 146 mil (R$ 631 mil em 2005), representando uma 
redução de 77%.  Tal redução decorreu pela contabilização em 2005 do valor de 
R$ 521 mil referente 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. 

 



 

 

 

 
 
 

Relatório de Gestão  

Página 37 de 87 -  - 

37 

 

 
 
Além da Presidência, a EPE conta com três diretorias técnicas e uma diretoria de 
gestão corporativa, conforme já apresentado no organograma geral.   A seguir, 
serão detalhadas as atividades e realizações de cada área. 
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DIRETORIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E ENERGÉTICOS – 
DEN 

 

A Diretoria de Estudos Econômicos e Energéticos é responsável pelos 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 biocombustívies, estudos setoriais 
sobre o uso da energia, estudos 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, as fontes e formas alternativas de produção de energia e a 
eficiência energética. 
 
A estrutura organizacional da DEN compreende duas superintendências:  
� Superintendência de Economia da Energia –  SEE 
� Superintendência de Recursos Energéticos –  SRE 
A seguir são apresentados os principais resultados alcançados em 2006.  

 

PNE 2030 
 
O Plano Nacional de Energia 2030 –  PNE 2030 foi um dos principais projetos em 
que esteve envolvida a EPE em 2006. Sua realização concretiza a revitalização 
do planejamento do setor energético, diretriz geral que o Ministério de Minas e 
Energia estabeleceu a partir de 2003. 
 
O planejamento do setor energético compreende um processo necessariamente 
recursivo, que se auto-alimenta. A partir da definição de políticas e diretrizes 
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gerais, no plano da sociedade e do governo, se desenvolvem os estudos e as 
pesquisas que irão efetivamente nortear o desenvolvimento do setor energético.  
 
Esse conjunto de estudos e pesquisas quando sistematizados e continuados 
constituem o ciclo de planejamento energético integrado. 
Considerando uma abordagem agregada, incluem-se na fase de diagnóstico 
contemplada nesse processo os estudos do Balanço Energético e da Matriz 
Energética nacionais. Os primeiros têm uma característica estatística e 
retrospectiva. Já os estudos da Matriz apresentam uma visão prospectiva. Em 
uma abordagem mais pontual incluem-se os estudos e pesquisas específicos dos 
potenciais energéticos, envolvendo o levantamento e a avaliação técnica desses 
potenciais, considerando o estado da arte e as perspectivas do desenvolvimento 
tecnológico e as condições de sustentabilidade sócio-ambiental.  
 
A elaboração desses estudos requer uma coordenação integrada que a lei tem 
atribuído ao Estado, tendo em vista o caráter estratégico de que se revestem, seja 
pelo potencial de interferência sócio-ambiental, seja pelos interesses econômicos 
que podem envolver, ou ainda, pela própria competência constitucional da União 
de prover adequadamente ou de criar as condições para o necessário provimento 
de energia à sociedade. Por exemplo, os estudos de inventário hidrelétrico de 
uma bacia hidrográfica costumam ser desenvolvidos por firmas especializadas, 
mas a condução e a coordenação dos mesmos deve ser tal que garanta que o 
conceito de aproveitamento ótimo do potencial, definido em lei, seja garantido. 
 
Os resultados desses estudos e pesquisas são utilizados diretamente na 
formulação e avaliação de alternativas para atendimento dos serviços energéticos 
do país, em especial, no elenco de projetos e na elaboração de um plano de ação 
para a viabilização da expansão da oferta de energia, conforme as diretrizes, 
princípios e metas definidos, tais como incentivo ao desenvolvimento de fontes 



 

 

 

 
 
 

Relatório de Gestão  

Página 40 de 87 -  - 

40 

alternativas e renováveis, à eficiência energética e à universalização dos serviços 
de energia elétrica. 
 
Naturalmente, tanto as análises quanto os planos carecem de estudos mais 
específicos para conhecimento da demanda de energia, suas características, seu 
perfil, sua distribuição espacial, seu potencial de evolução, entre outros. Esses 
estudos, por sua vez, devem se referir ao contexto mais amplo do 
desenvolvimento econômico, inscritos que estão no cenário da economia 
nacional. 
 
 Assim, os estudos e pesquisas associados às etapas de planejamento energético 
integrado podem ser subdivididos em vários outros, que compreendem a 
formulação de cenários macroeconômicos, as projeções da demanda energética 
propriamente dita, a formulação de alternativas para expansão da oferta, os 
custos associados a essas alternativas, entre outros. 
 
Como ponto comum desses estudos, além da clara interdependência entre eles, 
há o fato de tratarem de informações de caráter nitidamente estratégico, pelo 
potencial de interferência com o mercado e de mobilização de interesses 
econômicos. Se a competição entre os agentes é a melhor forma de assegurar o 
atendimento do interesse público em setor tão vital para a economia, como o 
setor energético, (e essa é a idéia subjacente à determinação constitucional de 
licitar as concessões do serviço público de energia elétrica e os blocos de 
exploração de petróleo e gás, por exemplo), deve-se procurar defendê-la e 
garantir as condições para que essa competição efetivamente ocorra e que seus 
resultados sejam revertidos para a sociedade. Nesse sentido, o trato das 
informações estratégicas apresenta-se crucial. 
É necessário que os estudos de planejamento energético admitam e explicitem a 
integração dos recursos energéticos. São emblemáticos os exemplos do gás 
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natural, da cana-de-açúcar e dos óleos vegetais. O gás natural afeta tanto a 
formulação das estratégias de expansão do refino do petróleo quanto o setor 
elétrico, seja pelo lado da oferta, seja pelo lado da demanda. A cana, além da 
concorrência já conhecida entre o etanol e a gasolina, revitalizada com o 
surgimento dos veículos flex fuel, oferece agora a possibilidade de escolha de 
produção de etanol ou de eletricidade a partir de sua biomassa (bagaço e palha). 
Da mesma forma, os óleos vegetais, pelo potencial de deslocamento da demanda 
de diesel, seja por meio do biodiesel, seja pelo processo H-Bio de produção de 
diesel a partir desses materiais, introduzem elementos novos para a definição do 
refino do petróleo. 
 
No Brasil, o planejamento integrado dos recursos energéticos foi tradicionalmente 
negligenciado, em especial pelas barreiras institucionais que naturalmente 
dificultavam promover esse objetivo. O planejamento integrado dos recursos 
energéticos é um dos grandes desafios que se colocam presentemente para o 
país. Os estudos [inéditos] do PNE 2030, desenvolvidos em 2006 pela EPE, 
constituem um primeiro e decisivo passo na direção de enfrentá-lo. 
 
Compõe os estudos do PNE 2030 um vasto conjunto de notas técnicas –  cerca 
de 80 –  que documentam as análises e pesquisas realizadas no sentido de 
fornecer subsídios para a formulação de uma estratégia para a expansão da 
oferta de energia com vistas ao atendimento de diferentes cenários para evolução 
da demanda, segundo uma perspectiva de longo prazo para o uso integrado e 
sustentável dos recursos disponíveis. 
 
Os estudos do PNE 2030 foram conduzidos e desenvolvidos pela EPE em estreita 
vinculação com o MME. As primeiras investigações tiveram início ainda em 
dezembro de 2005. Objetivando o exame dos recursos energéticos, a EPE 
promoveu, durante os meses de fevereiro e março, uma série de reuniões 
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temáticas. Participaram desses encontros, como convidados estratégicos, 
renomados técnicos e profissionais, todos eles de notória experiência e 
reconhecida competência em assuntos relacionados a cada um dos temas. 
A conjugação dessas informações com outras levantadas em literatura específica 
de energia, inclusive a consulta a publicações como teses e periódicos, além de 
web sites de instituições relevantes no tema, permitiu a elaboração das notas 
técnicas que documentaram os estudos sobre os recursos e reservas dos 
diversos energéticos e a caracterização técnico-econômica de cada um como 
fonte de energia, especialmente como fonte de geração de energia elétrica, assim 
como sobre os aspectos sócio-ambientais envolvidos em sua utilização e seu 
potencial de uso com vistas ao atendimento da demanda. 
 
Do lado da demanda, os estudos compreenderam a formulação de cenários de 
longo prazo para a evolução da economia mundial bem como a caracterização e 
quantificação de cenários para a economia nacional àqueles relacionados. 
Também foi formulada e quantificada uma projeção demográfica. Em 
complemento, quantificou-se a evolução do que se convencionou chamar 
progresso autônomo da eficiência energética, procurando refletir o avanço 
tecnológico e a adequação de hábitos incorporados no uso da energia. Nessas 
condições, projetou-se a demanda de energia no uso final. Da mesma forma que 
no trato dos recursos energéticos, os estudos sobre a demanda não prescindiram 
de ampla discussão junto a especialistas, seja na área da macroeconomia e da 
demografia, seja na área da eficiência e do uso da energia propriamente dito. 
 
