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MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA: UM ESTUDO EM PROL DA DIVERSIFICAÇÃO DE 

SUAS FONTES GERADORAS E AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE 

COVID-19 AO SETOR ELÉTRICO NACIONAL  

 

RESUMO 

 

O setor elétrico é fundamental para o desenvolvimento de um país, e por isso requer constante 

atenção e consequente planejamento. O Brasil, apesar de ser um país de dimensões continentais, com 

potencial de geração elétrica de diversas fontes, possui hoje uma matriz elétrica baseada 

predominantemente em hidroeletricidade. E por razões de segurança no abastecimento, é crucial que 

a energia provenha de diversas fontes energéticas, o que garantiria um posicionamento estratégico para 

o Brasil. Nesse sentido essa pesquisa buscou realizar um estudo bibliométrico com vistas a mapear 

produções científicas que envolvam estudos relacionados à diversificação da Matriz Elétrica Brasileira 

– MEB, propondo-se a identificar como essa temática é abordada no meio acadêmico, e após esse 

levantamento, foram filtrados os estudos que melhor se relacionaram com o tema desta pesquisa para 

embasarem uma revisão sistemática, onde se buscou interpretar criticamente todas as publicações 

relevantes. Em seguida realizou-se uma breve análise na distribuição de geração da MEB por tipos de 

fontes e de empreendimentos geradores, com vistas a obter um panorama atual, verificando o potencial 

gerado atualmente, o potencial que será adicionado futuramente e a situação futura da MEB após 

adição prevista. E considerando que a eclosão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no início 

de 2020 impôs um cenário econômico bastante adverso no Brasil e no mundo, em diversos setores, 

principalmente no Setor Elétrico Brasileiro – SEB, buscou-se, também, elencar os principais impactos 

no SEB associados ao avanço da doença, numa escala temporal, desde o primeiro caso de coronavírus 

no país, passando pelo seu auge, até o momento em que a doença já não refletia significativamente no 

SEB. Para tanto, foram utilizados dados disponibilizados pelo Governo, tando no que se refere aos 

dados do setor elétrico quanto aos dados de saúde pública, pesquisas científicas e outras fontes 

confiáveis, como jornais. Ao final desta pesquisa foi possível verificar a exagerada dependência que a 

MEB possui pela fonte hídrica, principalmente pelas hidrelétricas, o que em termos estratégicos 

evidencia a necessidade de diversificação. Nesse sentido, notou-se grande preocupação dos autores, a 

maioria deles veem a diversificação da MEB como necessária ao desenvolvimento seguro, sustentável 

e eficiente do país. E também foi possível perceber que a COVID-19 trouxe impactos sem precedentes 

ao SEB, o segundo trimestre de 2020 foi o que mais sofreu impactos com a chegada da doença ao país, 

tendo como causa principal as medidas de distanciamento social, tão necessárias à saúde. 

Palavras-chave: Diversificação. Matriz elétrica. Setor elétrico. Covid-19 
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BRAZILIAN ELECTRIC MATRIX: A STUDY TOWARDS THE DIVERSIFICATION OF ITS 

GENERATING SOURCES AND EVALUATION OF THE IMPACT OF THE COVID-19 

PANDEMIC ON THE NATIONAL ELECTRICITY SECTOR 

 

ABSTRACT 

 

The electricity sector is fundamental for the development of a country, and for that reason it 

requires constant attention and consequent planning. Brazil, despite being a country of continental 

dimensions, with potential to generate electricity from different sources, today has an electrical matrix 

based predominantly on hydroelectricity. And for reasons of security of supply, it is crucial that energy 

comes from different energy sources, which would guarantee a strategic position for Brazil. In this 

sense, this research sought to carry out a bibliometric study with a view to mapping scientific 

productions involving studies related to the diversification of the Brazilian Electric Matrix – BEM, 

proposing to identify how this theme is addressed in academia, and after this survey, the studies that 

best related to the theme of this research to support a systematic review, which sought to critically 

interpret all relevant publications. Then, a brief analysis was carried out on the distribution of BEM's 

generation by types of sources and generating projects, with a view to obtaining a current overview, 

verifying the potential currently generated, the potential that will be added in the future and the future 

situation of BEM after expected addition. And considering that the outbreak of the new coronavirus 

pandemic (COVID-19) at the beginning of 2020 imposed a very adverse economic scenario in Brazil 

and in the world, in several sectors, mainly in the Brazilian Electric Sector – BES, an attempt was also 

made to list the main impacts on the BES associated with the advance of the disease, on a temporal 

scale, from the first case of coronavirus in the country, through its peak, until the moment when the 

disease was no longer significantly reflected in the BES. For this purpose, data provided by the 

Government were used, including data from the electricity sector and public health, scientific research 

and other reliable sources, such as newspapers. At the end of this research, it was possible to verify 

the exaggerated dependence that BEM has on the water source, especially hydroelectric plants, which 

in strategic terms highlights the need for diversification. In this sense, the authors' great concern was 

noted, most of them see the diversification of BEM as necessary for the safe, sustainable and efficient 

development of the country. And it was also possible to see that COVID-19 brought unprecedented 

impacts to BES, the second quarter of 2020 was the one that suffered the most impacts with the arrival 

of the disease in the country, with the main cause of social distancing measures, so necessary for 

health. 

Keywords: Diversification. Electric matrix. Electric sector. Covid-19 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Nas últimas décadas a sociedade despertou para uma nova abordagem sobre os recursos 

energéticos que utiliza. Começou a se pensar em fatores como: sustentabilidade, poluição ambiental, 

custo social e segurança no fornecimento energético, ou seja, uma oferta de energia elétrica capaz de 

atender à crescente demanda, principalmente nos países emergentes, de forma constante, sustentável e 

segura. E por razões de segurança no abastecimento, muitos autores afirmam ser importante que a 

energia provenha de diversas fontes energéticas, o que garantiria um posicionamento estratégico para 

o país. Porém, recentes pesquisas verificaram que o modelo de desenvolvimento brasileiro está 

centralizado nas grandes usinas hidrelétricas, ou seja, extremamente dependente da fonte hídrica, o 

que pode ser um fator condicionante ao crescimento econômico brasileiro devido aos aspectos 

negativos dessa fonte, principalmente no que diz respeito à sua vulnerabilidade a períodos de secas, 

que nos últimos anos se mostraram presentes, gerando insegurança no abastecimento elétrico. Nesse 

sentido essa pesquisa buscará se fundamentar para demonstrar e apoiar a necessidade de diversificação 

da MEB. 

Outro campo desta pesquisa, também associado ao SEB, foi o levantamento dos principais 

impactos ao SEB decorrentes do avanço da COVID-19 no Brasil. Com esse levantamento foi possível 

perceber a relação do SEB com a doença, o que permitiu algumas conclusões, percepções e 

aprendizados, que servirão de base para possíveis situações futuras semelhantes. 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Geral 

 

 Objetiva-se, por meio de revisão bibliográfica sistemática e análise da MEB, adquirir o 

embasamento teórico científico necessário para comprovar ou refutar a hipótese da 

necessidade de diversificação da MEB, além de apontar as fontes geradoras mais indicadas 

com base nas referências científicas elencadas, e também, com base principalmente em 

dados de fontes governamentais, demonstrar o comportamento do SEB após advento da 

COVID-19 no ano de 2020, relacionando o avanço da doença no país com os principais 

impactos ao SEB. 

