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Prólogo 
 

 
PNE 2050 em momento da crise do coronavírus 
 
No momento em que se coloca à sociedade para consulta pública o Plano Nacional de Energia 2050, desenrola-se, 
ainda envolta em incertezas, a crise global do novo coronavírus, afetando não apenas a saúde pública, mas os rumos 
da economia, da sociedade e, consequentemente, do setor energético. Uma queda aguda da demanda de energia 
vem sendo observada em grande número de países, gerando tensões cujos impactos podem se propagar pelos 
próximos anos. 
 
Faz sentido colocar em debate público, justamente neste momento, um conjunto de diretrizes estratégicas para o 
setor energético nacional, no âmbito da política e do planejamento energético? Ou será que o extenso trabalho 
desenvolvido se tornou irremediavelmente obsoleto e inadequado frente à crise cujos desdobramentos ainda não 
podemos conhecer? 
 
Temos motivos para crer que é sim válido e útil abrirmos o debate em torno de uma agenda estratégica para o setor 
de energia no atual momento. Dois argumentos principais dão sustentação a essa perspectiva. 
 
Primeiro, como toda estratégia, o Plano 2050 não está escrito em pedra. É um instrumento vivo que dialoga com 
distintas possibilidades e ambientes de incerteza e que pode, sim, servir como norte na atual conjuntura da crise. 
Aliás, uma visão de longo prazo é algo da maior relevância em momentos de incerteza, de forma a auxiliar na 
ancoragem de expectativas, mas sobretudo para evitar arrependimentos decorrentes de escolhas míopes durante a 
gestão de crises. Nesse sentido, mais importante que o Plano 2050 em si, é o debate e o processo de reflexão sobre 
as condicionantes da política energética e a equação de custos e benefícios no médio e longo prazo. A partir dessa 
leitura, as escolhas e preferências dos agentes públicos, cidadãos e agentes do mercado podem adquirir uma 
perspectiva de longo prazo e auxiliar na construção de consensos nacionais em torno de grandes questões energéticas, 
considerando suas interfaces com o desenvolvimento social, econômico e ambiental de uma forma mais ampla. 
 
Em segundo lugar, cientes da elevada incerteza sobre o futuro no longo prazo, a elaboração desse plano partiu de um 
“cone de incertezas”, que buscasse abranger uma grande diversidade de trajetórias possíveis na demanda de energia. 
Trabalhamos com um primeiro cenário chamado de 
“Desafio da Expansão”, delimitando o limite superior do 
cone, em que a tônica é a pressão para expansão da 
infraestrutura e oferta de energia, buscando atender um 
relevante crescimento da demanda. Delimitando o 
limite inferior do cone, temos um cenário “Estagnação”, 
que testa implicações de uma relativa estagnação na 
demanda de energia per capita no Brasil.  
 
O que acontece hoje não é um cenário nem outro. 
Todavia, as análises contidas no PNE 2050 podem 
auxiliar a tomada de decisão na medida em que buscam 
modelar e analisar o impacto no horizonte de longo 
prazo de diferentes escolhas de política energética 
tomadas hoje. O objetivo de planos como o PNE 2050 
não é prever o futuro e sim auxiliar os tomadores de 
decisão num contexto em que as relações são muito 
complexas, as incertezas e variáveis são abundantes, 
algumas mudanças são por vezes disruptivas e, além disso, diante da possibilidade de se deparar com os chamados 
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cisnes negros, eventos raros, inesperados e de grande magnitude e consequências no contexto da sua influência 
histórica.  
 
Dessa forma, privar a sociedade e o setor energético de discutir todo o trabalho desenvolvido até então no âmbito do 
PNE 2050 seria equivocado, por mais que a atual conjuntura imponha desafios de curto prazo e levante suspeitas e 
controvérsias sobre o futuro. Isso não significa estabelecer um marco rígido ou insensível ao atual contexto: pelo 
contrário, as diretrizes e princípios extraído do processo de pensar o setor energético em 2050 são insumo valioso no 
momento em que se discutem medidas e oportunidades no momento do pós-crise. 
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Introdução 
 
 
O PNE 2050 é um conjunto de estudos que dão suporte ao desenho da estratégia de longo prazo do governo em 
relação à expansão do setor de energia. A estratégia, por sua vez, consiste em um conjunto de recomendações e 
diretrizes a serem seguidas na definição das ações e iniciativas a serem implementadas ao longo do horizonte de 2050. 
Estas, por sua vez, precisam ser definidas em um Plano de Ação a ser elaborado em seguida à aprovação do PNE 2050.  
 
Nesse sentido, o PNE 2050 pode ser entendido como um processo dividido em 3 etapas (Figura 1): o desenho da 
estratégia (conforme descrito neste relatório), a implementação da estratégia (a ser estabelecida no Plano de Ação) 
e, por fim, o monitoramento dos efeitos e desdobramentos da estratégia adotada (a ser estabelecido em um Plano 
de Monitoramento das Ações Estratégicas). 
 

 

Figura 1 – Etapas da estratégia de longo prazo do governo em relação à expansão do setor de energia 

 
Visto de forma mais abrangente, este processo enseja, por sua vez, a discussão da frequência de revisão do PNE. Na 
realidade, por sua natureza mais estratégica, com horizonte de longo prazo, a revisão do PNE deve ocorrer com baixa 
frequência, sempre que os condicionantes principais se alterarem a ponto de se fazer necessário uma revisão da 
estratégia de longo prazo. Por outro lado, por conta da sua natureza mais sistêmica, é legítimo que, mesmo que tais 
condicionantes não mudem de forma significativa, uma mudança de governo traga novas prioridades e perspectivas 
para o setor de energia, o que pode levar a uma nova visão estratégica da matriz energética.  
 
Portanto, propõe-se que a revisão do PNE deva ser conduzida sempre que houver necessidade de alteração na 
estratégia de longo prazo do tomador de decisão relevante, sejam por razões ordinárias ou extraordinárias.  
 
Em relação ao primeiro aspecto, o MME publicou a Portaria n. 6 de 2020 estabelecendo intervalo de 5 anos para cada 
ciclo.  
 
Já as revisões extraordinárias ocorreriam sempre que houver alterações no contexto com potencial desdobramento 
sobre a estratégia de longo prazo do tomador de decisão em um período entre revisões ordinárias. Por exemplo, o 
descobrimento dos enormes campos de petróleo no Pré-sal tem desdobramentos sistêmicos sobre todo o setor de 
energia e mesmo sobre as perspectivas de crescimento econômico. 
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Dessa forma, associado à etapa de Desenho da Estratégia de Longo Prazo, este relatório do Plano Nacional de Energia 
2050 (PNE 2050) tem como objetivo delinear a estratégia de expansão do setor de energia no longo prazo, do ponto 
de vista do planejador. Construído a partir das principais questões relevantes no horizonte, o PNE 2050 explora, por 
meio de cenários, os diversos aspectos da evolução do setor em uma perspectiva de diversas alterações na produção 
e uso de energia, comumente aglutinadas na chamada transição energética. 
 
Em um contexto de grande incerteza, seu objetivo é explorar alternativas de futuro de modo a aprimorar o processo 
de tomada de decisão em políticas energéticas. Nesse sentido, o estudo de longo prazo em um contexto de múltiplas 
possibilidades de futuro requer mais cautela na intepretação dos seus resultados, bem como deve proceder ao 
monitoramento constante da validade da estratégia, em pelo menos 2 dimensões: 
 

1. A visão de futuro precisa guardar coerência nas interações complexas entre os principais condicionadores da 
produção e uso de energia. 
 

2. O futuro guarda eventos para os quais não há forma de preparação prévia. São os chamados cisnes negros, 
aqueles eventos nos quais não temos ciência de nossa ignorância (“unknown unknowns”) e, portanto, não 
podem se previstos, mas quando revelados produzem grande impacto sobre as variáveis de interesse. 