Em paralelo, seguindo a diretriz de oferecer ao debate público os estudos do PNE 
2030, o MME promoveu diversos seminários específicos, que tiveram por objeto a 
apresentação e a discussão das questões relacionadas com a oferta e a demanda 
de energia. Foram, ao todo, 8 seminários, três sobre os estudos da demanda e 
cinco sobre os estudos da oferta. Importa destacar que os aspectos sócio-
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ambientais foram necessariamente abordados com a multidisciplinaridade e 
transversalidade que o assunto requer. No dia 22 de novembro, um último 
seminário fechou o ciclo de eventos públicos, cuidando da apresentação e 
discussão da estratégia para expansão da oferta de energia. 
 
A repercussão deste último seminário, como não poderia deixar de ser, foi bem 
maior e mais abrangente. Afinal, as principais conclusões dos estudos foram nele 
apresentadas e discutidas. O relatório do PNE 2030, que deverá ser editado no 
início de 2007, consolidará e complementará os principais pontos dos estudos 
realizados. 
 
Nessas condições, os estudos do PNE 2030 foram conduzidos incorporando-se a 
necessária participação de importantes elementos da sociedade, com ampla 
divulgação pública para esse tipo de estudo, com ampla cobertura dos principais 
meios de comunicação. 
 
Contudo, o ineditismo dos trabalhos do PNE 2030 não se resume a isto. O prazo 
em que os estudos foram realizados –  menos de um ano –  também é digno de 
registro, dadas suas complexidade e abrangência. O mais relevante, todavia, é o 
fato do PNE 2030 constituir-se em estudo pioneiro no Brasil realizado por um ente 
governamental. Sem dúvida, é a primeira vez no país, no âmbito do Governo, que 
se desenvolve um estudo de planejamento de longo prazo de caráter energético, 
vale dizer, cobrindo não somente a questão da energia elétrica, como também 
dos demais energéticos, notadamente petróleo, gás natural e biomassa. As 
referências anteriores disponíveis no âmbito de entidades de governo são os 
estudos da Petrobras, na área de petróleo e gás, e da Eletrobrás, como 
coordenadora do extinto Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas 
Elétricos –  GCPS, na área de eletricidade. O PNE 2030 surge, assim, como uma 
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referência nova e esperada, cumprindo um papel há muito reclamado por toda a 
sociedade. 
A EPE, como condutora dos estudos do PNE 2030, contribui de forma decisiva 
para a recuperação do processo de planejamento energético nacional, 
recuperação esta colocada, desde sempre, como objetivo inafastável pelo 
Ministro de Estado de Minas e Energia. Além disso, a conclusão dos estudos, na 
forma e no prazo realizados, ratifica o acerto na criação da EPE e consolida a 
instituição como referência do planejamento setorial. 

 
PRODUTOS 

 
Em 2006, a DEN esteve voltada para a execução dos estudos sob sua 
responsabilidade que foram previstos no Contrato nº 01/2005-MME, firmado em 
dezembro de 2005, e no Contrato nº 01/2006-MME, firmado em março de 2006 (o 
primeiro com a execução sob a coordenação da diretoria). 
 

CONTRATO Nº 01/2005-MME 
 
O Contrato nº 01/2005-MME, considerando, inclusive, o disposto em seu Primeiro 
Termo Aditivo, teve como principais projetos o Plano Nacional de Energia 2030 –  
PNE 2030 e o Balanço Energético Nacional 2006 –  BEN 2006. Destaque-se que 
o PNE 2030 constitui-se em trabalho inédito na esfera do governo. De fato, é a 
primeira vez que, na esfera governamental, se desenvolvem estudos integrados 
de prospecção da Matriz Energética Brasileira. As experiências anteriores 
referiam-se, isoladamente, ao setores elétrico e de petróleo, coordenados que 
eram, respectivamente, pela Eletrobrás e Petrobras. 
 
Nesse contrato, cuja execução iniciou-se ainda ao final de 2005, foram previstos 
quatro projetos, estruturados em um total de 44 produtos, os quais foram 
subdivididos em 145 notas técnicas. 
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PROJETO # Produtos # Notas 

Técnicas 

PLANO NACIONAL DE ENERGIA 2030 28 78 

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL 2006 6 28 

MANUAL DE PLANEJAMENTO 3 7 

ACOMPANHAMENTO DO MERCADO DE ENERGIA 5 32 

TOTAL 43 145 

 

Conforme os Termos de Referência que nortearam a contratação, os produtos 
previstos em cada projeto foram: 
 

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

    
� A Economia Brasileira e as Perspectivas de Evolução a Longo Prazo (4 

notas técnicas) 
� Síntese do Balanço Energético Nacional (3 notas técnicas) 
� A Evolução Histórica da Oferta e do Consumo de Energia (2 notas 

técnicas) 
� Evolução do Mercado de Energia de Longo Prazo –  2030 (3 notas 

técnicas) 
� Estudos dos Recursos Energéticos: Recursos Hídricos (1 nota técnica) 
� Estudos dos Recursos Energéticos: Petróleo e Derivados (3 notas 

técnicas) 
� Estudos dos Recursos Energéticos: Gás Natural (3 notas técnicas) 
� Estudos dos Recursos Energéticos: Carvão Mineral (3 notas técnicas) 
�  Estudos dos Recursos Energéticos: Urânio (3 notas técnicas) 
� Estudos dos Recursos Energéticos: Biomassa (2 notas técnicas) 
� Estudos dos Recursos Energéticos: Outras Fontes (2 notas técnicas) 
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� Síntese da Matriz Energética: Importação, Exportação e Intercâmbio de 
Energia (1 nota técnica) 

� Síntese da Matriz Energética: Análise da Competitividade entre os 
Recursos Energéticos (2 notas técnicas) 

� Síntese da Matriz Energética: Condicionantes Socioambientais da Energia 
no Brasil (2 notas técnicas) 

� Síntese da Matriz Energética nacional 2023 (1 nota técnica) 
� Geração Hidrelétrica (4 notas técnicas) 
� Geração Termelétrica a partir de Petróleo e Derivados ( 3 notas técnicas) 
� Geração Termelétrica a Gás Natural (3 notas técnicas) 
� Geração Termelétrica a Carvão Mineral (3 notas técnicas) 
� Geração Termonuclear (3 notas técnicas) 
� Geração Termelétrica a partir da Biomassa (3 notas técnicas) 
� Geração Termoelétrica a partir de Outras fontes (3 notas técnicas) 
� Importação, Exportação e Intercâmbio de Energia Elétrica (1 nota técnica) 
� Sistema de Transmissão (2 notas técnicas) 
� Prospecção Tecnológica e Capacitação Industrial (2 notas técnicas) 
� Estratégia da Expansão do Setor Energético (10 notas técnicas) 
� Eficiência Energética (3 notas técnicas) 
� Combustíveis Líquidos (3 notas técnicas) 

 
Estudos do Balanço Energético Nacional 2006 

    
� Diretrizes e Plano de Trabalho (2 notas técnicas) 
� Metodologia de pesquisa e Estimação de Recursos Energéticos 

Selecionados (7 notas técnicas) 
� Análise e Revisão de Estatísticas do BEN (13 notas técnicas) 
� Instrumentos de Regulamentação da Coleta de Informações (1 nota 

técnica) 
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� Estruturação dos Balanços Energéticos Estaduais (1 nota técnica) 
� Balanço Energético Nacional 2006 (4 notas técnicas) 

    
Manual de Planejamento 

    
� Metodologia, Critérios e Procedimentos (5 notas técnicas) 
� Processo de Planejamento (1 nota técnica) 
� Modelos Computacionais (1 nota técnica) 

 
Acompanhamento do Mercado de Energia 

    
� Estatística e Análise do Mercado de Energia Elétrica (12 boletins mensais) 
� Acompanhamento do Mercado de Energia Elétrica e da Economia (4 

boletins trimestrais) 
� Revisão Quadrimestral das Previsões de Mercado e da Carga de Energia 

Elétrica (2 notas técnicas) 
� Consolidação do Mercado de Energia Elétrica de 2005 (1 nota técnica) 
� Estatística e Análise do Setor Energético (13 boletins mensais). 

 
No caso das notas técnicas do PNE 2030, o Ministério de Minas e Energia 
organizou boa parte delas em 12 volumes que constituem a referência básica dos 
estudos. Além dessas notas técnicas, esses estudos permitirão a produção de 4 
relatórios técnicos, que serão publicados pela EPE. São eles: 

� Plano Nacional de Energia 2030 
� Matriz Energética Brasileira 2030 
� Balanço Energético Nacional 2006 (Ano base 2005), também em versão 

em inglês 
� Balanço Energético Nacional 2006 –  Sumário executivo (também em 

versão em inglês) 
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CONTRATO Nº 01/2006-MME 
    

O Contrato nº 01/2006-MME, firmado em março de 2005 e cuja execução tem a 
coordenação, no âmbito da EPE, da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, tem 
como projeto principal o Plano Decenal de Expansão do Setor Energético 2007-
2016, agora de abrangência energética. 
 