 

1.1.2. Específicos 

 

 Realizar estudo bibliométrico com vistas a mapear produções científicas que envolvam 

estudos relacionados à diversificação da MEB, propondo-se a identificar como se aborda 
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esta temática no meio acadêmico, de forma a agregar a pesquisadores da área, informações 

relevantes para o estudo do tema abordado; 

 

 Realizar filtragem de estudos que melhor se relacionarem com o tema desta pesquisa para 

embasarem uma revisão sistemática, onde se buscará interpretar criticamente todas as 

publicações relevantes; 

 

 Realizar breve análise, utilizando dados governamentais, da distribuição de geração da 

MEB por fontes e tipos de empreendimentos geradores, com vistas a obter um panorama 

atual da matriz elétrica nacional, verificando o potencial gerado atualmente, o potencial 

que será adicionado futuramente e a situação futura da MEB após adição prevista; 

 

 Elencar os principais impactos no SEB associados ao avanço da COVID-19 no Brasil, de 

forma cronológica, desde o primeiro caso de coronavírus no país, passando pelo seu auge, 

até o momento em que a doença já não apresentava reflexos significativos ao SEB; 

 

 Traçar a trajetória do SEB no período crítico da pandemia, permitindo obter um melhor 

entendimento da relação COVID-19 com o SEB; 

 

 Obter um panorama geral, facilitando uma melhor interpretação do evento pandêmico e 

suas sucessivas consequências ao setor elétrico nacional. 

 

1.1.3. Estrutura do trabalho 

 

Este subcapítulo procura ambientar o leitor acerca da estrutura desta pesquisa, que se baseia 

em 04 (quatro) artigos, são eles: 

 

a) Artigo 1: Possui o título “Diversificação de fontes geradoras da matriz elétrica brasileira: 

identificação e análise de trabalhos relacionados através de um estudo bibliométrico”, foi 

submetido à revista Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego e aguarda 

avaliação. 

 

b) Artigo 2: Possui o título “Diversificação de fontes geradoras da matriz elétrica brasileira: 

uma revisão sistemática”, foi publicado na revista Meio Ambiente (Brasil), confira aqui. 

 

https://meioambientebrasil.com.br/index.php/MABRA/article/view/75


3 

c) Artigo 3: Possui o título “Matriz elétrica brasileira: uma análise na distribuição de 

geração da matriz elétrica”, foi publicado na revista Boletim do Observatório Ambiental 

Alberto Ribeiro Lamego, confira aqui. 

 

d) Artigo 4: Possui o título “Reflexos da pandemia de covid-19 no setor elétrico brasileiro no 

ano de 2020” e ainda não foi submetido a nenhuma revista, pois acaba de ser 

confeccionado. 

 

Informa-se ainda, que foi elaborado um 5° (quinto) artigo que foi resultado da apresentação da 

Qualificação desta pesquisa, onde considerou-se as propostas da Banca. Esse artigo é uma junção dos 

artigos 1, 2 e 3, com o acréscimo de algumas informações sugeridas pela banca. O mesmo não integrará 

esta Dissertação devido ao conteúdo repetido, mas ficará em anexo para que seja possível o 

conhecimento de seu teor. É possível visualizá-lo no anexo I desta Dissertação. Esse artigo teve seu 

resumo publicado no Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica – CONFICT 2020 

em conjunto com o Congresso Fluminense de Pós-Graduação – CONPG 2020, confira aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/article/view/15538
https://proceedings.science/confict-conpg-2020/papers/uma-analise-da-diversificacao-de-fontes-geradoras-da-matriz-eletrica-brasileira
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2. ARTIGO CIENTÍFICO 1 – DIVERSIFICAÇÃO DE FONTES GERADORAS DA MATRIZ 

ELÉTRICA BRASILEIRA: IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE TRABALHOS 

RELACIONADOS ATRAVÉS DE UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

Artigo submetido 

DIVERSIFICATION OF GENERATING SOURCES OF THE BRAZILIAN ELECTRIC MATRIX: 

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF RELATED WORKS THROUGH A BIBLIOMETRIC STUDY 

 

Donisete da Silva Pereira - IFFluminense/PPEA 

Romeu e Silva Neto - IFFluminense/PPEA 

 

2.1. Resumo 

 

O setor elétrico é fundamental para o desenvolvimento de um país, e por isso requer constante 

atenção e consequente planejamento. É quase impossível imaginar uma possibilidade de gerar 

crescimento econômico e melhora da qualidade de vida da sociedade, sem o fornecimento energético 

correspondente aos níveis de crescimento. Nesse sentido os estudos científicos são primordiais para 

esse setor, principalmente no que se refere a tomada de decisões. Dessa maneira a presente pesquisa 

tem objetivo de sacar estudos de temas relacionados à diversificação de fontes geradoras da Matriz 

Elétrica Brasileira - MEB. Para tanto foi realizado um estudo bibliométrico na base Scopus utilizando 

palavras-chave relacionadas ao tema, a fim de obter um conjunto de produções acadêmicas da área. 

Uma amostra de cento e nove estudos foi relacionada, apresentando cronologia das produções 

científicas, periódicos e autores com maior número de publicações relacionadas e publicações mais 

citadas. Por fim mostrando que o tema tem carência de pesquisas. 

 

Palavras chave: Diversificação. Fontes geradoras. Matriz elétrica brasileira. Bibliometria. 

 

2.2. Abstract 

 

The electric sector is fundamental for the development of a country, and therefore requires 

constant attention and consequent planning. It is almost impossible to imagine a possibility of 

generating economic growth and improving the quality of life of society, without the energy supply 

corresponding to the levels of growth. In this sense, scientific studies are essential for this sector, 

mainly with regard to decision making. In this way, this research aims to draw studies on themes 

related to the diversification of generating sources of the Brazilian Electric Matrix - BEM (MEB in 

portuguese). For this purpose, a bibliometric study was carried out on the Scopus base using keywords 

related to the theme, in order to obtain a set of academic productions in the area. A sample of one 
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hundred and nine studies was listed, presenting a chronology of scientific productions, journals and 

authors with the highest number of related publications and most cited publications. Finally showing 

that the topic lacks research. 

 

Keywords: Diversification. Generating sources. Brazilian electrical matrix. Bibliometry. 

 

2.3. Introdução 

 

O Brasil, apesar de ser um país de dimensões continentais, com potencial de geração elétrica 

de diversas fontes, possui hoje uma matriz elétrica baseada predominantemente em hidroeletricidade. 

Nos dias atuais a fonte hídrica é responsável por gerar cerca de 63,38% de todo o potencial elétrico 

gerado no país, enquanto a segunda colocada, a fóssil, é responsável pela geração de apenas 16,13% 

(ANEEL, 2020). Por razões de segurança no abastecimento, Goldemberg e Moreira (2005) e Assad 

(2011) afirmam ser importante que a energia provenha de diversas fontes energéticas, o que garantiria 

um posicionamento estratégico para o país. 

Acerca disso, neste primeiro momento objetiva-se através deste estudo bibliométrico, mapear 

produções científicas que envolvam estudos relacionados à Matriz Elétrica Brasileira – com foco 

específico na diversificação de suas fontes – propondo-se a identificar como se aborda esta temática 

no meio acadêmico, de forma a agregar a pesquisadores da área, informações relevantes para o estudo 

do tema abordado. Nesse sentido, serão detalhados a cronologia das produções científicas, os 

periódicos com maior número de publicações relacionadas, os autores com maior número de 

publicações e as publicações mais citadas.  