 
Consequentemente, a variedade de possibilidades e a incerteza resultante requer que o tomador de decisão de 
política energética evite fazer escolhas que direcionem políticas públicas que resultem em eventuais trajetórias 
tecnológicas que tornem mais custosa a opção de sair delas, caso se mostrem posteriormente equivocadas, fenômeno 
conhecido como trancamento tecnológico.   
 
Associadas a tais mudanças, foram elaborados dois grandes cenários, formando um cone de incertezas para o desenho 
da estratégia de longo prazo: o primeiro, chamado Desafio da Expansão, que reflete requisitos de expansão do setor 
de energia para atendimento a um crescimento da demanda de energia mais expressivo. No segundo, chamado de 
Estagnação, analisam-se as consequências de um cenário em que o consumo de energia per capita mantém-se 
inalterado ao longo de todo o período. Neste caso, a questão da expansão da produção é menos premente, embora 
ainda reste a necessidade de se desenhar a política energética mais adequada para atender ao crescimento vegetativo 
da demanda. 
 
O foco do relatório está voltado para o cenário Desafio da Expansão, uma vez que tal contexto impõe ao planejador, 
além da necessidade de reforçar e aperfeiçoar os mecanismos e as políticas vigentes, também buscar soluções 
inovadoras que permitam o estabelecimento de uma estratégia de expansão de longo prazo do setor energético de 
forma a garantir o fornecimento de energia à sociedade nesse horizonte, atendendo critérios de segurança energética, 
retorno adequado aos investimentos, disponibilidade de acesso à população e socioambientais. Nesse contexto, as 
principais questões a serem endereçadas são tratadas ainda com o auxílio de análises de sensibilidade de modo a 
permitir melhor compreensão do seu efeito particular, ainda que simplificações do ponto de vista metodológico sejam 
necessárias. 
 
O cenário Estagnação, embora tenha seus desafios intrínsecos relativos a um ambiente econômico e de 
desenvolvimento mais adverso, não constitui, do ponto de vista do planejador do setor de energia, uma preocupação 
iminente em termos de expansão da capacidade de atendimento da demanda de energia, visto o aumento da oferta 
de energia verificado nos últimos anos. Assim, sua atenção poderia estar mais concentrada, por exemplo, em 
discussões sobre o perfil mais adequado da matriz energética nacional, de acordo com algum critério de interesse 
(e.g., emissões de gases de efeito estufa). 
 
Nesta Introdução, são adicionalmente explorados os seguintes temas: 
 

1. Estrutura do relatório do PNE 2050 
2. Relatório do PNE 2050  

a. Relação do PNE 2050 com o PNE 2030 
b. Relação do PNE 2050 com o PDE 

3. Papel e Atuação do Governo: Princípios para o Setor de Energia.  
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1. Estrutura do relatório do PNE 2050  
 
O relatório final do PNE 2050 é uma versão consolidada e direcionadora dos estudos de longo prazo que a EPE vem 
conduzindo, sob diretrizes gerais do MME, ao longo dos últimos anos. Em outras palavras, além deste relatório, a fase 
de Desenho da Estratégia do PNE 2050 compreende uma série de estudos de longo prazo e discussões com a sociedade 
que contextualizam a perspectiva para a construção da estratégia de longo prazo do planejador. Estes estudos foram 
consolidados e apresentados em 21 notas técnicas cuja descrição é feita na Tabela 1. 
 
Em relação à participação da sociedade, além de reuniões com agentes de diversos segmentos do setor de energia, 
foram realizados uma série de workshops no MME, com os temas relacionados na Tabela 2, e os principais resultados 
das discussões desses workshops foram compilados em notas disponíveis nos sítios eletrônicos da EPE e do MME. 
 
A estrutura desse relatório é composta de duas partes:  
 

x Na primeira parte, são apresentados os principais fatores que condicionam (e, em vários casos são 
condicionadas por) a evolução do setor de energia e que foram, portanto, denominadas questões 
transversais. Adicionalmente, são descritos os resultados gerais do exercício de análise de longo prazo e os 
principais direcionamentos para o desenho da estratégia de longo prazo. 

 
x Na segunda parte, a análise é desagregada por tipo de tecnologia, infraestrutura de transporte de energia 

(transmissão de energia elétrica e malha de gasodutos) e por segmentos de consumo.  
 
Antes de entrar nas análises associadas ao PNE 2050, é necessário entender seu contexto dentro da atividade de 
planejamento e da sua relação com os outros instrumentos, em particular com o PNE 2030 (o instrumento anterior 
de longo prazo) e com o PDE, o que será feito a seguir.
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Tabela 1 - Estudos do PN
E 2050 

Título 
Palavras-chave 

Sinopse 

Biom
assa e Expansão de 

Energia 
Biom

assa, Rotas Tecnológicas, Requisitos do Setor Elétrico, 
Capacidade, Flexibilidade, Aspectos Locacionais. 

Aborda o papel da geração à biom
assa na expansão da geração elétrica no Brasil. São relacionadas as principais tecnologias de geração 

term
elétrica, com

 foco nas principais tecnologias de geração à biom
assa. Foram

 analisadas as principais necessidades do setor elétrico, tais 
com

o: requisitos de capacidade e flexibilidade m
ensal e horária. Além

 disso, fez-se um
 cotejam

ento entre as principais necessidades do sistem
a 

elétrico nacional e os atributos da geração à biom
assa. 

Cenários de Dem
anda 

Dem
anda por Energia; Intensidade energética; Sendero energético do 

Brasil; Fontes Energéticas; Consum
o Setorial. 

Têm
 com

o foco apresentar cenários de evolução do consum
o de energia que vislum

brem
 o horizonte de longo prazo, com

 o intuito de antecipar 
as possíveis inovações e eventos que possam

 produzir m
udanças significativas na sociedade e no seu relacionam

ento com
 a energia. 

Cenários Econôm
icos 

Cenários Econôm
icos N

acionais; Evolução Dem
ográfica Evolução da 

Econom
ia M

undial. 

Aborda o cenário econôm
ico e dem

ográfico m
undial sobre duas trajetórias de crescim

ento: m
aior expansão do PIB e um

a de crescim
ento m

ais 
m

odesto. Para a econom
ia brasileira são avaliadas duas trajetórias de crescim

ento, cuja principal distinção reside na evolução de quatro pontos 
críticos: im

plem
entação de reform

as, a produtividade total da econom
ia, o investim

ento total e a condução das contas públicas. 

Com
portam

ento do 
Consum

idor 

M
icro e M

ini G
eração Distribuída; Eficiência Energética; Conforto 

Am
biental; Cocção de Alim

entos e Biom
assas Tradicionais; M

obilidade 
U

rbana; Digitalização; Criptom
oedas; Sm

art cities.  

Aborda as principais tendências futuras e com
o elas podem

 influenciar o com
portam

ento do consum
idor de energia e seu im

pacto sobre o 
planejam

ento energético. Em
 particular, são analisados os possíveis im

pactos sobre m
icro e m

inigeração distribuída, eficiência energética, 
refrigeração am

biental, cocção de alim
entos e m

obilidade urbana. 

Considerações sobre a 
Produtividade da Econom

ia 
Brasileira 

Produtividade do Brasil; Taxa de Crescim
ento; Fatores que Afetam

 a 
Produtividade; Crescim

ento Econôm
ico. 

Aborda o papel da evolução da produtividade na perspectiva de crescim
ento econôm

ico de longo prazo do Brasil. Para isso, há um
a definição do 

conceito de produtividade e as principais m
edidas de cálculo adotadas. Além

 disso, é feita um
a analisa da evolução histórica da produtividade, 

elencando os principais fatores condicionantes e os desafios enfrentados pelo País para avançar nesses fatores. Por fim
, são descritos os 

cenários para a produtividade nacional, os quais subsidiaram
 os cenários econôm

icos de longo prazo, levando em
 conta com

o os fatores que 
afetam

 a produtividade são considerados. 