Nesse contrato, considerando seu 1º Termo Aditivo, esteve a cargo da DEN a 
elaboração de 21 notas técnicas relacionadas aos seguintes produtos: 

� Projeções do mercado e carga de energia elétrica por subsistema (2 notas 
técnicas) 

� Projeções da carga por barramento (2 notas técnicas) 
� Consolidação dos cenários macroeconômicos e das premissas básicas 

para as projeções da demanda de energia (2 notas técnicas) 
� Relatório analítico dos estudos de mercado de energia do Plano Decenal 

(1 nota técnica) 
� Consolidação das projeções de mercado de energia elétrica dos agentes 

setoriais (2 notas técnicas) 
� Análise das estatísticas do mercado de energia (2 notas técnicas) 
� Sistema de informações de mercado (1 nota técnica) 
� Análise histórica dos recursos energéticos (1 nota técnica) 
� Estudos sobre o carvão mineral (3 notas técnicas) 
� Perspectivas dos preços dos energéticos (3 notas técnicas) 
� Estudos associados à demanda a ser licitada (2 notas técnicas) 
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EXECUÇÃO FÍSICA 
    

Contrato nº 01/2005-MME 
 
A execução física dos contratos em que esteve envolvida a DEN foi condicionada 
pela evolução natural dos estudos. Especialmente no caso do PNE 2030, o 
desenvolvimento dos trabalhos ensejou a realização de atividades não 
programadas e, mesmo, ampliação do escopo, o que se traduziu, inclusive, no 
aditamento do contrato. As circunstâncias em que o trabalho foi desenvolvido, 
ditadas pela evolução do quadro técnico da EPE, e, principalmente, sua 
profundidade e ineditismo explicam e justificam as correções de rumo efetuadas 
e, em grande parte, não ter sido atingido a performance de 100% de execução. 
De qualquer forma, o índice de execução física atingido, de 88%, deve ser 
considerado satisfatório. 
 
Entre as atividades não programadas incluem-se a realização, sob a coordenação 
do MME, de seminários temáticos, que tiveram por objeto a apresentação e a 
discussão das questões relacionadas com a oferta e a demanda de energia no 
longo prazo, seguindo a diretriz definida pelo MME de oferecer ao debate público 
os estudos do PNE 2030. Foram, ao todo, 8 seminários - três sobre os estudos da 
demanda e cinco sobre os estudos da oferta - que observaram a seguinte 
agenda: 

 

Estudos da demanda  

26 de abril Cenários macroeconômicos 

13 de julho Eficiência energética 

21 de setembro Cenários da demanda de energia 
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Estudos da oferta 

18 de abril Geração hidrelétrica e Fontes renováveis 

14 de junho Energia nuclear 

14 de junho Geração térmica a carvão mineral 

13 de julho Petróleo e derivados e Gás natural 

29 de agosto Combustíveis líquidos 

 
Todas as apresentações efetuadas nesses seminários estão disponíveis no site 
da EPE na internet.  
 
Ao final de 2006, das 145 notas técnicas previstas, havia sido concluído e 
entregue ao MME um total de 127, conforme indicado no quadro a seguir.  
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EEEEvolução mensal da execução físivolução mensal da execução físivolução mensal da execução físivolução mensal da execução físicacacaca 
 

PROJETO # Notas 
Técnicas 

% 
Realizado 

PLANO NACIONAL DE ENERGIA 2030 68 87% 

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL 2006 24 86% 

MANUAL DE PLANEJAMENTO 6 86% 

ACOMPANHAMENTO DO MERCADO DE ENERGIA 29 91% 

TOTAL 127 88% 

    

    
Contrato nº 01/2006-MME 

 
Nesse contrato, das 21 notas técnicas cuja elaboração esteve sob a 
responsabilidade da DEN, foram concluídas e entregues ao MME 14 notas 
técnicas, perfazendo um índice de realização de 67%. 

Diretoria de Estudos Econômicos e Energéticos
Execução Física do Contrato nº 01/2005-MME
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Outras atividades 
 

Além das atividades relacionadas à execução dos contratos com o MME acima 
referidos, a DEN esteve envolvida com a execução do Convênio nº 036/2005-
MME, firmado com o MME em 23 de dezembro de 2005, que tem por objeto a 
elaboração de estudo do potencial de combustíveis fósseis sólidos nas regiões 
Norte e Nordeste do país, como alternativa de suprimento do mercado de energia 
elétrica dessas regiões. Nesse sentido, as atividades do convênio compreendem: 

• identificar e cadastrar as áreas de ocorrências de depósitos econômicos de 
turfa,  

• estudar a possibilidade técnica de associação das turfa à biomassa gerada 
pelo desmatamento ocasionado pelas operações de lavra desse bem 
mineral,  

• reavaliar os dados existentes e aprofundar as pesquisas geológicas de 
carvão na bacia sedimentar do Paraíba, e  

• analisar a viabilidade técnico-econômica do aproveitamento energético do 
carvão e da turfa para abastecimento elétrico para as regiões norte e 
nordeste. 

 
A execução desse Convênio ao longo de 2006 ficou prejudicada por razões 
administrativas, no âmbito do concedente, conforme assinalado nos relatórios 
quadrimestrais de acompanhamento físico-financeiro. 
 
A DEN também promoveu a edição e publicação do livro Mercado de Energia 
Elétrica 2005-2015, iniciativa inédita que consolidou os estudos de prospecção do 
mercado de eletricidade com vistas no Plano Decenal de Energia Elétrica. As 
projeções de mercado constituíram um capítulo desse plano. Porém, como 
suporte para essas projeções, a EPE desenvolveu, ainda em 2005, vários e 
importantes estudos que, por sua extensão e complexidade, não puderam ser 
reproduzidos no corpo do relatório que documentou o plano. Contudo, tais 
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estudos apresentavam grande riqueza de métodos, conceitos e informações do 
interesse e de muita valia para vários agentes setoriais, desde pessoas e 
instituições da área de ensino e pesquisa até os próprios concessionários 
setoriais e empresas que, direta ou indiretamente, têm ligações com o setor 
elétrico. Na tônica de conferir maior transparência aos estudos de planejamento, e 
também com o propósito de não se deixar perder todo o acervo produzido, a EPE 
decidiu consolidar e oferecer à sociedade, na forma do referido livro, acesso aos 
estudos realizados para compor as projeções do mercado brasileiro de energia 
elétrica no horizonte decenal. 
 

Faturamento 
 
A elaboração desses estudos significou um faturamento originário da DEN de 
R$ 13.061.200 (treze milhões sessenta e um mil e duzentos reais), valor 107,5% 
superior ao registrado em 2005, correspondente a cerca de 40% (quarenta por 
cento) do faturamento da Empresa no ano de 2006. A discriminação do 
faturamento por projeto é apresentada na tabela a seguir. Apesar de corresponder 
a uma performance de execução financeira de 83%, o faturamento da diretoria em 
2006 esteve 5,6% acima do valor previsto, que era de R$ 12,4 milhões. 
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Valores em R$ mil 
  VALOR FATURADO 

Projeto 
 

Valor 

Total  DEN  Outras áreas  TOTAL  % 

CONTRATO Nº 01/2005-MME         

TOTAL Contrato  15.182,0  11.707,2  1.128,2  12.835,4  85% 

Estudos do 

PNE 2030 

 
10.305,7  7.499,9  835,0  8.334,9  81% 

Estudos do 

BEN 2006 

 
2.897,0  2.741,2  0  2.741,2  95% 

Manual de 

Planejamento 

 
513,2  110,0  293,2  403,2  79% 

Acompanhamento do 

Mercado 

 
1.466,1  1.356,1  0  1.356,1  93% 

CONTRATO Nº 01/2006-MME         

Estudos da DEN  1.831,8  1.354,0  0  1.354,0  74% 

TOTAL GERAL  17.013,8  13.061,2  1.128,2  14.189,4  83% 
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DIRETORIA DE ESTUDOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEE 
 
 
A Diretoria de Estudos de Energia Elétrica é responsável pelos 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:  
� Superintendência de Geração de Energia (SGE) 
� Superintendência de Meio Ambiente (SMA) 
� Superintendência de Transmissão de Energia (STE) 
 
A seguir são apresentados os principais resultados de DEE no exercício de 2006: 
 
Superintendência de Geração de Energia:Superintendência de Geração de Energia:Superintendência de Geração de Energia:Superintendência de Geração de Energia:    
    

• Realização e conclusão dos estudos de planejamento da geração para o 
Plano Decenal 2006/2015, publicado pelo MME; 

• Habilitação Técnica e Cálculo das Garantias Físicas para o leilão de A-3, 
de 157 empreendimentos hidrelétricos e termelétricos, totalizando cerca de 
21.000 MW inscritos, realizado em 29 de junho de 2006, e de 146 
empreendimentos hidrelétricos e termelétricos, totalizando cerca de 22.000 
MW, para o leilão de A-5, realizado em 10 de outubro de 2006; 