Nesse contexto de estudo bibliométrico, Chueke e Amatucci (2015) apontam que esses tipos 

de estudos colaboram na tarefa de sistematizar as pesquisas realizadas num determinado campo de 

conhecimento e endereçar oportunidades a serem investigadas em pesquisas futuras. A pesquisa 

acadêmica deve tratar problemas herdados de conhecimentos anteriores visando avançar na geração 

de novas descobertas. Costa et al. (2012) diz que a bibliometria é uma técnica quantitativa e estatística 

que permite medir índices de produção e disseminação do conhecimento e que uma vez identificada a 

produção científica, é importante compreender de que forma pode ser avaliada. Já Araújo e Alvarenga 

(2011) ressaltam que a bibliometria como área de estudo tem um papel fundamental na análise da 

produção científica de um país, podendo retratar o comportamento e o desenvolvimento de uma área 

de conhecimento. 
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2.4. Material e método 
  

2.4.1. Classificação da pesquisa 

 

Silva e Menezes (2005) classificam a pesquisa em quatro vertentes: quanto à sua natureza, 

quanto à forma de abordagem do problema, quanto aos seus objetivos e quanto aos procedimentos 

técnicos. Do ponto de vista da natureza, esta pesquisa é classificada como aplicada, por não se 

preocupar em desenvolver novos métodos e sim em utilizar conhecimento já existente em um cenário 

real. Quanto à abordagem, é uma pesquisa quantitativa, uma vez que procura traduzir números para 

serem analisados de forma estatística. Com relação aos objetivos, a pesquisa é exploratória, buscando 

maior familiaridade ao assunto abordado e tornando-o mais exposto. E quanto aos procedimentos 

técnicos, trata-se de uma pesquisa fundamentalmente bibliográfica, sendo executada com recursos 

bibliométricos. 

 

2.4.2. Refino de busca 

 

A base Scopus possui algumas regras pré-definidas que podem fazer muita diferença ao realizar 

uma pesquisa em seu motor de busca, inclusive, o seu emprego pode ser fundamental, sendo um grande 

divisor de águas entre o resultado regular e o excelente. Quanto maior e mais específico o emprego de 

sinônimos/tesauros, caracteres curinga, operadores lógicos e operadores de proximidade, mais refinada 

será a busca. Em vista disso a Elsevier (2015) define algumas regras de termos de busca: 

 Não diferencia maiúsculas de minúsculas; 

 Termos digitados no singular também irão exibir resultados no plural e possessivos 

(com algumas exceções); 

 Termos digitados com variações de letras gregas (α OU alfa) irão exibir resultados para 

ambas as variações; 

 Termos em inglês com grafia inglesa ou americana (colour, color, ou tyre, tire) irão 

exibir resultados para ambas variações. 

Diversas palavras separadas por espaço serão processadas com o operador AND. Para buscar 

como uma frase, é necessário coloca-las entre aspas ou chaves. 

 Aspas “ ” buscará frases fuzzy. Também buscará singular e plural (com algumas 

exceções). Símbolos são ignorados. Curingas também podem ser utilizados. Ex.: 

“heart-attack” buscará por heart-attack, heart attack, heart attacks, e assim por diante. 
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 Chaves { } buscará uma frase específica. Limitam a busca para a sequência específica 

de caracteres. Símbolos podem ser utilizados. Ex.: {heart-attack} buscará apenas heart-

attack. 

Existe também a possibilidade de emprego de caracteres curinga, o asterisco (*) substitui 

qualquer quantidade de caracteres. Ex.: toxi* buscará por toxin, toxic, toxicity, toxicology, e assim por 

diante. O ponto de interrogação (?) substitui apenas um caractere. Ex.: sawt??th fará buscas por 

sawtooth e sawteeth. 

E por fim também podem ser usados para refinar as buscas, os Operadores Lógicos e de 

Proximidade conforme descritos abaixo: 

 And procura artigos que contenham ambas as palavras. Ex.: food and poison; 

 Or busca artigos que contenham uma ou ambas as palavras. Ex.: weather or climate; 

 And Not procura artigos que não contenham as palavras seguintes a ele. Ex.: tumor and 

not malignant; 

 W/n restringe para n as palavras entre as duas palavras pesquisadas, a ordem das 

palavras não está definida. Ex.: Pain W/5 morphine; 

 Pre/n restringe para n as palavras entre as duas palavras pesquisadas, a ordem das 

palavras é exibida conforme definida. Ex.: newborn PRE/3 screening. 

Existe uma ordem de prioridade entre esses operadores, porém é possível alterar esta ordem 

usando parênteses: 

1. OR; 

2. W/n ou PRE/n; 

3. AND; 

4. AND NOT. 

 

2.4.3. Procedimentos de busca empregados 

 

Para a coleta da amostra de estudos científicos, a base de dados utilizada para o estudo 

bibliométrico foi a Scopus. A maior base de dados de publicações científicas, que reúne mais de 75 

milhões de registros e quase 25 mil periódicos (ELSEVIER, 2019). Como técnica de busca elaborou-

se o Quadro 1, contendo as palavras-chave do tema e suas possíveis variações – sinônimos/tesauros. 
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Quadro 1: Palavras-chave, tesauros e termos correspondentes 

DIVERSIFICAÇÃO DE FONTES GERADORAS DA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA 

Palavras-chave Diversificação Fontes Geradoras Matriz Elétrica Brasileira 

Inglês Diversification Generating sources Brazilian electrical matrix 

Tesauros 

Diversity Electricity sources 
Brazilian electrical generating 

matrix 

Assortment Electrical sources Brazilian energy matrix 

Diverseness Power generation sources Brazilian power matrix 

Heterogeneity   

Variability   

Change   

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Em seguida para se iniciar a pesquisa na base Scopus foram selecionados os termos 

correspondentes às palavras-chave em diferentes conjuntos, partindo de uma busca mais abrangente, 

para uma mais refinada. Para tanto, após tentativas, erros e acertos, foram pré-definidos oito grupos de 

busca. Esta estratégia foi adotada para obter melhores resultados, pois por se tratar de um tema bastante 

restrito, principalmente pela condição de especificar o país, já se esperava obter poucos documentos 

publicados. Por conta disso optou-se por realizar buscas sequenciais, do panorama mais geral até o 

mais específico de acordo com o tema, com vistas a “cerca-lo” e obter o máximo de informações 

possíveis que sejam relacionadas a ele. 

 

Quadro 2: Estratégias de busca 

N° da 

Busca 
Frase de busca 

N° 

Resultados 

1 

(TITLE-ABS-KEY (brazilian AND electrical AND matrix OR brazilian  AND 

electrical  AND generating  AND matrix  OR  brazilian  AND energy  AND matrix  

OR  brazilian  AND power  AND matrix )) 

6 

2 
(TITLE-ABS-KEY ("brazilian electrical matrix" OR "brazilian electrical 

generating matrix" OR "brazilian energy matrix" OR "brazilian power matrix")) 
97 

3 

(TITLE-ABS-KEY (diversification OR diversity OR assortment OR  diverseness  

OR  heterogeneity  OR  variability  OR  change )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

brazilian  AND electrical  AND matrix  OR  brazilian  AND electrical  AND 

generating  AND matrix  OR  brazilian  AND energy  AND matrix  OR  brazilian  

AND power  AND matrix ) ) 

1 

4 

(TITLE-ABS-KEY (diversification OR  diversity  OR  assortment  OR  diverseness  

OR  heterogeneity  OR  variability  OR  change )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

"Brazilian electrical matrix"  OR  "Brazilian electrical generating matrix"  OR  

"Brazilian energy matrix"  OR  "Brazilian power matrix" ) ) 

28 

5 

(TITLE-ABS-KEY (diversification OR diversity OR assortment OR diverseness 

OR heterogeneity OR  variability  OR  change )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

generating  AND sources  OR  electricity  AND sources  OR  electrical  AND 

sources  OR  power  AND generation  AND sources )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

electrical  AND matrix  OR  electrical  AND generating  AND matrix  OR  energy  

AND matrix  OR  power  AND matrix ) ) 