Desafios do Pré-Sal 
Desafio da Exploração e Produção (E&

P) de Petróleo e G
ás N

atural; 
Investim

entos e Infraestrutura na E&
P; Desafios regulatórios e 

institucionais; P&
D. 

Apresentar um
a visão estratégica das atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo e gás natural no pré-sal brasileiro, bem

 com
o 

seus efeitos nos dem
ais segm

entos da indústria petrolífera nacional e na estratégia de expansão do setor energético no longo prazo. 

Desafios da Transm
issão 

Aspectos Socioam
bientais e Fundiários na Transm

issão; Fontes 
Interm

itentes e Im
pacto na Transm

issão; Redes Elétricas Inteligentes 
(REI); G

eração Distribuída (GD). 

Aborda os principais desafios associados à expansão do sistem
a de transm

issão de energia elétrica do País e prescreve as recom
endações gerais 

para o desenvolvim
ento do seu planejam

ento. São elencados sete grandes tem
as de com

põe este desafio, com
 seus possíveis efeitos sobre a o 

planejam
ento e execução da expansão do setor. Ao final são apresentada um

a série de sete recom
endações gerais para o desenvolvim

ento dos 
estudos e da execução do planejam

ento do sistem
a de transm

issão de energia elétrica. 

Disponibilidade H
ídrica e U

sos 
M

últiplos 
Recursos Hídricos; Evolução do Setor Elétrico; Disponibilidade H

ídrica; 
Planejam

ento Energético; G
eração Term

elétrica. 
Aborda os principais desafios associados à disponibilidade hídrica e aos conflitos pelos usos m

últiplos da água e com
o estes podem

 afetar a 
estratégia de expansão do setor de energia (eletricidade e com

bustíveis) no longo prazo. 

Eletrom
obilidade e 

Biocom
bustíveis 

Eletrom
obilidade; Veículos H

íbridos e Elétricos; Cidades Inteligentes; 
Integração do Setor Elétrico e o Setor Autom

otivo; Sustentabilidade e 
Baterias de íon-lítio. 

Aborda oportunidades e desafios para a eletrom
obilidade no Brasil no horizonte 2050, bem

 com
o seus im

pactos sobre as cadeias energéticas 
(com

bustíveis fósseis e biocom
bustíveis), a fim

 de prover inform
ações para a tom

ada de decisão de políticas públicas e de planejam
ento 

energético de longo prazo. 

Expansão Hidrelétrica 
Potencial Hidrelétrico; Desafios da G

eração de Energia Hidrelétrica; 
Expansão Hidrelétrica; Sustentabilidade. 

Aborda os principais desafios associados à expansão das U
HEs no País e prescreve as recom

endações gerais para o desenvolvim
ento do 

planejam
ento respectivo. São abordados os tem

as a evolução recente da fonte hidráulica e nos estudos de planejam
ento energético nacional e 

sua participação em
 alguns países selecionados. Para os estudos do potencial elétrico no PN

E 2050 são elencados os desafios associados à fonte 
e recom

endações para a expansão hidrelétrica condizente com
 o desenvolvim

ento sustentável. 

Integração Energética 
Regional 

Integração Energética; Eficiência Energética; Segurança Energética. 

Aborda a questão da integração energética na Am
érica do Sul com

 a finalidade de analisar com
o o referido tem

a pode afetar a estratégia de 
expansão do setor de energia (eletricidade e com

bustíveis) do Brasil no longo prazo. São abordados os tem
as dos benefícios de integração 

energética; o setor elétrico e de gás natural e ao fim
 são feitas recom

endações gerais para o desenvolvim
ento da integração energética regional, 

tanto do ponto de vista de estudos e m
etodologia, com

o do engajam
ento dos países de form

a a superar oposição ao projeto de integração. 
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Tabela 1 (cont.) – Estudos do PN
E 2050

 

Título 
Palavras-chave 

Sinopse 

M
ecanism

os de Carbono 
Econom

ia de Baixo Carbono; Politicas de M
udanças Clim

áticas; 
Precificação do Carbono. 

Aborda os m
ecanism

os que podem
 contribuir para um

a econom
ia de baixo carbono, no sentido m

ais específico de redução das em
issões. Para 

isso, apresenta um
 panoram

a das em
issões no Brasil, os tipos de políticas de m

itigação com
um

ente apontadas na literatura, benchm
arks 

internacionais e a experiência brasileira. E assim
, evidenciar as principais incertezas e tendências no que se refere à transição para econom

ia de 
baixo carbono, bem

 com
o descrever cam

inhos possíveis para um
 cenário desafiador no horizonte de 2050, onde o setor energético terá um

 papel 
relevante nesta trajetória. Por fim

, serão listadas algum
as recom

endações estratégicas para o Brasil e para o setor energético a fim
 de aproveitar 

as potencialidades e oportunidades associadas a um
a econom

ia de baixo carbono. 

M
udanças Clim

áticas 
G

ases de Efeito Estufa (G
EE); Política N

acional sobre M
udança do 

Clim
a; Projeções clim

áticas para o Brasil. 

Aborda as principais questões associadas à m
itigação e adaptação às m

udanças clim
áticas no caso específico brasileiro e avalia as possibilidades 

para incorporação dessas questões nos estudos associados ao planejam
ento energético de longo prazo.  

Participação da Sociedade 
M

ecanism
os de Participação Social; Acesso à inform

ação; 
Com

unicação Digital; Integração setorial e políticas públicas. 

Aborda os principais aspectos relacionados à m
aior participação da sociedade nos estudos de planejam

ento de longo prazo. São discutidos os 
princípios relacionados à participação da sociedade, além

 sugestões para a participação pública no PN
E, plano de energia de longo prazo: 

m
ecanism

os de participação social; ferram
entas de com

unicação; integração social por m
eio de políticas públicas; e breves reflexões sobre arranjo 

institucional, custeio e cronogram
a de atividades. 

Participação do G
ás N

atural 
Transição Energética; Integração Energética. 

Aborda os principais aspectos relacionados ao gás natural e à sua com
petitividade no setor term

elétrico e não term
elétrico, bem

 com
o discute 

aspectos regulatórios do desenho de m
ercado e a integração do setor de gás natural com

 o setor elétrico. Foram
 analisados o desem

penho do 
m

ercado de gás com
 a abertura do m

ercado em
 diversas etapas, sua integração com

 o setor elétrico, bem
 com

o a com
petitividade e as diferentes 

origens de oferta do gás natural. Ao final, são apresentadas recom
endações gerais para o desenvolvim

ento do gás natural com
 vistas a um

a inserção 
virtuosa dessa fonte na m

atriz energética brasileira. 
Planos de Energia da Am

érica 
Latina 

Crescim
ento da Dem

anda, O
ferta de Energia; Estratégias Energéticas; 

Segurança Energética; Integração Regional. 
Tem

 com
o o objetivo de executar um

 levantam
ento analítico do conjunto de políticas públicas, prem

issas e estudos prospectivos e planos de 
expansão de energia de m

édio e longo prazos disponíveis para países da Am
érica Latina. 

Potencial de Recursos 
Energéticos 2050 

Recursos Energéticos, Potencial Energético N
acional; Disponibilidade 

Física. 
Apresenta a análise técnica, econôm

ica e socioam
biental para estabelecer os lim

ites de aproveitam
ento das fontes energéticas disponíveis no 

Brasil até 2050.  
Prem

issas e Custos da O
ferta 

de Energia Elétrica 
Expansão da O

ferta de Eletricidade, Aspectos Tecnológicos e de Custos 
para Fontes G

eração. 
Apresenta as prem

issas adotadas nos estudos de planejam
ento da expansão da geração e troncos de interligação do sistem

a elétrico brasileiro 
para o período. 