• Desenvolvimento de estudos para proposição dos preços máximos de 
compra de energia nos leilões de A-3 e A-5, e dos preços máximos de 
compra para cada hidrelétrica nova (sem concessão), participantes do 
leilão A-5; 
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• Iniciados os estudos de inventários hidrelétricos das bacias hidrográficas 
dos rios Juruena, Trombetas e Aripuanã; 

• Iniciado o processo de análise do projeto de engenharia e dos parâmetros 
energéticos das usinas de Jirau e Santo Antônio localizadas no rio 
Madeira, no norte do país; 

• Iniciados os estudos de planejamento da expansão do parque gerador 
nacional para elaboração do Plano Decenal de Energia 2007/2016; 

• Participação nos Estudos para a elaboração do Plano Nacional de Energia 
com horizonte 2030; 

• Participação nos estudos de atualização do Manual de Inventário de Bacias 
Hidrográficas, em desenvolvimento no MME e coordenado pelo CEPEL; 

• Participação nos estudos para validação do novo modelo de simulação 
SUISHI desenvolvidos pelo CEPEL; 

• Participação em grupo de trabalho coordenado pelo ONS, para atualização 
das séries de vazões afluentes aos principais reservatórios do sistema de 
geração nacional. 

 
 SuperintendSuperintendSuperintendSuperintendência de Meio Ambienteência de Meio Ambienteência de Meio Ambienteência de Meio Ambiente    
 
Durante o ano de 2006, a Superintendência de Meio Ambiente desenvolveu, 
acompanhou e realizou estudos socioambientais para o planejamento energético 
e para gestão do licenciamento prévio ambiental de novos empreendimentos.  
 
Destacam-se os seguintes trabalhos desenvolvidos pela SMA em 2006: 
 

• Início do desenvolvimento de Estudos de Inventário das Bacias 
Hidrográficas dos rios Juruena, Trombetas e Aripuanã; 

• Acompanhamento dos estudos de Viabilidade e EIA/RIMA dos 
aproveitamentos hidrelétricos do rio Parnaíba; 
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• Desenvolvimento de Estudos de Avaliação Ambiental Integrada - AAI das 
Bacias Hidrográficas dos rios Uruguai, Parnaíba, Tocantins e seus 
formadores, Paranaíba, Doce e Paraíba do Sul; 

• Habilitação Socioambiental de usinas hidrelétricas, termelétricas e análise 
das transmissões associadas para o leilão de energia A-3 de 157 
empreendimentos, totalizando cerca de 21.000 MW inscritos; 

• Habilitação Socioambiental de usinas hidrelétricas, termelétricas e análise 
das transmissões associadas para o leilão de energia A-5 de 146 
empreendimentos, totalizando cerca de 22.000 MW inscritos; 

• Análise Socioambiental dos seguintes Estudos de Viabilidade Técnico-
Econômica das Alternativas de Transmissão (R1): 
o Reforço à Rede Básica do Norte de Minas Gerais; 
o Suprimento à Região Metropolitana de São Luis –  MA; 
o Análise da Expansão da Rede Básica no Estado do Rio Grande do 

Norte considerando a integração de Geração Eólica; 
o Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa; 
o Estudo do Suprimento ao Sistema Regional de Penedo; 
o Estudo de suprimento ao Sistema Regional de Picos; 
o Atendimento ao Estado do Paraná, incluindo as interligações 

Jaguariaiva –  Itararé e Londrina/ESUL –  Maringá;  
o Análise das fontes supridoras 230kV/138 kV e do sistema 138kV da 

região de Capão Bonito; 
o Estudo de suprimento às cargas do sul da Bahia considerando o 

atendimento a Brumado. 
• Análise dos seguintes Estudos de Caracterização Sócio-Ambiental do 

Corredor de Transmissão (R3): 
o LT São Simão – Marimbondo 500 kV; 
o LT Jaguara  – Estreito 500 kV; 
o LT Marimbondo  – Ribeirão Preto 500 kV; 
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o LT Ribeirão Preto  – Poços de Caldas 500 kV; 
o LT Ribeirão Preto  – Estreito 500 kV; 
o LT Neves 1  – Mesquita 500 kV; 
o LT Funil  – Itapebi  230 kV; 
o LT Mascarenhas  – Verona 230 kV; 
o LT Jauru  – Vilhena 230 kV. 
o LT Paraíso - Açu C2 –  230 kV; 
o LT Picos  – Tauá 230 kV; 
o LT Ibiocara  - Brumado III 230 kV; 
o LT Curitiba –  Bateias 500 kV; 
o LT Campos Novos  – Videira 230 kV; 
o LT Londrina  – Maringá 230 kV; 
o LT Itararé  – Jaguariaíva 230 kV; 
o LT Dona Francisca - Santa Maria 230 kV; 
o LT Canoinhas - São Mateus 230 kV; 
o LT Paracatu 4  - Pirapora 2 500 kV. 

• Desenvolvimento dos estudos socioambientais da interligação Tucuruí –  
Macapá –  Manaus; 

• Avaliação socioambiental dos sistemas de transmissão dos grandes 
aproveitamentos hidrelétricos na região Amazônica: interligações Madeira 
–  Cuiabá –  SE e Madeira –  Manaus; 

• Desenvolvimento de metodologias para o tratamento dos aspectos 
socioambientais no Plano Decenal; 

• Elaboração dos estudos socioambientais do Plano Decenal de Energia 
2007/2016, abrangendo os empreendimentos de geração, transmissão, 
biocombustíveis, petróleo, gás natural e gasodutos; 

• Elaboração de estudos socioambientais para o Plano Nacional de Energia 
–  PNE 2030: carvão mineral, linhito e turfa; nuclear; petróleo e derivados; 



 

 

 

 
 
 

Relatório de Gestão  

Página 59 de 87 -  - 

59 

gás natural; hidroelétrica; biomassa e biogás; outras fontes alternativas 
(eólica, solar, oceânica e hidrogênio);  

• Levantamentos para o desenvolvimento de metodologia de avaliação 
ambiental adequada ao planejamento das atividades de exploração e 
produção de petróleo; 

• Elaboração de Termos de Referência e Projetos Básicos para contratação 
de serviços especializados e celebração dos convênios com o MME para 
elaboração dos estudos de inventário e viabilidade citados na seqüência da 
descrição das atividades da DEE. 

 
Superintendência de Transmissão de Energia (STE)Superintendência de Transmissão de Energia (STE)Superintendência de Transmissão de Energia (STE)Superintendência de Transmissão de Energia (STE)    
    

• Estudos para o desenvolvimento dos estudos de transmissão do Plano 
Decenal de Energia 2007/2016; 

• Estimativa de Demanda de Investimentos de ativos de transmissão do 
Sistema Interligado Nacional no período 2007-2016; 

• Estudo da Evolução das Tarifas de Uso do Sistema de Transmisssão 
(TUST) no ciclo 2007-2016; 

• Estudos dos Limites de Intercâmbio de Energia entre os subsistemas   do 
Sistema Interligado Nacional –  SIN; 

• Estudo da Interligação Brasil-Uruguai –  exportação de energia para o 
Uruguai; 

• Estudos dos Reforços do Sistema de Transmissão de Itaipu para assegurar 
maior confiabilidade frente a condições climáticas adversas 

• Elaboração do Programa de Expansão da Transmissão (PET) –  ciclo 
2006-2010; 

• Avaliação Técnica das Conexões de Geração para fins de habilitação aos 
leilões de energia; 
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• Estudo de Integração das Usinas do Rio Madeira –  S.Antônio e Jirau e 
respectivos reforços nos sistemas receptores; 

•  Coordenação e elaboração de estudos regionais da expansão da 
transmissão em conjunto com as empresas do setor elétrico. Muitos destes 
estudos subsidiaram diretamente a realização dos leilões de transmissão 
pela ANEEL, a exemplo dos a seguir listados: 

 Estudos Regionais Principais Obras 1. Reforço a Rede Básica do Norte de Minas Gerais   LT 500 kV Paracatu 4 –  Pirapora 2  2. Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina - Regiões Sul e Extremo Sul  LT 230 kV J. Lacerda B –  Siderópolis C3 3. Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina - Regiões Norte e Vale do Itajaí  LT 230 kV Joinville Norte –  Curitiba SE 230 kV Joinville Norte - 230/69 kV 4. Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Regiões Central e Oeste  LT 230 kV S. Maria 3 –  Dona Francisca C2 5. Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa LT 230 kV Limoeiro - Santa Rita II  SE Santa Rita II - 230/69 kV 6. Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís - MA  LT 230 kV São Luís II –  São Luís I  LT 230 kV São Luís II - São Luís III 7. Estudo da Região de Poços de Caldas  SE Poços de Caldas –  AT 345/138 kV 300 MVA 8. Atendimento à Área Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro    SE Venda das Pedras - 345/138 kV 9. Estudo dos Sistemas 138 kV das Regiões de Marília e Tupã - Período 2006 a 2015  SE Getulina - 440/138 kV  10. Estudo de Suprimento ao Sistema Regional de Penedo  LT 230 KV Jardim –  Penedo 
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CONTRATOS 
 
Em termos de contratos de serviços de estudos técnicos, em 2006 a DEE, esteve 
voltada para a execução dos estudos sob sua responsabilidade previstos nos 
contratos: 
 

a) Contrato nº. 085/2004-MME, firmado com o MME em dezembro de 2004;  
b) Contrato nº. 001/2005, firmado com o MME em dezembro de 2005; e 
c) Contrato nº. 001/2006, firmado com o MME em março de 2006. 
 