11 



9 

6 

(TITLE-ABS-KEY (diversification OR diversity OR assortment OR diverseness 

OR heterogeneity  OR  variability  OR  change )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

generating  AND sources  OR  electricity  AND sources  OR  electrical  AND 

sources  OR  power  AND generation  AND sources )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

brazilian  AND electrical  AND matrix  OR  brazilian  AND electrical  AND 

generating  AND matrix  OR  brazilian  AND energy  AND matrix  OR  brazilian  

AND power  AND matrix ) ) 

1 

7 

(TITLE-ABS-KEY (diversification  OR  diversity  OR  assortment  OR  diverseness  

OR  heterogeneity  OR  variability  OR  change )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

"generating sources"  OR  "electricity sources"  OR  "electrical sources"  OR  

"power generation sources" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( brazilian  AND electrical  

AND matrix  OR  brazilian  AND electrical  AND generating  AND matrix  OR  

brazilian  AND energy  AND matrix  OR  brazilian  AND power  AND matrix ) ) 

0 

8 

(TITLE-ABS-KEY (diversification  OR  diversity  OR  assortment  OR  diverseness  

OR  heterogeneity  OR  variability  OR  change )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

generating  AND sources  OR  electricity  AND sources  OR  electrical  AND 

sources  OR  power  AND generation  AND sources )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

"Brazilian electrical matrix"  OR  "Brazilian electrical generating matrix"  OR  

"Brazilian energy matrix"  OR  "Brazilian power matrix" ) ) 

1 

Nota: O termo TITLE-ABS-KEY representa cada linha de busca na base Scopus. 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 Busca 1: Teve foco no tema principal da pesquisa, a Matriz Elétrica Brasileira, foram 

utilizadas nesta busca os termos correspondentes a este tema, conforme coluna 4 do 

Quadro 1, que são: Brazilian electrical matrix, Brazilian electrical generating matrix, 

Brazilian energy matrix e Brazilian power matrix. 

 Busca 2: Utilizou-se a mesma técnica da busca 1, porém agora empregando o uso de 

(“) aspas duplas nos termos de busca, o que restringirá a busca ao uso destas palavras 

nesta mesma formação, sem intercalação de outras palavras. 

 Busca 3: Com o intuito de refinar a busca, acrescentou-se outra linha de busca no 

sistema de pesquisa da base Scopus. Na primeira linha de busca introduziu-se novos 

termos, direcionando aos poucos as buscas até a integralização do tema proposto nesta 

pesquisa. Nessa linha de busca foram incluídos os termos da coluna 2 do Quadro 1, que 

são: Diversification, Diversity, Assortment, Diverseness, Heterogeneity, Variability e 

Change. A segunda linha de busca no sistema de pesquisa da base Scopus manteve a 

mesma estratégia da busca 1. 

 Busca 4: Utilizou-se a mesma técnica da busca 3, porém, agora adicionaou (“) aspas 

duplas nos termos empregados na segunda linha de busca sistema de pesquisa, o que 
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restringirá a busca ao uso destas palavras nesta mesma formação, sem intercalação de 

outras palavras. 

 Busca 5: Refinando ainda mais a busca, adicionou-se uma terceira linha no motor de 

busca da base Scopus, ficando esta compreendia entre as duas já existentes. Os termos 

empregados nesta nova linha de busca foram os que constam na terceira coluna do 

Quadro 1, que são: Generating sources, Electricity sources, Electrical sources e Power 

generation sources. Na primeira linha de busca da plataforma foram empregados os 

termos da coluna 2 do Quadro 1, e na terceira linha os termos da coluna 4 do mesmo 

quadro, porém, estes últimos sem o termo “brazilian”, com o intuito de obter trabalhos 

que sigam a mesma linha de raciocínio do tema aqui pesquisado, mas que não envolva 

especificamente a matriz elétrica brasileira, e sim a de outros países. Com isso, haverá 

a possibilidade de obter temas associados à “diversificação de fontes geradoras de 

matrizes elétricas” de outros países, o que seria muito interessante para o embasamento 

e comparação do tema pesquisado neste trabalho. A partir deste momento passou-se a 

buscar pelo tema integral da pesquisa em questão, utilizando todos os termos 

correspondentes às palavras-chave, de forma a especificar o que se busca. 

 Busca 6: Utilizou-se a mesma técnica da busca 5, porém, agora acrescentou-se o termo 

“brazilian” na terceira linha do motor de busca, que restringirá a trabalhos que se 

referem à diversificação de fontes geradoras da matriz elétrica brasileira ou similares. 

 Busca 7: Visando obter resultados ainda mais específicos, aprimorou-se a busca 6, 

empregando o uso de (“) aspas duplas nos termos empregados na segunda linha do 

motor de busca, de forma a obter trabalhos que constem estas palavras nesta mesma 

formação, sem intercalação de outras. 

 Busca 8: Agora, alternou o emprego das (“) aspas duplas para os termos da terceira 

linha do motor de busca, e excluiu as empregadas na segunda linha conforme busca 7. 

Com esta alternância, é possível adquirir o máximo de documentos existentes com estes 

termos e nestas configurações.  

Tentou-se realizar uma nona busca, empregando o uso de (“) aspas duplas nos termos das 

segunda e terceira linhas de busca simultaneamente, porém não apresentou nenhum resultado, por 

tanto decidiu-se desconsidera-la. 
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2.5. Resultados e discussão 

 

Na base onde foram realizadas as buscas, identificou-se na primeira busca, seis publicações; na 

segunda, noventa e sete; na terceira, uma; na quarta, vinte e oito; na quinta, onze; na sexta, uma; na 

sétima, nenhuma; e na oitava, uma. Totalizando cento e quarenta e cinco publicações, datadas entre 

2000 e 2019, porém, algumas buscas apresentaram publicações em comum, por tanto, o resultado 

líquido das buscas foi cento e nove publicações. 

Nas análises abaixo, considerou-se o resultado de cada busca individualmente, portanto, 

mesmo que duplicadas algumas publicações entre as diferentes buscas realizadas, aquelas foram 

consideradas. Apenas as buscas: um, dois, quatro e cinco apresentaram resultados de busca de modo 

que se possa considerar as estratégias utilizadas como efetivas. O número de publicações encontradas 

não foi tão expressivo, mas mostra alguma efetividade, visto o número regular de publicações 

encontradas, talvez até mesmo pela falta de conteúdo científico. As demais apresentaram no máximo 

uma publicação, o que pode representar uma carência de estudos científicos de acordo com os termos 

empregados nessas buscas, ou simplesmente uma falha na estratégia utilizada nas buscas. 

 

2.5.1. Levantamento da cronologia de produção 

 

O número de trabalhos encontrados por ano de publicação relacionados aos termos empregados 

correspondentes ao tema em cada busca estão representados nas figuras abaixo. O que permite observar 

quando o tema/correspondente passou a ser abordado na literatura acadêmica, em ordem cronológica, 

analisando ainda os períodos de maior exploração. 

 

 Busca 1 

Figura 1: Evolução anual da produção científica – busca 1 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

0 0 0 0 0 0

2

0

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0

p
u

b
lic

aç
õ

e
s

anos

Publicações por ano



12 

Através da análise da Figura 1, pode-se inferir que de acordo com os termos empregados para 

a realização desta busca, há uma enorme carência de estudos científicos, pois em vinte anos houve 

apenas seis publicações. Ou então, pode-se tratar de uma falha na estratégia utilizada na busca. Por 

isso é fundamental “cercar” o tema a ser pesquisado com várias buscas sequenciais, e a cada nova 

busca realizar o refino até alcançar a integralidade do tema a ser pesquisado. 