Prem
issas e Custos da O

ferta 
de Com

bustíveis  
O

ferta de Com
bustível; Dem

anda de Com
bustível, Preço Internacional 

do Com
bustível. 

Apresenta as prem
issas adotadas e a evolução esperada de custos nos estudos de planejam

ento da expansão da oferta de com
bustíveis para o 

horizonte até 2050. Aborda ainda os fatores estruturantes da oferta de com
bustíveis no longo prazo, que podem

 orientar a elaboração de políticas 
públicas. 

Recursos Energéticos 
Distribuídos 

Recursos Energéticos Distribuídos (RED); Im
pacto no Planejam

ento; 
Arm

azenam
ento de Energia; Eficiência Energética; Resposta da 

Dem
anda (RD). 

Fom
enta a discussão acerca dos im

pactos e adaptações necessárias nos estudos de planejam
ento derivados da inserção dos RED, que tem

 
apresentado potencial disruptivo no setor energético m

undial. N
esse sentido, busca avaliar principalm

ente qual o tratam
ento m

etodológico dado 
pela EPE atualm

ente no cam
po dos RED, quais as experiências internacionais, e quais as recom

endações de aperfeiçoam
ento. Por fim

, são 
apresentadas algum

as recom
endações gerais no âm

bito de política energética e regulação para a inserção sustentável e eficiente dos RED na m
atriz 

energética brasileira. 

Subsídios para o PNE 2050 
Levantam

ento de Inform
ações; Estudos Prospectivos de Cenários 

N
acionais; Estudos Prospectivos de Preços de Energéticos. 

Apresenta o conjunto de inform
ações levantadas pela EPE sobre políticas públicas, prem

issas e estudos prospectivos e planos de expansão de 
energia de m

édio e longo prazos disponíveis nos órgãos de Adm
inistração Direta e Indireta do G

overno Federal, Estados e Distrito Federal, assim
 

com
o os disponibilizados por instituições reconhecidas no âm

bito nacional e internacional nos horizontes de m
édio e longo prazos, publicados até 

o final de 2017. 
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Tabela 2 – W
orkshops do PN

E 2050 
Título 

Data 
Participantes 

Palavras-Chave 
Sinopse 

1º W
orkshop de 

Políticas Públicas 
12/04/2018 

78 profissionais que 
apresentaram

 97 contribuições. 

Estratégias de atendim
ento à dem

anda, cadeias 
produtivas, transportes e m

obilidade urbana e tem
as 

socioam
bientais e transversais 

O
 objetivo foi identificar e com

pilar inform
ações sobre: políticas, planos, program

as e 
projetos com

 potencial im
pacto na produção, disponibilização e uso final de energia; 

inovações increm
entais e disruptivas (do lado da oferta e do lado da dem

anda); acordos 
internacionais e com

prom
issos da agenda sustentável; novos arranjos de negócio; integração 

energética regional e estratégia nacional.  

2º W
orkshop de 

Políticas Públicas 
03/05/2018 

74 profissionais que 
apresentaram

 62 contribuições. 
Dem

ografia, econom
ia setorial, financiam

ento e seu 
im

pacto na form
ulação de cenários 

O
 objetivo foi identificar e com

pilar inform
ações sobre: políticas públicas ligada a área 

econôm
ica nos tem

as de população, econom
ia e financiam

ento.  

3º W
orkshop de 

Políticas Públicas 
12/06/2018 

40 representantes do m
ercado 

que apresentaram
 m

ais de 50 
contribuições. 

Inovações e rupturas tecnológicas; autoconsum
o; 

exportação para a rede; verticalização; agroenergia; 
substituição de energéticos; uso não energético de gás 
natural e nafta; substituição de im

portação no setor de 
fertilizantes; logística 

O
 objetivo foi discutir o consum

o de energia em
 setores industrias energo-intensivos, entre os 

quais, a indústria de m
inerais m

etálicos e não m
etálicos, quím

ica e papel &
 celulose, além

 de 
incluir tam

bém
 discussões sobre consum

o de energia na agropecuária e bioenergia. 

4º W
orkshop de 

Políticas Públicas 
19/09/2018 

65 representantes de 34 
entidades, que apresentaram

 
120 contribuições. 

U
so final de energia na indústria e edificações; uso final 

de energia nos transportes; geração centralizada; m
icro 

e m
ini geração; produção de com

bustíveis. 

O
 objetivo foi consultar diversos segm

entos sociais para identificar insum
os sobre cenários 

tecnológicos no horizonte de 2050, em
 usos finais de energia, oferta, transform

ação, 
dem

anda e eficiência energética, buscando obter inform
ações adicionais aos estudos 

existentes das instituições responsáveis pelo w
orkshop. 

Tecnologia de Reator 
N

uclear M
odular 

Pequeno (sm
all 

m
odular reactor) 

21/08/2019 
Rosatom

 Am
érica Latina 

(organizador parceiro) 
Sm

all m
odular reactors, geração de energia nuclear, 

m
odularidade 

Capacitação sobre a tecnologia de sm
all m

odular reactors. Além
 das características da 

geração de energia nuclear (com
patibilidade am

biental, estabilidade do suprim
ento e 

previsibilidade de preço), essa tecnologia tem
 suas especificidades: m

enor investim
ento 

inicial, m
enor tem

po de construção, arranjo com
pacto, m

odularidade, e possibilidade de 
operação em

 diferentes tipos de redes. 
Carvão M

ineral – 
G

eração Elétrica e 
O

utros U
sos 

06 e 
13/09/2019 

ABCM
 e G

E (organizadores 
parceiros) 

Carvão m
ineral nacional 

Capacitação quanto à produção e usos do carvão m
ineral nacional, m

ostrando sua 
im

portância na m
atriz de geração de energia no Brasil e no m

undo. 

G
eração Term

oelétrica 
a G

ás N
atural 

03/10/2019 
CERI/FG

V (organizador parceiro) 
Geração térm

ica a gás 
Capacitação quanto à geração térm

ica a gás, m
ostrando sua im

portância na m
atriz de geração 

de energia no Brasil e os principais desafios e inovações relacionados a essa fonte de energia. 

Recuperação 
Energética de Resíduos 

17/10/2019 
ABREN

 (organizador parceiro) 
W

aste-to-energy,  
Capacitação sobre a usinas de recuperação energética no país, conhecidas com

o usinas 
w

aste-to-energy, m
ostrando sua relevância para a m

atriz de geração de energia lim
pa e 

renovável e para a proteção do m
eio am

biente para as presentes e futuras gerações. 

Biom
assa Florestal 

Dedicada 
06/11/2019 

IBÁ (organizador parceiro) 
Florestas plantadas, N

DC, tecnologia 

Aprofundar o conhecim
ento sobre o setor de florestas plantadas com

o um
a alternativa de 

geração de energia renovável na m
atriz elétrica, industrial, dentre outras. Serão abordadas 

suas características de sustentabilidade e a relação com
 as N

DC brasileiras, tendências e 
oportunidades tecnológicas, e os gargalos para sua m

aior participação na m
atriz elétrica. 