 

11. Estudo da Subestação Piratininga II  SE Piratininga II –  345 kV 12. Avaliação do Sistema 138 kV da Região de Mairiporã e Bragança Paulista  SE Atibaia - 345/138kV 13. Reavaliação do Sistema 138 kV da Região de Presidente Prudente  LT 138 kV Taquaruçu - P.Prudente 14. Reavaliação do Estudo de Reforço no Suprimento à Região do Pardo  SE Araras - 440/138 kV 15. Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Regiões Guaíba - Camaquã e Sul Integração das UTEs à Carvão LT 230 kV P. Médici –  Santa Cruz 1  16. Estudo de Expansão da Interligação N-NE - LT 500 kV Colinas - Ribeiro Gonçalves - São João do Piauí - Milagres LT 500 kV Colinas - R. Gonçalves - S. João  do Piauí - Milagres 17. Planejamento da Expansão do Sistema de Transmissão do Mato Grosso - Análise de Regime Permanente, Análise Econômica e Desempenho Dinâmico LT 230 kV Jauru - Juba, CS C1  LT 230 kV Maggi –  Nova Mutum, CS C1  LT 230 kV Maggi –  Juba, CS C1  LT 230 kV Sinop –  Sorriso  LT 230 kV Sorriso –  N. Mutum  LT 500 kV Jaurú –  Cuiabá  LT 230 kV Juína –  Maggi, CD 
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Apresenta-se a seguir um resumo dos estudos realizados em 2006 referentes a 
esses contratos que totalizaram 123 relatórios:  
 

Contrato nº. 085/2004-MME 
 
Foram finalizados em 2006 os estudos da DEE num total de 16 relatórios 
referentes aos temas de análise da garantia física de usinas (1), estudo de 
expansão da geração elétrica (1), revisão do modelo computacional de 
orçamentos de obras civis de UHEs e PCHs (5), orçamentação de obras civis de 
UHEs (4), licenciamento ambiental (2), estudo de expansão da transmissão (2) e 
o relatório final do Plano Decenal PDEE 2006/2015. 
 

Contrato nº. 001/2005-MME 
 
No âmbito deste contrato, foi elaborados e entregues 11 relatórios sendo 4 deles 
referentes a contribuições para a elaboração da versão inicial do Manual de 
Planejamento, compreendendo os temas de planejamento da expansão da 
geração e da transmissão de energia elétrica, aspectos socioambientais 
associados ao planejamento da expansão do sistema elétrico e modelos 
utilizados no planejamento da expansão. 
 
Como contribuição da DEE aos estudos do Plano Nacional de Energia –  PNE 
2030, foram elaborados 7 relatórios abordando os temas de Condicionantes 
Sócio-ambientais da Energia no Brasil (Aspectos relevantes para a 
sustentabilidade do setor energético e Análise das condicionantes sócio-
ambientais) e avaliação dos impactos ambientais de diversas fontes (hidrelétrica, 
petróleo e derivados, gás natural, nuclear, biomassa e outras fontes).  
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Contrato nº. 001/2006-MME 
 
Foram elaborados e 96 relatórios sendo 22 deles referentes aos estudos da 
expansão da geração, transmissão e aspectos socioambientais do PDE 
2007/2016 - Plano Decenal de Expansão de Energia – , 39 relativos à licitação da 
expansão da geração, 14 relativos à licitação da expansão da transmissão, 11 
relativos aos grandes aproveitamentos hidrelétricos na região Amazônica e, 
finalmente, 10 referentes a insumos para o processo de planejamento 
(procedimentos, critérios e metodologias de planejamento). 
 

CONVÊNIOS 
 

Convênio MME/EPE nº 013/2004 referente a estudos de AAI  

O objeto deste convênio é a Avaliação Ambiental Integrada – AAI dos rios Uruguai, 
Parnaíba, Tocantins e seus formadores, Paranaíba, Doce e Paraíba do Sul. 
 

A Avaliação Ambiental Integrada é composta pelas seguintes etapas: 

a) Plano de Trabalho; 

b) Caracterização Ambiental da Bacia Hidrográfica; 

c) Avaliação Ambiental Distribuída e Identificação de Potenciais Conflitos; 

d) Seminários para Consulta Pública; 

e) Avaliação Ambiental Integrada e Diretrizes; 

f) Seminários para Consulta Pública; 

g) Relatório Final e Sumário Executivo.  

As seguintes atividades foram realizadas em 2006: 

1. Para a bacia do rio Uruguai, foram concluídas as etapas de “a” a “f”; 

2. Para as bacias dos rios Parnaíba e Paranaíba foram concluídas as etapas “a”, “b” e 

“c” e a primeira fase da etapa “d”; 
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3. Para a bacia do rio Tocantins e seus formadores foram concluídas as etapas “a”, 

“b” e “c”; 

4. Para as bacias dos rios Doce e Paraíba do Sul, foram concluídas as etapas “a” e 

“b”; 

Convênios MME/EPE referentes aos estudos de inventário   

O objeto destes convênios é a realização dos Estudos de Inventário das bacias 

hidrográficas dos seguintes rios: 

- Convênio nº 029/2005 – Rio Juruena; 

- Convênio nº 030/2005 – Rio Apuruanã; 

- Convênio nº 031/2005 – Rio Sucunduri; 

- Convênio nº 032/2005 – Rio Trombetas; 

- Convênio nº 033/2005 – Rio Jari; 

- Convênio nº 034/2005 – Rio Branco. 

As seguintes atividades foram realizadas em 2006: 

1. Pesquisa e levantamento de cartas topográficas da região do rio estudado, bem 

como mapas rodoviários da região Norte, elaborados pela Diretoria do Serviço 

Geográfico - DSG do Exército e pelo IBGE; 

2. Levantamento de dados para subsidiar o desenvolvimento do Termo de Referência 

para contratação de serviços especializados para elaboração de estudos 

necessários à realização dos estudos de inventário; 

3. Emissão de ofícios visando o requerimento à ANEEL dos registros de estudos de 

inventários das bacias dos mencionados rios;  

4. Elaboração dos Termos de Referência; 
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5. Coordenação e execução das licitações, na modalidade Concorrência, para 

contratação dos serviços especializados para elaboração dos estudos de inventário 

dos citados rios; 

6. Acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços necessários à 

elaboração dos Estudos de Inventário dos citados rios, com exceção dos estudos 

do rio Jarí, a ser contratado em 2007.   

Convênios MME/EPE referentes aos estudos de viabilidade   

O objeto destes convênios é a realização dos Estudos de Viabilidade dos seguintes 

aproveitamentos hidrelétricos: 

- Convênio nº 022/2005 – AHE Teles Pires; 

- Convênio nº 023/2005 – AHE Sinop; 

- Convênio nº 024/2005 – AHE Colider; 

- Convênio nº 025/2005 – AHE São Manoel; 

- Convênio nº 026/2005 – AHE Foz do Apiacás; 

- Convênio nº 027/2005 – AHE Magessi. 

As seguintes atividades foram realizadas em 2006: 

1. Pesquisa e levantamento de cartas topográficas da região na qual se localiza o 

aproveitamento hidrelétrico, bem como mapas rodoviários da região Norte, 

elaborados pela Diretoria do Serviço Geográfico - DSG do Exército e pelo IBGE; 

2. Levantamento de dados para subsidiar o desenvolvimento do Termo de Referência 

para contratação de serviços especializados para elaboração de estudos 

necessários à realização dos Estudos de Viabilidade;  

3. Tratativas entre a EPE e ANEEL sobre a necessidade de maior celeridade no 

processo de aprovação dos Estudos de Inventário do rio Teles Pires, em razão da 
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necessidade de iniciar a elaboração dos Estudos de Viabilidade. Desta ação 

resultou a emissão do Despacho ANEEL nº 1.613, de 20 de julho de 2006, 

aprovando os citados estudos, incluindo um trecho do Rio Apiacás, permitindo, 

desta forma, a emissão do registro dos Estudos de Viabilidade dos 

empreendimentos, em nome da EPE. 

4. Elaboração dos Termos de Referência para contratação de serviços especializados 

para elaboração dos estudos de viabilidade dos aproveitamentos citados.  