 

 

 

 Busca 2 

Figura 2: Evolução anual da produção científica – busca 2 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

 

 

Através da análise da Figura 2, pode-se perceber a enorme diferença numa busca que um 

pequeno detalhe pode fazer. A busca 1 e a busca 2 são extremamente semelhantes, a única divergência 

é que nesta empregou-se (“) aspas duplas, e naquela não; o que mudou completamente o cenário da 

pesquisa bibliométrica, trazendo muito mais publicações como resultados de busca. A partir da Figura 

2 também é possível inferir que o estudo do tema abordado de acordo com os termos empregados nesta 

busca não é recente, mas que a exploração acadêmica teve um crescimento considerável após o ano de 

2012, ultrapassando a barreira dos onze estudos. Nota-se também que houve uma ligeira queda nos 

anos de 2013 e 14, mas logo depois tornou-se a crescer, não sendo menor do que oito estudos anuais. 
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 Busca 3 

Figura 3: Evolução anual da produção científica – busca 3 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

 

Ao analisar a Figura 3, pode-se inferir que de acordo com os termos empregados para a 

realização desta busca, há uma enorme carência de estudos científicos, pois em vinte anos houve 

apenas uma publicação. Ou então, pode-se tratar de uma falha na estratégia utilizada na busca. 

 

 

 Busca 4 

Figura 4: Evolução anual da produção científica – busca 4 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 
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Analisando a Figura 4, mais uma vez percebe-se a enorme diferença que um pequeno detalhe 

pode fazer numa busca. A busca 3 e a busca 4 são extremamente semelhantes, a única divergência é 

que nesta empregou-se (“) aspas duplas, o que mudou completamente o cenário da pesquisa 

bibliométrica se comparada à busca anterior. A partir da Figura 4 também é possível inferir que o 

estudo do tema abordado de acordo com os termos empregados é relativamente recente, e possui pouca 

exploração acadêmica, tendo seu pico em 2015 com apenas seis estudos naquele ano. Porém nos 

últimos cinco anos houve uma movimentação científica que não houvera antes. 

 

 

 Busca 5 

Figura 5: Evolução anual da produção científica – busca 5 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

 

Através da análise da Figura 5, pode-se inferir que de acordo com os termos empregados para 

a realização dessa busca, há uma enorme carência de estudos científicos, pois em vinte anos houve 

apenas dez publicações. Não se trata de uma carência absoluta, por isso não se pode afirmar que existe 

uma falha na estratégia utilizada na busca. Chama atenção, o fato de que por algum motivo nove dessas 

pesquisas foram realizadas em um único ano, tudo indica que seja por consequência de um evento 

científico. De acordo com a Figura 5 não há nenhum registro de publicações nos últimos cinco anos, 

mas extrapolando o período de busca adotado nesta pesquisa, encontrou uma publicação em 2020. 
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 Busca 6 

Figura 6: Evolução anual da produção científica – busca 6 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

 

Analisando a Figura 6, infere-se que de acordo com os termos empregados para a realização 

desta busca, há uma enorme carência de estudos científicos, pois em vinte anos houve apenas uma 

publicação. Ou então, pode-se tratar de uma falha na estratégia utilizada na busca. A publicação aqui 

encontrada foi a mesma da busca 3. As buscas 5 e 6 são muito semelhantes, a única divergência é o 

termo “brazilian” que é empregado nesta, justamente para refinar a busca com o intuito de encontrar 

publicações que seguem a mesma linha de raciocínio do tema desta pesquisa. Veja que houve uma 

queda brusca no número de publicações encontradas de uma busca para outra. 

 

 

 Busca 7 

Nessa busca não foi encontrada nenhuma publicação, neste caso o emprego das (“) aspas duplas 

não fez diferença. Mesmo esta busca não apresentando nenhum resultado, optou-se por mantê-la 

registrada como forma de mostrar o raciocínio da técnica de busca empregada. Por se tratar de um 

tema relativamente restrito, principalmente pelo fato de especificar o termo “brasileira”, a cada nova 

busca realizada e cada vez mais específica, encontra-se menos publicações relacionadas. Neste cenário 

não é possível afirmar que este resultado negativo se atribui a falta de conteúdo científico acerca do 

tema ou simplesmente a uma falha na estratégia utilizada na busca. 
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 Busca 8 

Figura 7: Evolução anual da produção científica – busca 8 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Através da análise da Figura 7, pode-se inferir que de acordo com os termos empregados para 

a realização desta busca, há uma enorme carência de estudos científicos, pois em vinte anos houve 

apenas uma publicação. Ou então, pode-se tratar de uma falha na estratégia utilizada na busca. 

 

2.5.2. Levantamento dos periódicos mais usuais 

 

No Quadro 3 destacam-se os periódicos que possuem no mínimo duas publicações de acordo 

com os termos correspondentes ao tema, utilizados para realização de cada busca, mostrando o título 

do periódico com a respectiva quantidade de artigos publicados e em qual busca ocorreu. 

 

Quadro 3: Quantidade de artigos por periódicos 

Busca Periódico N° artigos 

1 N/A N/A 

2 

Renewable And Sustainable Energy Reviews 6 

Energy Policy 5 

Journal Of Cleaner Production 5 

Estudos Avancados 4 

Anais Da Academia Brasileira De Ciencias 2 

Bioresource Technology 2 

Ciencia Florestal 2 

Energy 2 
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Engenharia Agricola 2 

Espacios 2 

Oil And Gas Journal Latinoamerica 2 

Proceedings 2016 51st International Universities Power Engineering 

Conference Upec 2016 
2 

Revista De Economia E Sociologia Rural 2 

Rio Pipeline Conference And Exposition Technical Papers 2 

3 N/A N/A 

4 

Journal Of Cleaner Production 3 

Renewable And Sustainable Energy Reviews 3 

Espacios 2 

Proceedings 2016 51st International Universities Power Engineering 

Conference Upec 2016 
2 

Rio Pipeline Conference And Exposition Technical Papers 2 

5 
Proceedings Of Isma2006 International Conference On Noise And 

Vibration Engineering 
8 

6 N/A N/A 

7 N/A N/A 

8 N/A N/A 

Nota: N/A representa que não ocorreu nenhum resultado de acordo com o critério adotado ou 

então por consequência de a busca não ter apresentado nenhuma publicação. 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

Por meio da análise do Quadro 3, infere-se que ainda não existe um veículo de publicação 

dominante, visto que as publicações estão bem distribuídas entre os principais periódicos que abordam 

o assunto. O intuito principal desse quadro é mostrar ao leitor que possui interesse pelo tema, quais 

são os principais periódicos que discutem o assunto e guiá-lo através de um caminho mais curto à 

obtenção de boas referências. 

 

2.5.3. Levantamento dos autores mais frequentes 

 

No Quadro 4 destacam-se os autores que possuem no mínimo duas publicações de acordo com 

os termos correspondentes ao tema, utilizados para realização de cada busca, mostrando o nome do 

autor com a respectiva quantidade de artigos publicados e em qual busca ocorreu. 
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Quadro 4: Quantidade de publicações por autores 

Busca Autores N° artigos 

1 N/A N/A 

2 

Alonso, P.S.R. 2 

Antunes, F.L.M. 2 

Barros, R.M. 2 

Coelho, S.T. 2 

De Almeida, N.L. 2 

Dias, B.H. 2 

Fernandes, E. 2 

Fortes, M.Z. 2 

Furtado, R.C. 2 

Panossian, Z. 2 

Simioni, F.J. 2 

Soccol, C.R. 2 

Taqueda, M.E. 2 

3 N/A N/A 

4 

De Almeida, N.L. 2 

Panossian, Z. 2 

Taqueda, M.E. 2 

5 N/A N/A 

6 N/A N/A 

7 N/A N/A 

8 N/A N/A 

Nota: N/A representa que não ocorreu nenhum resultado de acordo 

com o critério adotado ou então por consequência de a busca não ter 

apresentado nenhuma publicação. 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 

Através da análise do Quadro 4, infere-se que ainda não existe uma referência máxima, visto 

que o número de publicações está equilibrado entre os autores, e além do mais o número de publicação 

por cada autor é bastante pequeno. 
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2.5.4. Levantamento das publicações mais citadas 

 

No Quadro 5 destacam-se as publicações que apresentaram o maior número de citações. Foram 

selecionadas as que apresentaram mais de quinze citações. O quadro apresenta os autores, o título da 

pesquisa, o periódico, o número de citações, o ano de publicação e a busca em que ocorreram. 