Tecnologias de 
Reatores para G

eração 
N

uclear 
04/12/2019 

W
estinghouse (organizador 

parceiro) 
Tecnologias de reatores nucleares 

Capacitação quanto as diferentes tecnologias de reatores nucleares aprofundando em
 

tecnologias atuais que perm
item

 flexibilidade de operação para geração centralizada ou 
distribuída. Tendo em

 vista a capacidade do País para o desenvolvim
ento do desse setor, 

serão abordados m
ais em

 detalhes alguns novos tipos de reatores que estão em
 

im
plem

entação e desenvolvim
ento no m

undo e que podem
 contribuir para a m

atriz elétrica 
brasileira, atendendo as diferentes dem

andas de um
a m

atriz diversa e integrada. 
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2. O contexto do PNE 2050 
 

 2.1 Diferenças em relação ao PNE 2030 
 

Lançado em 2007, o PNE 2030 foi um estudo pioneiro no Brasil que tratou do planejamento de longo prazo da energia, 
com duas contribuições destacadas: a abordagem ampla da questão energética sob uma ótica de planejamento integrado 
de recursos e a participação da sociedade. 
 
Em relação à abordagem, destaca-se o redirecionamento da análise para a maior integração nos estudos energéticos, 
incorporando duas questões que passaram a ter maior relevância no planejamento da expansão do setor de energia, 
especialmente no início do século XXI: a busca por maior eficiência energética e o respeito às questões socioambientais.  
 
Além disso, o plano contou, em sua quase uma centena de notas técnicas, com a ativa participação da sociedade por meio 
de 9 seminários específicos no MME, reuniões com especialistas de centros de pesquisa, de entidades do setor de energia 
e de universidades. 
 
Embora 4 cenários econômicos tenham sido elaborados, priorizou-se a análise de um cenário (B1: cenário mundial 
“Arquipélago” e cenário nacional “Surfando a Marola”) para a definição da estratégia de expansão do setor de energia, 
complementado com análises de sensibilidade. Entendeu-se que os demais cenários equivaleriam a “correspondentes 
deslocamentos temporais nas estratégias de expansão do sistema energético nacional”. 
 
Como resultado, os principais resultados do PNE 2030 podem ser resumidos nos seguintes pontos: 
 

1) Tendência de maior diversificação da matriz energética brasileira, com a perspectiva de 4 energéticos (petróleo, 
energia hidráulica, cana-de-açúcar e gás natural) explicarem 75% da oferta interna de energia em 2030. 

2) Tendência de manutenção da participação de fontes renováveis na matriz energética em torno de 45% em 2030, 
(quando a média mundial era de 14% na época). 

3) Embora com expectativa de maior consumo de energia per capita, considerava-se a perspectiva de queda na 
intensidade energética no horizonte do estudo. Já as emissões por unidade de energia consumida aumentariam 
6,5% em 2030 em comparação aos valores de 2005.  

4) Tendência de eletrificação da matriz energética, fruto do maior crescimento relativo do setor de serviços na 
economia, aumento da participação da indústria de transformação e da maior posse de equipamentos 
eletrodomésticos por parte da população.  

5) A importação de energia se concentraria no carvão mineral para siderurgia, no gás natural (gasodutos e GNL) e 
na parcela paraguaia da usina de Itaipu. 

6) Em relação à eletricidade, a expectativa era de crescimento do consumo total atingir o nível entre 850 a 1.250 
TWh em 2030, dependendo do cenário macroeconômico. A estratégia de atendimento à demanda levou em 
conta a execução de um programa de ações e iniciativas na área de eficiência energética que gerariam 
conservação de 53 TWh em 2030. Do lado da oferta, a energia hidráulica continuaria respondendo por cerca de 
70%, enquanto a geração termelétrica convencional (nuclear, gás natural e carvão mineral) expande sua 
participação de 7% para cerca de 15%. As fontes renováveis não-hidráulicas (biomassa da cana, centrais eólicas 
e resíduos urbanos) também experimentam crescimento expressivo, passando a responder por mais de 4% da 
oferta interna de eletricidade.  

7) Em relação à produção de petróleo, estimava-se que a produção de petróleo atingiria patamar de 3 milhões de 
barris por dia em 2030. A produção de derivados de petróleo 3,7 milhões de barris por dia, em razão da expansão 
da capacidade de refino projetada. Em particular, esperava-se um balanço superavitário no caso do óleo diesel, 
por conta da expansão do refino concentrada em derivados médios e leves, além da expansão da oferta de 
biodiesel. Em resumo, esperava-se que petróleo e derivados representariam cerca de 30% da matriz energética 
nacional em 2030. 

8) Em relação ao gás natural, esperava-se que a produção líquida atingiria 180 milhões de m3 por dia em 2030, com 
necessidade de importação de 70 milhões de m3 por dia, para atender o consumo total projetado. Como 
resultado, a participação do gás natural na matriz energética brasileira alcançaria 15%. 

9) A competitividade da cana-de-açúcar para fins energéticos justificaria a expansão significativa da produção de 
etanol que atingiria cerca de 66 bilhões de litros em 2030. O uso do etanol reduziria a demanda de gasolina, 
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aliviando pressões sobre o meio ambiente e expansão do refino de derivados de petróleo. A cana e seus 
derivados alcançariam 18,5% de participação na matriz energética brasileira. 

10) Em relação aos demais biocombustíveis, esperava-se que o H-Bio chegasse a 10% do mercado de diesel em 2030, 
enquanto o Biodiesel atingira a mistura de B12 em 2030, enquanto no setor agropecuário a mistura poderia 
alcançar B60 em 2030.  

 
Dentro dessa perspectiva de expansão na produção e uso de energia, foram feitas 13 recomendações, podendo ser 
agrupadas em 6 temas principais: Hidrelétricas, Termelétricas, Produção de Petróleo e Gás Natural, Fontes Renováveis 
não-Hídricas, Eficiência Energética e Direcionamento de recursos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

Hidrelétricas: 
1) Priorizar a expansão da geração elétrica com base nas usinas hidrelétricas, com expansão esperada de 70 GW no 

período, atingindo 168 GW de capacidade instalada no fim de 2030. 
2) Planejar o aproveitamento das bacias hidrográficas da Região Norte sem grandes reservatórios de regularização 

plurianual, levando em consideração questões socioambientais. 
3) Reavaliar a parcela de 86 GW do potencial hidrelétrico nacional não considerada na parcela a ser aproveitada 

até 2030. Isto objetiva caracterizar a viabilidade de seu aproveitamento, com o enfoque de uso múltiplo do 
recurso hídrico. 

4) Priorizar a realização, até o ano de 2012, dos estudos de inventário das bacias hidrográficas e dos rios onde se 
localizam as usinas hidrelétricas consideradas para aproveitamento até 2030 (...) desenvolver os estudos de 
viabilidade das usinas hidrelétricas com os melhores índices de economicidade, visando disponibilizar uma 
carteira de projetos hidrelétricos aos Planos Decenais. 

5) Continuar com a viabilização do aproveitamento dos recursos hidrelétricos nacionais, incluindo as PCHs nas 
diversas regiões geográficas do país. Nas usinas da Região Norte, priorizar o atendimento local dos mercados, 
disponibilizando os excedentes para o Sistema Interligado Nacional. 

Termelétricas:  
6) Incorporar nos futuros Planos Decenais um programa termelétrico de forma a avaliar a viabilidade de 

implantação dos montantes identificados no PNE 2030 e analisar sua economicidade, considerando maior 
detalhamento da operação do sistema elétrico brasileiro. 

7) Definir o prosseguimento do programa nuclear brasileiro, após Angra III, com uma expansão mínima de 4 GW, 
podendo alcançar 8 GW até 2030, nas regiões Sudeste e Nordeste, iniciando os estudos de localização destas 
novas centrais nucleares. 

Produção de Petróleo e Gás Natural: 
8) Programar a elevação da produção de petróleo (...) para 3 milhões de barris/dia em 2030, (...) mantendo neste 

horizonte de longo prazo a autossuficiência nacional no setor de petróleo. Continuar o esforço em exploração e 
produção, priorizando a pesquisa para avanços no conhecimento geológico das bacias sedimentares e nas 
tecnologias de prospecção e extração. 