 
Faturamento 

 
A elaboração dos estudos contemplados nos contratos anteriormente descritos 
possibilitou um faturamento de R$ 15.641.679,00 em 2006, a saber: 

 
- Contrato 085/2004:  R$ 1.653.599,00 
- Contrato 001/2005:  R$  1.032.000,00 
- Contrato 001/2006:  R$  12.956.080,00 
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DIRETORIA DE ESTUDOS DE PETRÓLEO, GÁS E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - DPG 
 
 
A Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis é responsável pelos 
estudos dos recursos e reservas de petróleo e gás natural, seus derivados, 
demais combustíveis fósseis e biocombustíveis, estudos sobre o abastecimento e 
o desenvolvimento tecnológico sobre o uso desses energéticos, estudos 
ambientais relacionados ao uso desses combustíveis e à infra-estrutura 
associada. 
 
A estrutura organizacional da DPG compreende duas superintendências:  
� Superintendência de Petróleo (SPT) 
� Superintendência de Gás e Biocombustíveis (SGB) 
 
A seguir são apresentados os principais resultados de DPG no exercício de 2006: 
 

Estudos Realizados 
 
A DPG realizou diversos estudos previstos no contrato nº. 085/2004-MME, 
firmado com o MME em dezembro de 2004, e no Aditivo de Contrato nº. 
001/2006, firmado com o MME em julho de 2006, relativo à elaboração do Plano 
Decenal de Energia 2007-2016. Foram concluídos 100 % dos estudos previstos 
para 2006.   
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Contrato nº. 085/2004-MME 
 

I I I I ––––  E E E Estudosstudosstudosstudos    específicosespecíficosespecíficosespecíficos    sobre osobre osobre osobre o    mercado de mercado de mercado de mercado de GGGGásásásás N N N Naturalaturalaturalatural    
---- Projeção de Consumo de Gás Natural  Projeção de Consumo de Gás Natural  Projeção de Consumo de Gás Natural  Projeção de Consumo de Gás Natural     

A projeção de demanda de gás natural foi elaborada sob coordenação da 
EPE, com a participação das companhias estaduais distribuidoras de gás, 
organizadas na Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás 
Canalizado - ABEGAS. Precedeu à projeção da demanda, uma ampla discussão 
sobre a metodologia a empregar, que contou com a participação da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –  ANP, do Instituto 
Brasileiro de Petróleo e Gás - IBP, da PETROBRAS e da Associação Brasileira de 
Geradoras Termelétricas –  ABRAGET.  
---- Avaliação do Impacto das Novas Descobertas de Gás Natural Avaliação do Impacto das Novas Descobertas de Gás Natural Avaliação do Impacto das Novas Descobertas de Gás Natural Avaliação do Impacto das Novas Descobertas de Gás Natural    

Este estudo contemplou, na primeira etapa, a elaboração das previsões de 
produção e disponibilidade de gás natural dos campos já descobertos no período 
2006 a 2015. Na segunda etapa, avaliaram-se as perspectivas de produção e 
disponibilidade de gás natural, para o mesmo período 2006-2015, oriundas dos 
blocos das bacias sedimentares brasileiras em fase de exploração. 
---- Avaliação da Infra Avaliação da Infra Avaliação da Infra Avaliação da Infra----Estrutura de Transporte de GásEstrutura de Transporte de GásEstrutura de Transporte de GásEstrutura de Transporte de Gás    

O objetivo deste estudo foi de avaliar as condições da infra-estrutura de 
gasodutos existente, em construção e considerando também novos gasodutos já 
previstos, considerados críticos para atender as demandas atuais e projetadas, 
utilizando as projeções de oferta de gás importado e gás nacional e as demandas 
projetadas.  
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---- Avaliação das Alternativas Tecnológicas de Movim Avaliação das Alternativas Tecnológicas de Movim Avaliação das Alternativas Tecnológicas de Movim Avaliação das Alternativas Tecnológicas de Movimentação de Gás Naturalentação de Gás Naturalentação de Gás Naturalentação de Gás Natural    
O estudo avaliou e comparou as alternativas de transporte de gás natural, 

para pequenos volumes, em função das distâncias, considerando as três opções 
tecnológicas de transporte por gasodutos, por GNC ou por GNL e determinando 
para cada uma, os seus respectivos custos unitários por unidade de energia 
transportada. 
---- Avaliação da Competitividade do Gás Natural frente a outros Energéticos Avaliação da Competitividade do Gás Natural frente a outros Energéticos Avaliação da Competitividade do Gás Natural frente a outros Energéticos Avaliação da Competitividade do Gás Natural frente a outros Energéticos    
O objetivo deste estudo foi verificar a competitividade do gás natural frente ao 
óleo diesel, ao óleo combustível, ao GLP, ao álcool, à gasolina e também à 
energia elétrica, considerando a substituição ou modificação dos respectivos 
equipamentos que utilizam os energéticos (caldeiras, aquecedores, motores, etc.) 
e ressaltar os aspectos técnicos e econômicos da substituição dos combustíveis.  
 
II II II II ---- E E E Estudosstudosstudosstudos    específicosespecíficosespecíficosespecíficos    sobre a inserção e uso de biocombustíviessobre a inserção e uso de biocombustíviessobre a inserção e uso de biocombustíviessobre a inserção e uso de biocombustívies        
Os estudos consistiram em análises sobre as possibilidades de utilização do 
biodiesel B100 para geração de energia elétrica nos Sistemas Isolados da 
Amazônia. O escopo do estudo incluiu a avaliação técnico-econômica de plantios 
intensivos de dendê e instalação e operação de unidades industriais de extração 
de óleo vegetal e de produção de biodiesel. 
III III III III ––––  E E E Estudos específicosstudos específicosstudos específicosstudos específicos    sobre o abastecimento desobre o abastecimento desobre o abastecimento desobre o abastecimento de petróleo, gás e derivados petróleo, gás e derivados petróleo, gás e derivados petróleo, gás e derivados    
- Desenvolvimento de metodologia para o estudo do impacto de variações do 
preço do diesel sobre os preços de produtos agrícolas e sobre o preço de 
serviços de transporte; 
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- Criação de base de dados e desenvolvimento de metodologia para projeção da 
demanda de GLP, gasolina, álcool carburante e diesel, a partir dos quais foram 
elaborados três cenários de demanda para estes combustíveis. 
 

Aditivo do Aditivo do Aditivo do Aditivo do Contrato nº. 001/2006Contrato nº. 001/2006Contrato nº. 001/2006Contrato nº. 001/2006---- MME MME MME MME 
 
Os vários estudos realizados deverão integrar o Plano Decenal de Energia 2007-
2016, a saber: 
 

• Projeção das reservas e da produção nacionais de petróleo e gás natural 
até 2016; 

• Projeções da demanda nacional de derivados e biocombustíveis, a partir 
dos cenários macroeconômicos desenvolvidos pela EPE; 

• Projeções dos preços internacionais de petróleo, derivados, gás natural e 
biocombustíveis e dos preços domésticos de derivados, gás e 
biocombustíveis, a partir dos cenários macroeconômicos desenvolvidos 
pela EPE;  

• Estudo sobre a expansão da infra-estrutura de abastecimento nacional de 
derivados de petróleo, compreendendo três partes: 

o Expansão do parque nacional de refino; 
o Expansão das centrais petroquímicas 
o Expansão da infra-estrutura de transporte de petróleos e derivados; 

• Planejamento da oferta de etanol; 
• Planejamento da oferta de biodiesel; 
• Estudos sobre tendências mundiais do mercado e as alternativas de 

importação de GNL para o Brasil; 
• Planejamento da infra-estrutura de transporte de gás natural no Brasil 
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Convênio n° 039/2005 - MME 
 
 
Além dos estudos vinculados aos contratos citados, outro conjunto de estudos 
que envolvem um significativo empenho de trabalho por parte da equipe da DPG, 
integra o objeto desse convênio, com vigência até junho/2007, e compreendem 
cinco projetos, todos sob responsabilidade da DPG: 
 
• Zoneamento nacional de recursos de óleo e gás: criação de uma base de 

informações geo-referenciadas sobre os ativos do setor petróleo existentes e 
planejados em todo o território nacional, assim como sobre as áreas 
geográficas de interesse deste setor, seguido do desenvolvimento de uma 
metodologia para quantificação da importância relativa destas áreas; 

 
• Construção de um modelo para planejamento da evolução do parque nacional 

de refino: desenvolvimento de um modelo matemático que indique os 
investimentos necessários no parque nacional de refino, de forma a ser 
garantido o abastecimento nacional de derivados, aos menores custos para o 
País; 

 
• Construção de um banco de dados computacional sobre o setor de 

abastecimento de petróleo, derivados, biocombustíveis e gás natural no 
Brasil: desenvolvimento de um banco de dados com as principais informações 
sobre a área “ downstream”  do setor nacional de petróleo e gás, 
necessárias aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Petróleo, Gás 
Natural e Combustíveis Renováveis do MME e pela EPE.  