 

Quadro 5: Publicações com maior número de citações 

Busca Título Autores Ano Periódico N° citações 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

2 

Bioethanol from 

lignocelluloses: Status and 

perspectives in Brazil 

Soccol, C.R., 

Vandenberghe, 

L.P.d.S., Medeiros, 

A.B.P., (...), Araújo, 

J.d.A., Torres, F.A.G. 

2010 

Bioresource 

Technology 

101(13), pp. 4820-

4825 

256 

2 
Biofuels in Brazil: An 

overview 

Nass, L.L., Pereira, 

P.A.A., Ellis, D. 
2007 

Crop Science 

47(6), pp. 2228-

2237 

128 

2 

Biodiesel production in 

Brazil and alternative 

biomass feedstocks 

Bergmann, J.C., 

Tupinambá, D.D., 

Costa, O.Y.A., (...), 

Barreto, C.C., Quirino, 

B.F. 

2013 

Renewable and 

Sustainable 

Energy Reviews 

21, pp. 411-420 

112 

2 

Economic process to 

produce biohydrogen and 

volatile fatty acids by a 

mixed culture using 

vinasse from sugarcane 

ethanol industry as nutrient 

source 

Sydney, E.B., 

Larroche, C., Novak, 

A.C., (...), Soccol, 

V.T., Soccol, C.R. 

2014 

Bioresource 

Technology 

159, pp. 380-386 

53 

2 

The emergence of the 

biodiesel industry in 

Brazil: Current figures and 

future prospects 

Padula, A.D., Santos, 

M.S., Ferreira, L., 

Borenstein, D. 

2012 
Energy Policy 

44, pp. 395-405 
50 

2 

Future scenarios and trends 

in energy generation in 

Brazil: Supply and demand 

and mitigation forecasts 

De Andrade Guerra, 

J.B.S.O., Dutra, L., 

Schwinden, N.B.C., 

Andrade, S.F.D. 

2015 

Journal of Cleaner 

Production 

103, pp. 197-210 

37 

2 

Determination of biodiesel 

percentage in biodiesel: 

diesel mixtures using mid-

infrared spectroscopy 

[Metodologia analítica 

para quantificar o teor de 

biodiesel na mistura 

biodiesel: diesel utilizando 

Guarieiro, L.L.N., 

Pinto, A.C., De 

Aguiar, P.F., Ribeiro, 

N.M. 

2008 
Quimica Nova 

31(2), pp. 421-426 
34 



20 

espectroscopia na região 

do infravermelho] 

2 

Assessment of the potential 

of small hydropower 

development in Brazil 

Ferreira, J.H.I., 

Camacho, J.R., 

Malagoli, J.A., Júnior, 

S.C.G. 

2016 

Renewable and 

Sustainable 

Energy Reviews 

56, pp. 380-387 

33 

2 

Elephant grass 

biorefineries: Towards a 

cleaner Brazilian energy 

matrix? 

Fontoura, C.F., 

Brandão, L.E., Gomes, 

L.L. 

2015 

Journal of Cleaner 

Production 

96,4103, pp. 85-93 

33 

2 

The Brazilian energy 

matrix: From a materials 

science and engineering 

perspective 

Pottmaier, D., Melo, 

C.R., Sartor, M.N., 

(...), Marinha, D., 

Alarcon, O.E. 

2013 

Renewable and 

Sustainable 

Energy Reviews 

19, pp. 678-691 

32 

2 

 

 

Deployment of 

photovoltaics in Brazil: 

Scenarios, perspectives and 

policies for low-income 

housing 

Pinto, J.T.M., Amaral, 

K.J., Janissek, P.R. 
2016 

Solar Energy 

133, pp. 73-84 
28 

2 

Vinasse biogas for energy 

generation in BrazilAn 

assessment of economic 

feasibility, energy potential 

and avoided CO2 

emissions 

Bernal, A.P., dos 

Santos, I.F.S., Moni 

Silva, A.P., Barros, 

R.M., Ribeiro, E.M. 

2017 

Journal of Cleaner 

Production 

151, pp. 260-271 

25 

2 

Environmental degradation 

costs in electricity 

generation: The case of the 

Brazilian electrical matrix 

Alves, L.A., Uturbey, 

W. 
2010 

Energy Policy 

38(10), pp. 6204-

6214 

17 

2 

Use of cultivars of low 

cost, agroindustrial and 

urban waste in the 

production of cellulosic 

ethanol in Brazil: A 

proposal to utilization of 

microdistillery 

Avelino Gonçalves, 

F., Dos Santos, E.S., 

De Macedo, G.R. 

2015 

Renewable and 

Sustainable 

Energy Reviews 

50, pp. 1287-1303 

15 

2 

Natural gas in Brazil's 

energy matrix: Demand for 

1995-2010 and usage 

factors 

Fernandes, E., 

Fonseca, M.V.de A., 

Alonso, P.S.R. 

2005 
Energy Policy 

33(3), pp. 365-386 
15 

2 

Brazilian energy matrix 

and sustainable 

development 

Goldemberg, J., 

Coelho, S.T., Rei, F. 
2002 

Energy for 

Sustainable 

Development 

6(4), pp. 55-59 

15 

3 N/A N/A N/A N/A N/A 
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4 

Future scenarios and trends 

in energy generation in 

Brazil: Supply and demand 

and mitigation forecasts 

De Andrade Guerra, 

J.B.S.O., Dutra, L., 

Schwinden, N.B.C., 

Andrade, S.F.D. 

2015 

Journal of Cleaner 

Production 

103, pp. 197-210 

37 

4 

Assessment of the potential 

of small hydropower 

development in Brazil 

Ferreira, J.H.I., 

Camacho, J.R., 

Malagoli, J.A., Júnior, 

S.C.G. 

2016 

Renewable and 

Sustainable 

Energy Reviews 

56, pp. 380-387 

33 

4 

Elephant grass 

biorefineries: Towards a 

cleaner Brazilian energy 

matrix? 

Fontoura, C.F., 

Brandão, L.E., Gomes, 

L.L. 

2015 

Journal of Cleaner 

Production 

96,4103, pp. 85-93 

33 

5 N/A N/A N/A N/A N/A 

6 N/A N/A N/A N/A N/A 

7 N/A N/A N/A N/A N/A 

8 N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: N/A representa que não ocorreu nenhum resultado de acordo com o critério adotado ou então 

por consequência de a busca não ter apresentado nenhuma publicação. 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Analisando o Quadro 5, destacam-se os seguintes trabalhos: Bioethanol from lignocelluloses: 

Status and perspectives in Brazil com mais de 250 citações; Biofuels in Brazil: An overview com 128 

citações; e Biodiesel production in Brazil and alternative biomass feedstocks com 112 citações. Todos 

esses resultantes da busca 2. A busca 4 também apresentou publicações bastante citadas, porém mais 

equilibradas. 