9) Promover a elevação da produção nacional de gás natural (...). Realizar um estudo específico visando estabelecer 
a participação mais adequada, quanto às importações, sob a ótica de estratégia de abastecimento, entre 
gasodutos oriundos dos países vizinhos e GNL. 

Fontes Renováveis não-Hídricas: 
10) Analisar mecanismos de fomento às fontes alternativas renováveis (...), tais como a agroenergia (biomassa da 

cana, óleos vegetais e resíduos sólidos urbanos) e a energia eólica. 
11) Considerar a agroenergia (...) (no) fornecimento de combustíveis (...). Monitorar as áreas agriculturadas e 

agriculturáveis, e investir em tecnologia para a melhoria do processo produtivo, de forma a assegurar o 
desenvolvimento sustentável. 

Eficiência Energética: 
12) Promover a eficiência energética (...) por meio de mecanismos estruturantes e operacionais, para induzir os 

consumidores e produtores de energia a atingir as metas definidas neste Plano. 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): 
13) Direcionar os recursos de P&D disponíveis no setor para (...) os temas bioenergia, eficiência energética e energias 

renováveis, além de reservar uma parcela dos recursos para novas pesquisas. 
  



PLANO NACIONAL DE ENERGIA 2050 
 

 

 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA 

 11 
 

A importância do PNE 2030 pode ser medida pelo impacto que causou (e, ainda vem causando) desde sua publicação, 
entre eles, o seu uso como referência de cenário econômico-energético de longo prazo do governo federal por parte de 
diferentes ministérios, empresas, universidades, centros de pesquisa e consultorias, nacionais e internacionais, e 
sociedade civil representada por ONGs e institutos.  
 
No âmbito do setor energético, especificamente, o PNE 2030, foi decisivo para o reforço e priorização da expansão da 
hidreletricidade na oferta de eletricidade, para a indicação do gás natural como complementação da matriz de geração, 
para a retomada das discussões sobre o setor nuclear, para a consolidação do etanol na matriz de combustíveis, bem 
como para indicar o elevado potencial de produção de petróleo e gás natural existente no país, o que acabou se 
concretizando com antecipação. A Tabela 3 relaciona algumas dessas ações tomadas alinhadas com o PNE 2030. 
 

Tabela 3. Ações alinhadas com o PNE 2030 

Área temática Exemplo de ação 
Hidrelétricas x Instalação das hidrelétricas do Rio Madeira e de Belo Monte 

x Estudos socioambientais das UHEs Bem Querer e Castanheira 
Termelétricas x Promulgação da Lei 11.909/2.009 (Lei do Gás) 

x Programas Gás para Crescer e Novo Mercado de Gás 
x Estudos para avaliação de viabilidade de Angra III 

Produção de Petróleo & Gás Natural x Descobertas da Camada Geológica do Pré-Sal 
Fontes Renováveis Não-Hídricas x Programa Renovabio 

x Resolução ANEEL 482/2012 e revisões posteriores 
x Leilões de Energia Alternativa (Eólica e Solar) 

Eficiência Energética x Plano Nacional de Eficiência Energética 
x Lei 13.280/2.016 (Recursos para o PROCEL) 
x Agenda regulatória do CGIEE: ar condicionado, motores 

recondicionados e edificações 
x Projeto Piloto de Leilão de Eficiência Energética em Roraima 

 
 
Além dessas iniciativas, podemos citar dois importantes desdobramentos do PNE 2030: a ampliação do PDE no sentido 
de analisar não apenas a expansão de energia elétrica, mas de todos os energéticos, dentro de uma visão integrada do 
setor de energia e a elaboração do estudo com a contribuição do setor de energia na definição dos objetivos de redução 
de gases de efeito estufa para a contribuição nacionalmente determinada (NDC) brasileira no âmbito do acordo de Paris, 
com meta de redução em 2025 e indicação em 2030. 
 
Em suma, a elaboração do PNE 2030 possibilitou a definição de uma diretriz para o setor que, ainda que a visão de futuro 
não tenha sido exatamente concretizada como prevista, especialmente na rápida expansão das fontes renováveis não-
hídricas (eólica e solar) na matriz elétrica brasileira e na descoberta do Pré-Sal, além de outros eventos não esperados 
como acidente da usina de Fukushima, foi fundamental para guiar as ações das autoridades do setor de energia na direção 
de uma matriz energética diversificada e com participação expressiva de fontes renováveis. 
 
Contudo, desde a publicação do PNE 2030 em 2007, alterações significativas ocorreram tanto em âmbito doméstico 
quanto no internacional, trazendo a necessidade de reavaliação das perspectivas de evolução do setor de energia nacional 
em um horizonte de longo prazo. Tais eventos vêm impactando o setor energético, como, por exemplo, a crescente 
dificuldade de aproveitamento do potencial hidrelétrico na matriz nacional, o forte ganho de competitividade obtido 
pelas energias eólica e solar fotovoltaica, o acidente de Fukushima e seu impacto no setor nuclear, o advento do shale 
gas e do tight oil nos EUA e o seus consequentes impactos sobre preço dos hidrocarbonetos e a geopolítica da energia 
mundial, os crescentes desafios de mitigação e adaptação decorrentes das mudanças climáticas, a maior digitalização e 
conectividade da sociedade. Mais recentemente, as questões a serem enfrentadas passam por importantes mudanças no 
cenário político mundial, com possíveis impactos sobre a geopolítica internacional. Entre elas, destacam-se: a saída do 
Reino Unido da União Europeia (“Brexit”) elevando a incerteza acerca da continuidade da unidade do bloco, as 
manifestações sociais em escala mundial, permitida por uma maior conectividade entre as pessoas, a disputa comercial 
entre EUA e China, reintroduzindo a ideia de protecionismo econômico, os efeitos da pandemia do COVID-19 sobre as 
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relações sociais e econômicas, e a guerra de preços no mercado de petróleo entre Arábia Saudita e Rússia iniciada em 
2020. Vale citar ainda, no bojo dos desafios a serem vencidos, a penetração das tecnologias disruptíveis, a importância 
que o consumidor vem ganhando no setor de energia, na medida em que passa a gerar sua própria energia, e o 
desenvolvimento de redes inteligentes.   
 
Além da atualização da visão de longo prazo em função dos acontecimentos dos últimos anos, o horizonte de cerca de 30 
anos à frente, tem como intuito, justamente, antecipar as inovações e eventos que possam de maneira significativa 
produzir importantes mudanças na sociedade, na economia e no seu relacionamento com a energia. Mudanças estas de 
natureza tecnológica, econômica ou sociais, como, por exemplo, a tecnologia dos veículos elétricos, os novos hábitos da 
sociedade oriundos da conectividade e das redes sociais, o impacto da elevação do PIB per capita e da incorporação de 
milhares de brasileiros nas classes mais elevadas de consumo. 
 
Três diferenças podem ser elencadas em relação ao PNE 2030: a abordagem do problema, o reconhecimento da 
imprevisibilidade inerente do futuro e a perspectiva de abundância de recursos no horizonte de longo prazo. 
 
Em relação ao tratamento do problema, a estrutura do PNE 2030 seguiu basicamente uma abordagem tradicional no 
setor, delineando a expansão da demanda de energia no horizonte de longo prazo dentro de um cenário econômico-
energético para o qual se projetava a expansão requerida nas principais fontes (eletricidade, petróleo e derivados, gás 
natural e cana-de-açúcar). Por outro lado, o PNE 2050 tem como objetivo delinear a visão estratégica do governo a partir 
de questões relevantes para a tomada de decisão no horizonte de longo prazo. Aborda-se tal conjunto de questões em 
dois cenários que trazem elementos para o desenho da estratégia do governo, traduzida em um conjunto de 
recomendações. 
 