  
• Estudos de planejamento para a ampliação da infra-estrutura de transporte de 

gás, que inclui definição, aquisição, instalação e teste do sistema 
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computacional; carga das informações sobre a infra-estrutura dutoviária atual 
e as ofertas e demandas previstas por estação de entrega; estudos sobre 
alternativas de ampliação da infra-estrutura dutoviária de gás natural no país. 

• Estudo do emprego de Créditos Carbono em projetos de produção e uso de 
biocombustíveis no Brasil, com base no Tratado de Quioto, que tem por 
objetivo a avaliação dos benefícios na aplicação dos mecanismos de 
flexibilização previstos no Tratado, tais como o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e sugerir medidas governamentais que 
estimulem o aproveitamento destes benefícios, além de elaborar um Guia de 
referência para aplicação destes mecanismos para ser disponibilizado aos 
empreendedores brasileiros.  

 
Outras realizações da DPG 

 
––––  Acordos de Cooperação Técnica Acordos de Cooperação Técnica Acordos de Cooperação Técnica Acordos de Cooperação Técnica    
 
Em 2006, foram firmados dois Acordos de Cooperação Técnica entre a EPE e 
entidades externas, sem transferência de recursos financeiros, revestidos de 
grande importância para o desempenho das atividades da Diretoria de 
Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 
 
O primeiro Acordo foi assinado em 05/07/2006, entre a EPE e Petrobras 
Transporte S.A. –  TRANSPETRO e tem por objeto o estabelecimento de 
intercâmbio de informações e de cooperação técnica relativos às atividades de 
elaboração dos estudos para o planejamento da expansão do setor de 
transporte de petróleo e seus derivados, gás natural e biocombustíveis do 
País. 
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O segundo Acordo foi assinado em 02/10/2006, entre a EPE e a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –  ANP –  e objetiva o 
intercâmbio de informações e cooperação técnica relativos às atividades dos 
estudos para o planejamento da expansão do Setor Petróleo e seus 
Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis do País. 

 
––––  Apoio às outras Diretorias da EPE Apoio às outras Diretorias da EPE Apoio às outras Diretorias da EPE Apoio às outras Diretorias da EPE    
 
Devido à especialização de suas atribuições e de seus técnicos, a DPG 
prestou relevante apoio à DEE, no âmbito das atividades relacionadas aos 
Leilões de Energia Nova (CCEAR), particularmente no que tange às 
especificidades das termelétricas a gás natural ou de derivados de petróleo, 
participando de sugestões de regras para elaboração de notas técnicas.  
 
Em função da especialização em petróleo, gás natural e biocombustíveis, a 
DPG também apoiou a DEN na elaboração do Plano Nacional de Energia –  
2030, através do envolvimento de seus técnicos, com participação em 
reuniões de análise crítica e com o fornecimento de informações relacionadas 
ao planejamento de cada segmento.  
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RECEITA REALIZADRECEITA REALIZADRECEITA REALIZADRECEITA REALIZADAAAA        
 
Os quadros a seguir apresentam o resultado consolidado dos valores realizados 
em 2006. 
    

FaturamentoFaturamentoFaturamentoFaturamento (R$ x mil) (R$ x mil) (R$ x mil) (R$ x mil)    Projetos/ProdutosProjetos/ProdutosProjetos/ProdutosProjetos/Produtos    2005200520052005    2006200620062006    
ContContContContrato n° 085/2005 rato n° 085/2005 rato n° 085/2005 rato n° 085/2005 ––––  MME MME MME MME    

Estudos específicos sobre o mercado 
de gás natural 306.976 1.227.904 
Estudos específicos sobre a inserção e 
o uso de biocombustíveis 347.964 811.916 
Estudos específicos sobre o 
abastecimento de petróleo, gás e 
derivados 

-- 1.534.880 

SUBSUBSUBSUBTOTALTOTALTOTALTOTAL 1 1 1 1    654.940654.940654.940654.940    3.574.7003.574.7003.574.7003.574.700    
Aditivo do Contrato n° 001/2006 Aditivo do Contrato n° 001/2006 Aditivo do Contrato n° 001/2006 Aditivo do Contrato n° 001/2006 ––––  MME MME MME MME    

Expansão das reservas e da produção 
nacionais de petróleo e gás natural -- 299.990 
Expansão do parque nacional de refino -- 315.670 
Perspectivas de preços de petróleo, 
derivados e biocombustíveis -- 164.695 
Perspectivas de preços de gás natural 
e gás natural liquefeito -- 66.660 
Projeções de consumo de derivados de 
petróleo e biocombustíveis -- 233.320 
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Consolidação das projeções do 
consumo final de energia -- 66.660 
Estudos sobe as tendências mundiais 
do mercado de GNL e as alternativas 
de importação de GNL no Brasil 

-- 199.990 

Planejamento da infra-estrutura de 
transporte de gás natural no Brasil -- 333.320 
Planejamento da oferta de etanol no 
Brasil -- 333.320 
Planejamento da oferta de biodiesel no 
Brasil -- 266.650 
Estudos socioambientais 
complementares -- 227.830 
SUBTOTAL 2SUBTOTAL 2SUBTOTAL 2SUBTOTAL 2    -- 2.2.2.2.508508508508....105105105105    
TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL    654.940654.940654.940654.940    6.082.8056.082.8056.082.8056.082.805    
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DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC 

 
A Diretoria de Gestão Corporativa é responsável pela execução das atividades 
econômicas, financeiras, patrimoniais e contábeis; pela gestão da infra-estrutura 
corporativa, incluindo a cadeia de suprimentos de materiais, de serviços, de 
espaços físicos e de instalações; bem como a organização e a tecnologia de 
informação necessária ao funcionamento da Empresa, de forma integrada a 
processos de gestão do conhecimento e de gestão de pessoas. 
A estrutura organizacional da DGC compreende duas superintendências:  
� Superintendência de Recursos Financeiros (SRF) 
� Superintendência de Recursos Logísticos (SRL) 
 
A seguir são apresentados os principais resultados da DGC no exercício de 2006: 
 

Superintendência de Recursos Financeiros – SRF 

 
As principais atividades desenvolvidas pela Superintendência de Recursos 
Financeiros, através das áreas de Orçamento, Contabilidade, Custos e Gestão 
Financeira, foram relacionadas com o esforço de buscar o equilíbrio orçamentário 
e financeiro da EPE, revertendo o resultado negativo de 2005 e consolidando um 
horizonte de melhores resultados para o futuro.  
Dentre as principais realizações em 2006, também destacamos: 

 

• Acompanhamento, controle e revisão do Programa de Dispêndios Globais 
–  PDG –  2006 e proposta para o PDG - 2007. 
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• Desenvolvimento e Implantação do “ Sistema de Despesas de Viagem 
Internacional” . 

• 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 
contabilidade e folha de pagamento para os exercícios de 2006 e 2007. 

• 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 escritório da EPE no 
Distrito Federal, envolvendo Junta Comercial, Secretaria da Receita 
Federal e Governo do DF.    

• Supervisão dos trabalhos para inscrição da EPE no cadastro de 
contribuintes do ICMS do Estado do Rio de janeiro, para possibilitar a 
venda de livros editados a partir dos trabalhos técnicos elaborados pela 
Empresa. 
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Superintendência de Recursos Logísticos – SRL 
 
As principais atividades desenvolvidas pela Superintendência de Recursos 
Logísticos, através das áreas de Recursos Humanos e Administração Geral, 
Licitações e Contratos e de Tecnologia da Informação e Comunicações, foram 
relacionadas com a consolidação da infra-estrutura necessária ao funcionamento 
da Empresa, da aprovação do seu Plano de Cargos e Salários, o que possibilitou 
iniciar a admissão dos empregados integrantes do seu quadro de pessoal 
permanente e da expansão da área física da EPE.  
A seguir estão elencadas as principais frentes de trabalho desenvolvidas no 
decorrer do ano de 2006: 
 

  Recursos Humanos  
 

• Realização do 1º concurso público para formação de cadastro reserva de 
156 vagas, sendo 15 vagas destinadas a cargos de nível médio e 141 para 
cargos de nível superior (janeiro/2006); 

• Homologação e publicação, no Diário Oficial da União, do resultado do 
concurso (junho/2006) 

• Aprovação, pelo Departamento de Controle das Empresas Estatais, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Plano de Cargos e 
Salários da EPE (em 29 de junho 2006); 

• Admissão, a partir de 1º de setembro de 2006, dos primeiros empregados 
oriundos do concurso público. Do total de 105 candidatos chamados, 44 
não tiveram interesse de admissão na Empresa e 11 dos que foram 
admitidos inicialmente, foram desligados a pedido. Em 31 de dezembro de 
2006 a situação do quadro permanente era de 50 empregados efetivos, de 
um total de 58 vagas autorizadas pela Diretoria Executiva. 
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• Realização do Programa de Recepção dos Novos Empregados, com a 
participação de toda a Diretoria da Empresa (em out/2006); 