 

2.6. Considerações finais 

 

2.6.1. Quanto aos objetivos 

 

Após a análise de algumas características sobre o tema pesquisado, pode-se inferir algumas 

considerações acerca das informações contidas neste estudo. No que tange ao campo da bibliometria 

o trabalho atinge seu objetivo, pois foi mapeada a produção científica acerca de publicações afins à 

diversificação de fontes geradoras da matriz elétrica brasileira e identificado como esta temática é 

abordada no meio científico. 

 

2.6.2. Quanto ao trabalho realizado 

 

Com relação ao setor de energia elétrica brasileira existem inúmeras publicações referentes a 

diversos assuntos, entretanto, no que tange ao assunto abordado neste estudo, a amostra levantada foi 

de apenas cento e nove publicações. Além desse baixo número de publicações encontradas, ressalta-

se que estas não são relacionadas especificamente ao tema integral abordado, existe algum tipo de 
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relação devido aos termos correspondentes empregados nas buscas, mas ainda não é possível afirmar 

que existe uma relação completa das publicações encontradas com o tema em sua integralidade. Essa 

afirmação só será possível após uma análise sistemática dos estudos encontrados. Já esperando 

encontrar poucas publicações, pela especificidade do tema, principalmente devido a especificação do 

país, adotou-se a estratégia de cercar o tema com 8 buscas sequenciais, empregando os termos 

correspondentes às palavras-chave em diferentes conjuntos. No geral foi possível perceber que de 

acordo com a evolução das buscas, de modo a torna-las mais refinadas, houve redução no número de 

publicações encontradas. Nesse sentido o estudo destacou a cronologia das publicações levantadas, os 

periódicos e os autores com maior número de publicações e os trabalhos mais citados. 

A partir da análise cronológica considerando especificamente as buscas 2 e 4, é possível afirmar 

que nos últimos dez anos houve uma maior movimentação de estudos científicos no que diz respeito 

aos termos correspondentes às palavras-chave relacionadas ao tema que foram introduzidas nessas 

buscas. Na busca 2, pode-se afirmar também que está ocorrendo um crescimento sólido no número de 

estudos ao longo desta última década. Já considerando a busca 4, não é possível fazer essa afirmação, 

devido variações no número de publicações ao longo desses anos. Considerando as demais buscas, 

nota-se poucas publicações encontradas e ao longo das duas décadas apresentadas neste estudo, muitos 

anos apresentam-se sem publicações, e um ou outro ano com alguma. Isso pode denotar que esse ainda 

é um tema que precisa ser explorado e que faz sentido futuras pesquisas sobre novos pontos de vista 

ou dando continuidade a algumas vertentes já abordadas. Mas também, pode denotar uma suposta falha 

das estratégias utilizadas nessas buscas. 

Tratando-se da análise dos periódicos com maior número de publicações de acordo com os 

termos empregados em cada busca, foi possível denotar que ainda não existe um veículo de publicação 

dominante, visto que as publicações estão bem distribuídas entre os principais periódicos que abordam 

o assunto. 

No âmbito dos autores mais frequentes, após análise, infere-se que ainda não existe uma 

referência máxima, visto que o número de publicações está equilibrado entre os autores, e além do 

mais o número de publicações por cada autor é bastante pequeno. 

Já com relação aos trabalhos com maior número de citações, ressaltam-se os seguintes 

trabalhos: Bioethanol from lignocelluloses: Status and perspectives in Brazil com mais de 250 

citações; Biofuels in Brazil: An overview com 128 citações; e Biodiesel production in Brazil and 

alternative biomass feedstocks com 112 citações. Todos esses resultantes da busca 2. A busca 4 

também apresentou publicações bastante citadas, porém mais equilibradas. Já para as demais buscas 

não houve aparição de resultados neste quesito, ou por não se enquadrarem no critério adotado, ou 

simplesmente por consequência de as buscas não terem apresentado nenhuma publicação. 
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2.6.3. Quanto ao trabalho futuro 

 

Considerando as 5 primeiras buscas que possuem caráter mais geral, observa-se que apesar da 

baixa quantidade de publicações encontradas, o número de publicações nos últimos 10 anos mostra 

que a comunidade científica tem dado pertinência ao tema. Porém nas 3 buscas seguintes com caráter 

mais específico com relação ao tema integral desta pesquisa, os resultados foram decepcionantes, 

adicionando o fato de que o que foi encontrado nestas, já fora encontrado nas buscas anteriores, 

tornando as últimas três buscas sem utilidade. Salienta-se que ao adicionar todos os termos 

relacionados ao tema, de modo a refinar a busca para obtenção de publicações que contenham a mesma 

linha de raciocínio desta pesquisa, não se obtém nenhuma publicação, é possível concluir que há 

carência de estudos nesse viés do campo da energia elétrica brasileira, ou então, que se trata 

simplesmente de uma falha na estratégia utilizada nestas buscas. Portanto reforça-se a enorme 

necessidade de estudos científicos acerca desse tema, que possui enorme importância para um 

desenvolvimento seguro, sustentável e contínuo para o país. 

Nesse sentido, paneja-se num futuro próximo, realizar uma análise mais detalhada dos 

trabalhos levantados nesta pesquisa através de uma revisão sistemática, visto que o intuito desta 

pesquisa foi apenas fazer um levantamento dos estudos existentes relacionados à diversificação de 

fontes geradoras da matriz elétrica brasileira. E mesmo que as publicações encontradas não se refiram 

especificamente sobre esse tema em sua integralidade, as mesmas poderão, no mínimo, servir de 

comparação, referência, replicação e entendimento para novos estudos do setor elétrico brasileiro, 

principalmente acerca do tema proposto nesta pesquisa, que de acordo com os resultados das buscas 

se mostrou bastante carente de pesquisas, demonstrando a necessidade de estudos que abordem cada 

vez mais esse tema, de forma a mostrar se há ou não a necessidade de diversificar a matriz elétrica 

brasileira, o porquê desta necessidade e quais as principais fontes que são indicadas para constituir 

essa diversificação. 
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3. ARTIGO CIENTÍFICO 2 – DIVERSIFICAÇÃO DE FONTES GERADORAS DA MATRIZ 

ELÉTRICA BRASILEIRA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Artigo publicado (confira aqui) 

DIVERSIFICATION OF SOURCES GENERATING THE BRAZILIAN ELECTRIC MATRIX: A 

SYSTEMATIC REVIEW 

 

Donisete da Silva Pereira - IFFluminense/PPEA 

Romeu e Silva Neto - IFFluminense/PPEA 

 

3.1. Resumo 

 

O planejamento do setor elétrico brasileiro deve se adequar aos novos moldes mundiais de 

geração de energia, pois as pressões mundiais para que a geração de eletricidade seja cada vez mais 

sustentável, eficiente e dependa cada vez menos de fontes escassas ou não renováveis, estão cada vez 

mais incisivas. Portanto, tornam-se essenciais estudos cada vez mais aprofundados sobre a matriz 

elétrica brasileira, principalmente no que tange às diversas opções de fontes geradoras para a 

diversificação da mesma, apontando seus prós e contras, além de análises de sua viabilidade. Dessa 

maneira a presente pesquisa tem objetivo de analisar estudos de temas relacionados à diversificação 

de fontes geradoras da Matriz Elétrica Brasileira – MEB. Para tal foi realizado um estudo bibliométrico 

na base Scopus utilizando palavras-chave relacionadas ao tema, a fim de obter um conjunto de 

produções acadêmicas da área. Uma amostra de 109 trabalhos acadêmicos foi relacionada, cuja 

filtragem resultou numa relação de 19 produções científicas. Com o método de revisão sistemática 

buscou-se interpretar criticamente esses resultados, identificando-se que, apesar de ocorrer uma breve 

movimentação em prol dessa diversificação, há necessidade de intensificar ações que promovam 

menor dependência entre a MEB e o uso dos recursos hídricos, confirmando a necessidade de a MEB 

ser diversificada. 