Além disso, ao reconhecer mais explicitamente que o futuro é inerentemente imprevisível (em particular no que diz 
respeito aos unknown unknowns ou cisnes negros, definidos como eventos que não sabemos que desconhecemos e que 
podem gerar uma ruptura no setor), é necessário privilegiar a flexibilidade e a diversidade de escolhas, optando por evitar 
trancamentos tecnológicos. 
 
Outra diferença importante em relação ao PNE 2030 é o fato de que a análise do potencial de recursos energéticos no 
horizonte do PNE 2050 mostra uma perspectiva de abundância de recursos energéticos frente à demanda estimada. 
Trata-se de um contexto completamente distinto do passado nacional caracterizado pela escassez de recursos 
energéticos, com eventos de grande restrição energética, como na crise hídrica da década de 1950, na crise do petróleo 
da década de 1970 ou no racionamento de energia elétrica em 2001. Certamente, o próprio desenho da estratégia de 
longo prazo torna-se um desafio inédito para as autoridades do setor de energia, no sentido de aproveitar da melhor 
forma possível a oportunidade para alavancar a competitividade da economia nacional e aumentar o bem-estar da 
população brasileira. 

  
2.2 Relação com o PDE 

 
Outra relação de suma importância do PNE é com os Planos Decenais de Expansão de Energia (PDE). Embora haja muitos 
elementos de similaridade (ambos tratam da expansão do setor de energia, a partir de visão integrada, com foco na 
adequação de recursos, modicidade e sustentabilidade da expansão), o PNE é um instrumento de planejamento com 
atribuições distintas do PDE. 
 
Em primeiro lugar, o PNE não é uma extensão temporal do PDE. Embora com horizonte de interesse maior, o PNE é um 
documento com visão mais estratégica que procura antever os impactos de longo prazo da expansão de um setor de 
infraestrutura cujos ativos podem se estender, entre seus estudos de implantação e o fim da vida útil, por décadas. Neste 
contexto, seu enfoque consiste em embasar o posicionamento do governo de modo a orientar e direcionar as estratégias 
dos agentes do setor de forma a se atingir os objetivos gerais de expansão no longo prazo, com adequação dos recursos, 
com confiabilidade, modicidade e sustentabilidade. 
 
Além disso, ao trazer a visão estratégica do governo, o PNE 2050 é o alicerce a partir do qual todo os Planos, Políticas, 
Programas e Iniciativas são elaborados. O PNE é, portanto, um farol que orienta para onde os PDEs devem indicar a 
expansão do setor de energia no horizonte decenal. Nesse sentido, enquanto o PDE incorpora em seu cenário de 



PLANO NACIONAL DE ENERGIA 2050 
 

 

 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA 

 13 
 

referência (ou nas análises de sensibilidade) as políticas energéticas vigentes relativas às diversas fontes e tecnologias na 
sua análise, bem como o histórico de desempenho dessas fontes nos leilões de energia elétrica e a evolução recente do 
mercado consumidor, o PNE pode alterar as políticas vigentes, desde que devidamente fundamentadas em análises 
consistentes de custo-benefício, de modo a reorientá-las na direção desejada.  
 
Há que se considerar igualmente uma retroalimentação do PDE no PNE. A própria dificuldade de implementação da 
estratégia de longo prazo no curto prazo deve ser incorporada no próprio desenho da estratégia e, no limite, levar a sua 
própria alteração. Por exemplo, a questão do aproveitamento dos projetos hidrelétricos com interferência (hoje não 
considerados na cesta da expansão do PDE) pode, a depender da continuação da sua restrição no longo prazo, alterar a 
estratégia de priorizar hidrelétricas (ainda que se isso, eventualmente, se limite apenas aos aproveitamentos de UHEs na 
região Amazônica) no futuro. 
 
Por fim, enquanto o PDE trabalha com um cenário de referência e análises de sensibilidade, anualmente revisto, o PNE, 
por conta do seu objetivo, da incerteza em relação ao horizonte e da sua revisão menos frequente, deve tratar com mais 
cenários.   
 

2.3  As questões de interesse do PNE 2050 
 
Na realidade, o número de cenários a ser analisado em um plano de longo prazo é endógeno ao número de questões 
relevantes para a definição da estratégia de longo prazo. Ou seja, o conjunto de cenários analisados deva possuir uma 
variedade suficiente para tanto representar trajetórias qualitativamente diferentes quanto para delinear uma estratégia 
que responda aos desafios que o setor precisa enfrentar em um contexto de elevada incerteza, de modo a se preparar 
para os riscos mapeados e aproveitar as oportunidades antevistas.  
 
Assim, mais fundamental do que a discussão de quantos cenários serão avaliados e qual a matriz energética resultante 
em 2050 em cada um deles é estabelecer as orientações de longo prazo que permitam a todos os agentes do setor tomar 
suas decisões de modo a alcançar o melhor resultado para o desenvolvimento do setor de energia. 
 
Nesse sentido, foram definidas as seguintes questões de relevância para o desenho da estratégia de longo prazo no 
âmbito do PNE 2050:  
  

1. Qual o patamar de crescimento da demanda de energia? 
2. Quais as perspectivas caso haja restrições ao aproveitamento do potencial remanescente de UHEs? 
3. Um sistema elétrico 100% renovável é possível e viável economicamente até 2050? 
4. Qual o impacto das mudanças climáticas sobre o setor energético?  
5. Quais impactos sobre o setor de uma maior inserção de fontes de geração renovável variável, em termos de 

custo, disponibilidade etc.? 
6. No horizonte até 2050, que outras tecnologias podem ganhar importância no atendimento à demanda 

energética futura do país? 
7. Em que ritmo os ganhos de eficiência energética poderão contribuir para a redução do crescimento da demanda 

de energia no longo prazo? 
8. Qual o espaço da geração distribuída e dos demais recursos energéticos distribuídos (RED) no total de 

atendimento à carga de energia no longo prazo? 
9. Qual o papel da tecnologia nuclear na futura matriz energética brasileira? 
10. A geração termelétrica a carvão atingiu um teto na sua oferta no Brasil? 
11. Como um cenário de eletrificação de transporte (cargas, mas principalmente passageiros) afeta outras cadeias 

como a de etanol e de petróleo? Como o País se posiciona diante desse tema? 

Considerou-se que o endereçamento das questões acima elencadas deveria ser estudado em 2 cenários limítrofes para 
os quais um intervalo de variação poderia ser estabelecido:  
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x o cenário Desafio da Expansão, definido como aquele em que as autoridades do setor de energia precisam lidar 
com uma expansão significativa da demanda de energia ao desenhar sua estratégia para o setor, 
 

x o cenário de Estagnação, em que a questão da expansão não é tão relevante, mas ainda assim há um espaço 
para avaliar a evolução da matriz energética.  

 
Avaliou-se ainda que os estudos quantitativos deveriam ser conduzidos preferencialmente no caso do Cenário Desafio da 
Expansão. 
 
 

3. Papel e Atuação do Governo: Princípios para o Setor de Energia 
 
Os governos continuam como atores principais nas questões políticas nacionais e internacionais, todavia a complexidade 
crescente da governança global, a dinâmica entre as diferenças esferas das entidades subnacionais e a conectividade 
entre os diferentes atores (e.g., empresas transnacionais e movimentos globais da sociedade civil) podem ganhar maior 
importância na tomada de decisão política e sua efetividade. Nessa direção, iniciativas globais como o Acordo de Paris e 
as NDC dos países e as Metas de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU merecem destaque em termos de 
cooperação gerada tanto na esfera interna (entre governo e respectivas sociedades) quanto na esfera internacional (entre 
governos) em torno de objetivos comuns para a humanidade. 
 