• Coordenação de 53 eventos destinados ao treinamento e aperfeiçoamento 
dos empregados da EPE, num total de 81 participações, 2.003 horas/aula e 
R$ 94.859,42 investidos; 

• Revisão das Normas de Procedimentos de Assistência Médica, 13º Salário 
e a de Estágio de Estudante de Nível Superior; 

• Realização de Projeto Piloto, durante uma semana, para avaliação da 
conveniência de implantação de um Programa de Ginástica Laboral na 
EPE (dez/2006); 

• Desencadeamento das tratativas necessárias à implantação do benefício 
de previdência privada aos empregados da Empresa; 

 
Administração Geral 

 

• Desencadeamento do processo de contratação e posterior gestão técnica 
de, aproximadamente, 50 processos de prestação de serviços, de caráter 
permanente, destinados ao funcionamento da EPE; 

•  Estudos e negociações destinados à expansão da EPE, que resultaram na 
contratação da área adicional de 627m2 no 9º andar do RB1 para a EPE; 

• Gestão do processo de adequação do 9º andar, envolvendo a contratação 
de empresa para confecção do projeto do layout e das obras decorrentes; 

• Elaboração de um processo para acompanhamento e controle de 
contratos; 

• Elaboração de um processo para requisição, entrega e controle de material 
de escritório; 
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• Estudos e tratativas relacionadas à substituição de mobiliário locado por 
mobiliário próprio para a EPE; 

• Gestão da remessa de livros da EPE para empresas e entidades 
integrantes do setor energético e para compradores; 

 
Licitações e Contratos 

 

• Divulgação do Guia de Competências da EPE para todas as 
Superintendências, envolvendo a divulgação dos prazos médios e dos 
níveis de competências definidos para as diversas modalidades de 
licitações; 

• Em atendimento ao Guia de Competências da EPE, a área passou a 
exercer a coordenação dos processos de licitação relativos às 
Concorrências da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica; 

• Foram implantadas, formalmente, as Gestões Técnica e Comercial dos 
Contratos, sendo a área de licitações e contratos indicada como a gestora 
comercial de todos eles. 

• Implantação do Pregão Eletrônico (set/2006) 
• Em prosseguimento à implantação do Pregão Eletrônico, foi realizado o 

curso de Pregão Eletrônico na ENAP- Escola Nacional de Administração 
Pública, dentro do programa de capacitação em gestão pública. 

• Procedeu-se a realização de, aproximadamente, 160 processos licitatórios 
e de contratações e a decorrente gestão comercial desses contratos; 

• Participação nas Comissões Especiais de Licitação das Concorrências da 
Diretoria de Estudos de Energia Elétrica. 
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• Quantidades e valores envolvidos nos processos de licitação realizados em 
2006: 

Ano: 2006 
Modalidade da 

licitação Orçado (R$) Contratado (R$) 
Relação 

Contratado / 
Orçado 

Quant. 
Processos 

Concorrência 35.537.545,25 29.252.156,62 82% 7 

Convite 321.300,00 267.924,12 83% 4 

Dispensa de Licitação 3.673.821,57 3.669.481,57 100% 14 

Inexigibilidade 478.618,14 448.833,20 94% 9 

Pregão Eletrônico 902.740,02 672.644,80 75% 9 

Pregão Presencial 745.291,40 716.187,90 96% 9 

Dispensa por valor 731.230,50 683.536,19 93% 112 

Registro de Preços 256.862,70 256.862,70 100% 2 

T O T A I S 42.647.409,58 35.967.627,10 84% 
166 

processos 

Economia obtida (R$) 
6.679.782,48 

16% 

 
 

 
Tecnologia da Informação e Telecomunicações 

 
 
Infra-estrutura 

• Instalação de sete servidores Windows incluindo Servidor Estruturado de 
Arquivos, Banco de Dados (SQL 2005), Correio Eletrônico (Exchange 
2005), Servidor de Sites, Servidor de Processamento Científico e Firewall 
(ISA 2004); 

• Instalação e ativação da SAN (Storage Area Network), dotando o conjunto 
de servidores com um total de 3 TBytes em rede; 

• Instalação do robô de backup e implantação dos procedimentos de backup 
periódico em fita magnética; 
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• Expansão do parque de estações de trabalho em 50 unidades;  
• Especificação dos novos notebooks; 
• Implementação do avançado recurso de Perfil Móvel para os usuários dos 

computadores da empresa; 
• Especificação, compra e disponibilização aos usuários de drives externos 

para leitura e gravação de CDs e DVDs, pendrives, e drives externos de 
floppy disk; 

• Ampliação do serviço de telefonia fixa, com aumento de 1 para 2 troncos 
digitais; 

• Instalação da família de software ARC-GIS nas estações de trabalho e 
servidores; 

• Especificação, efetivação da compra e recebimento da nova central 
telefônica, que possui recursos de Voz sobre IP (VoIP); 

• Reacomodação dos postos de trabalho, em função das diversas mudanças 
decorrentes da reforma do 11º. Andar; 

• Especificação dos projetores para equipar as salas de reunião; 
• Implantação do serviço corporativo de impressão, escaneamento, 

copiadoras e fax; 
• Instalação de diversos softwares para uso nas estações de trabalho, tais 

como ENCAD, Strattus, CPLEX e Eviews; 
• Compra de pacote de software para edição gráfica da Adobe, com 

disponibilização em uma estação de trabalho; 
• Melhoria do sistema de refrigeração da Sala de Equipamentos, com a 

adoção de um equipamento dedicado; 



 

 

 

 
 
 

Relatório de Gestão  

Página 83 de 87 -  - 

83 

• Reuniões com os responsáveis pela área de TI das seguintes empresas do 
setor elétrico: ANEEL, CCEE, ONS e CEPEL. 

 

Sistemas 

• Reestruturação do website da EPE, utilizando tecnologia SharePoint, 
permitindo atualização de conteúdo diretamente pelos responsáveis pelas 
informações; 

• Implantação da Intranet da Empresa, com tecnologia SharePoint e 
disponibilização de sites de trabalho específicos para a DEE, DEN, 
Consultoria Jurídica, Secretaria Geral e Licitações; 

• Automação parcial do processo de Habilitação de Empreendimentos para o 
Leilão A-5 de 2006, baseado na ferramenta SharePoint; 

• Análise de requisitos para o sistema de Habilitação de Empreendimentos 
para os Leilões A-3 e A-5 de 2007; 

• Análise de requisitos, modelo conceitual e desenvolvimento do sistema de 
coleta de dados do Simples (DEN); 

• Análise de requisitos e modelo conceitual do sistema do Balanço 
Energético Nacional, BEN (DEN); 

• Desenvolvimento do modelo de dados do Downstream (DPG). 
 
Treinamentos 

• Administração e Desenvolvimento com o SharePoint Portal Server 2003 e 
Utilização do Windows SharePoint Services 2.0 para a equipe de 
desenvolvimento. 
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CONCLUSÃO 
 
A Empresa de Pesquisa Energética –  EPE deu prosseguimento, em 2006, ao 
seu processo de implantação, alcançando resultados expressivos.   Este foi, de 
fato, o primeiro ano de operações, haja vista que, em 2005, a fase operacional 
cobriu apenas 8 meses (de maio a dezembro). 
 
Destacam-se, no contexto operacional, a realização de importantes e inéditos 
trabalhos, tais como os estudos para o Plano Decenal de Expansão de Energia –  
PDEE 2007-2016 e para o Plano Nacional de Energia de Longo Prazo –  PNE 
2030. . . . Registre-se, ainda, a publicação do livro “ Mercado de Energia Elétrica 
2006 –  2015” , fundamental compilação dos trabalhos desenvolvidos pela EPE e 
pelo MME, ao longo do ano de 2005, no âmbito do denominado Ciclo de 
Planejamento 2005. 
 
A EPE teve um envolvimento relevante na preparação dos leilões de energia nova 
ocorridos em 2006, já sob o novo arranjo institucional do setor elétrico. Além 
disso, a empresa direcionou esforços para sua consolidação, 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. 
 
No aspecto da organização administrativa, há que destacar a aprovação do Plano 
de Cargos e Salários, a homologação do primeiro concurso público para 
contratação de pessoal, e o início dessas contratações, já tendo sido incorporado 
à equipe de trabalho um contingente de 50 novos colaboradores (até dezembro 
de 2006).  Para dar conta dessas ações, foram realizados gastos para a 
expansão das instalações e da infra-estrutura. 
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Do ponto de vista do desempenho econômico-financeiro, ressalta-se o resultado 
positivo alcançado nas operações, revertendo o prejuízo registrado no exercício 
de 2005 e gerando renda para o Acionista, sob a forma de distribuição de juros 
sobre o capital próprio. 
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