Por outro lado, a emergência de novas economias e a falta de representatividade nos organismos internacionais podem 
gerar maior contestação e dificultar a governança global pela maior fragmentação das instâncias decisórias e dos 
principais agentes, especialmente nos casos em que governos têm diferentes pontos de vista em relação a objetivos 
comuns.  
 
A crescente globalização dos mercados também tem impactos nas políticas nacionais. É o caso das políticas nacionais de 
CT&I, crescentemente enquadradas em termos mundiais, refletindo a natureza transversal deste tema e a globalização 
de mercados e produção. O contexto de transformação energética e o papel das novas tecnologias na evolução do setor 
de energia trazem a questão de como efetivar uma política nacional de CT&I, fundamental para criar uma nova 
perspectiva de inserção nos mercados globais e de gerar maior desenvolvimento econômico para o País. De um lado, há 
uma visão mais ligada a um papel mais direcionador do governo, definindo prioridades e alocando recursos públicos de 
acordo. De outro lado, uma abordagem mais horizontal, na qual as políticas visam melhorar as condições gerais de 
contorno, tais como: garantir as regras de concorrência e de livre entrada, formação de capital humano (educação, 
treinamento, etc.), coordenação dos agentes, criação de redes de divulgação e cooperação em pesquisa e tecnologia, 
entre outros. 
 
Neste contexto, o papel e a atuação do governo no setor de energia passam por transformações, seja pela crescente 
complexidade dos sistemas de produção, transporte e distribuição de energia, quanto pelas mudanças provocadas por 
uma perspectiva de maior descentralização, liberdade de escolha dos atores e maior liberalização dos mercados de 
energia. Adicionalmente, no caso do Brasil, os elevados montantes de investimento requeridos à expansão do setor de 
energia e a necessidade de atração do setor privado para a efetivação dessa expansão levaram as autoridades do setor 
de energia a reorientar sua atuação a partir de um conjunto de princípios que buscam direcionar o aprimoramento do 
arcabouço legal e infralegal dentro de uma visão de longo prazo do setor, descritos em 10 princípios:  
 

1. Neutralidade Tecnológica: A adequação de recursos em um contexto de maior participação das fontes 
renováveis não controláveis deve ser obtida por meio de desenho de mercado que garanta a devida neutralidade 
tecnológica na expansão requerida para que a confiabilidade do suprimento seja garantida.  
 

2. Fomento à Concorrência: Deve-se garantir a livre concorrência em todos os segmentos que puderem contar com 
mecanismos competitivos de alocação, com diversidade de agentes, livre entrada e saída de participantes, 
evitando-se situações de poder de mercado. Deve-se também promover (ou não impedir) novas formas de 
arranjos institucionais e comerciais e inovações tecnológicas. Quando a competição não for possível, a regulação 
deve ser transparente, isonômica, não-discriminatória, estabelecendo tarifas justas e justificáveis, de modo a 
zelar pelo bem-estar da sociedade. 
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3. Isonomia: Não deve haver tratamento assimétrico ou discriminatório entre agentes (do lado da oferta e da 

demanda), entre ambientes de contratação (livre ou regulado) ou de acesso a infraestruturas essenciais. 
 

4. Eficiência: A alocação de recursos deve ser guiada primordialmente pela busca da eficiência. Nesse sentido, os 
mercados devem funcionar de modo que preços reflitam as condições do mercado e os custos e os riscos sejam 
adequadamente alocados. É preciso assegurar a competição no lado da oferta, reconhecer o papel da livre 
escolha do consumidor para o bom funcionamento do mercado, incentivar o uso racional da energia e assegurar 
a coordenação das ações de expansão da geração, transmissão e distribuição. 
 

5. Previsibilidade: É fundamental a definição, por parte das autoridades do setor, de regras claras, transparentes e 
previsíveis para reduzir as incertezas de investimentos, gerando o ambiente de negócios capaz de fomentar a 
eficiência, a fim de impulsionar a progressiva consolidação do desenvolvimento energético sustentável do Brasil. 
De outro modo, qualquer alteração legal ou regulatória a ser implementada deve contar com a devida avaliação 
dos seus impactos e de um período de transição para adequação dos agentes. 
 

6. Simplicidade: É preciso perseguir políticas que garantam a segurança jurídica dos contratos de forma a se 
reduzirem riscos e incentivar investimentos, evitando-se cláusulas e regras demasiadamente complexas. A 
simplicidade e objetividade na formulação das regras para o setor devem ser prioritariamente almejadas. Não 
se trata de simplificação em demasia em um setor já com elevada complexidade, mas, ao contrário, evitar a 
adição de complexidade regulatória e legal desnecessária, quando uma formulação mais simples e direta for 
possível.  

 
7. Transparência: As autoridades do setor elétrico devem prestar contas e se responsabilizar pelo que fazem ou 

optam por não fazer na condução de seus respectivos mandatos. Deve-se continuar a fomentar o processo de 
acesso do público às decisões sobre políticas públicas para o setor, planejamento, regulação e operação. Tais 
decisões devem ser registradas e precedidas de avaliação de impacto regulatório. É preciso dar publicidade a 
todos os subsídios e seus custos, e à distribuição dos benefícios e custos desses subsídios entre todos os agentes 
do setor. 
 

8. Coerência: As decisões em relação ao setor de energia devem observar uma ótica integrada, que seja capaz de 
fomentar a competitividade, a eficiência econômica, a consistência e a harmonia do setor energético como um 
todo, garantindo a segurança do abastecimento e a previsibilidade de longo prazo, bem como a justiça 
intrageracional e intergeracional. 
 

9. Sustentabilidade: O setor de energia deve estar alinhado com a promoção do desenvolvimento sustentável, 
baseado nas melhores práticas internacionais e na eficiência econômica, buscando aproveitamento das 
vantagens comparativas dos recursos naturais nacionais ou por meio de políticas públicas que valorem seus 
atributos ambientais. 
 

10. Precaução: As decisões no setor de energia costumam ter consequências no longo prazo. Em um ambiente de 
incertezas e transformações, com a possibilidade de ocorrência de eventos com grande impacto e totalmente 
inesperados, é mais adequado buscar opções que criem mais flexibilidade para possíveis correções frente a 
contextos inesperados e de políticas que promovam mais os resultados do que a definição dos meios para atingi-
los. Em particular, no caso das rotas tecnológicas, a própria inovação pode trazer a superação de tecnologias 
específicas, consideradas as mais apropriadas em um determinado contexto, mas que pode vir a se transformar 
radicalmente, levando à dificuldade na superação da obsolescência tecnológica e ao arrependimento de escolha 
da política energética baseada em tecnologias eleitas.   
 

As recomendações sugeridas neste relatório do PNE 2050 estão assentadas nos 10 princípios listados acima (Ver Figura 
2). Baseados em uma visão mais orientada a mercado com vistas a um setor de energia mais concorrencial, eficiente, 
descentralizado, com multiplicidade de agentes, mais complexo e bastante dinâmico, requer uma alteração significativa 
na forma de atuação do governo. Neste contexto, as principais atividades do governo no setor de energia seriam:  
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x A garantia de regras concorrenciais, no sentido de nivelar o campo de jogo para que as tecnologias e fontes 

possam competir em igualdade de condições, incluindo possíveis barreiras à entrada de novas alternativas e 
agentes; 

x A tempestiva e ágil adequação do arcabouço regulatório frente a inovações tecnológicas e de modelos de 
negócios; 

x O estabelecimento de políticas energéticas que minimizem o risco de arrependimento e evitem trancamentos 
tecnológicos em um mundo cada vez mais complexo e sujeito a eventos imprevisíveis que podem alterar de 
modo estrutural o setor de energia. 
 
 
 
 

 

Figura 2 – Papel e Atuação do Governo: Dez princípios para o Setor de Energia 

 