 

Palavras chave: Diversificação, Fontes geradoras, Matriz elétrica brasileira, Revisão sistemática. 

 

3.2. Abstract 

 

The planning of the Brazilian electric sector must adapt to the new world-wide forms of energy 

generation, because the global pressures for the generation of electricity to be more and more 

sustainable, efficient and depend less and less on scarce or non-renewable sources, are increasingly 

more incisive. Therefore, more and more in-depth studies on the Brazilian electrical matrix become 

essential, especially regarding the various options of generating sources for its diversification, 

https://meioambientebrasil.com.br/index.php/MABRA/article/view/75
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pointing out its pros and cons, in addition to analyzes of its feasibility. In this way, this research aims 

to analyze studies of themes related to the diversification of generating sources of the Brazilian 

Electric Matrix – BEM (MEB in Portuguese). To this end, a bibliometric study was carried out on the 

Scopus base using keywords related to the theme, to obtain a set of academic productions in the area. 

A sample of 109 academic works was listed, whose filtering resulted in a list of 19 scientific 

productions. The systematic review method sought to critically interpret these results, identifying that, 

despite a brief movement in favor of this diversification, there is a need to intensify actions that 

promote less dependence between MEB and the use of water resources, confirming the need for BEM 

to be diversified. 

 

Keywords: Diversification, Generating sources, Brazilian electrical matrix, Systematic review. 

 

3.3. Introdução 

 

A cada dia que se passa, cresce o interesse por estudos sobre a geração de energia, com o 

objetivo de melhor aproveitar os recursos disponíveis. As diversas fontes geradoras de energia 

transformadas em eletricidade são hoje um recurso indispensável para o desenvolvimento 

socioeconômico de muitas regiões e países. Com os progressos tecnológicos de geração e transmissão 

de eletricidade, pode-se observar regiões que anteriormente eram pobres e desocupadas, 

transformando-se em grandes centros urbanos e industriais. Nesse sentido, nas últimas décadas a 

sociedade despertou para uma nova abordagem sobre os recursos energéticos que utiliza. Começou a 

se pensar em fatores como: sustentabilidade, poluição ambiental, custo social e segurança no 

fornecimento energético, ou seja, uma oferta de energia elétrica capaz de atender à crescente demanda, 

principalmente nos países emergentes, de forma constante, sustentável e principalmente segura 

(Morais, 2015). 

Pensando nessa segurança de fornecimento de energia elétrica para o país, Goldemberg e 

Moreira (2005) e Assad (2011) afirmam a importância de que a energia provenha de diversas fontes 

energéticas, o que garantiria um posicionamento estratégico e maior segurança no abastecimento 

elétrico para o país. Mas na contramão desse pensamento, o Brasil, apesar de ser um país de dimensões 

continentais, com potencial de geração elétrica de diversas fontes, principalmente renováveis, possui 

hoje uma matriz elétrica baseada predominantemente em hidroeletricidade. Nos dias atuais a fonte 

hídrica é responsável por gerar cerca de 63,38% de todo o potencial elétrico gerado no país, enquanto 

a segunda colocada, a fóssil, é responsável pela geração de apenas 16,13% desse potencial (ANEEL, 

2020). Soma-se a isto a necessidade de tornar cada vez mais sustentáveis as ações humanas, 

principalmente no que diz respeito à geração de energia elétrica, onde os países deverão optar 
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prioritariamente por fontes renováveis que causem menores impactos ao meio ambiente, com vistas a 

um futuro mais sustentável, atendendo aos acordos de emissões e reduzindo a dependência de fontes 

geradoras com prazos de validade.  

Especificamente no caso do Brasil, país riquíssimo em recursos naturais, principalmente para 

a geração de energia elétrica, a diversificação da matriz elétrica a partir de fontes renováveis, além da 

hídrica, parece não ser difícil, pois o principal ele possui, que são os recursos naturais. Nesse sentido 

o país apresenta inúmeras condições favoráveis como: enorme dimensão territorial, volume d’água, 

incidência de vento, irradiação solar, movimentação de ondas, solo fértil para produção de biomassa e 

biocombustíveis, etc. Diferente de algumas outras nações que apresentam poucos ou quase nenhum 

recurso que estimule essa diversificação. 

Com relação ao cenário econômico nacional, o Brasil encontra-se em um período de 

desenvolvimento incerto e o que já não estava muito bom, devido às recentes crises financeiras, 

principalmente no setor petrolífero, com o advento da COVID-19 a economia brasileira se aprofundou 

ainda mais, principalmente a sua trajetória esperada para os anos de 2020 e 2021 (IPEA, 2020). Ainda 

no cenário da pandemia, nota-se que em momentos de crises mundiais não se pode contar com 

suprimentos advindos de importação, como está sendo o caso da dificuldade que o Brasil atualmente 

enfrenta para adquirir respiradores, mesmo pagando preços acima dos normais, a quantidade que 

realmente chega até o país é ínfima e insuficiente. Trazendo esse cenário para a cadeia de suprimentos 

de energia, o mesmo pode acontecer com os empreendimentos geradores que dependem de 

combustíveis importados – a exemplo do Gás Natural. Por esse motivo, o Brasil deve acreditar mais 

no seu potencial de geração a partir de suas próprias fontes disponíveis e depender cada vez menos de 

importação de suprimentos da cadeia energética. 

Portanto, considerando-se a necessidade de expansão e diversificação da matriz elétrica 

nacional, motivado pelo aumento da demanda de energia elétrica interna, pela necessidade de reduzir 

impactos ao meio ambiente, de reduzir a dependência de fontes com prazos de validade, de fazer um 

melhor aproveitamento da riqueza de recursos naturais que o país possui, de diminuir a dependência 

de outras nações no suprimento eletroenergético e pensando na utilização das principais fontes 

disponíveis em abundância, justifica-se o interesse sobre o levantamento de estudos que abordam o 

assunto de diversificação da matriz elétrica brasileira e principalmente os que incentivem o 

crescimento da utilização de energia renovável no Brasil. 

Nesse sentido, a presente pesquisa tem objetivo de analisar criticamente estudos de temas 

relacionados à diversificação de fontes geradoras da MEB, de forma a obter informações, discussões 

e posicionamentos acerca do tema, para que no final da pesquisa seja possível fazer apontamentos do 
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que se discute atualmente nesse universo temático e a partir disto tirar conclusões relevantes, com o 

objetivo de contribuir para o setor elétrico brasileiro. 

 

3.4. Material e método 

 

Nesta seção será apresentada a classificação da pesquisa e também a descrição do passo a passo 

utilizado para a realização da revisão sistemática. 

 

3.4.1. Classificação da Pesquisa 

 

De acordo com Silva e Menezes (2005), a pesquisa pode ser classificada em quatro vertentes: 

(i) sua natureza, (ii) forma de abordagem do problema, (iii) seus objetivos e (iv) quanto aos 

procedimentos técnicos. Quanto a natureza, esta pesquisa é classificada como aplicada por não se 

preocupar em desenvolver novos métodos e sim em utilizar conhecimento já existente em um cenário 

real produzido por outras pesquisas científicas. Quanto a abordagem trata-se de uma pesquisa 

quantitativa, visto que procura traduzir números para serem analisados de forma estatística. Em relação 

aos objetivos a pesquisa é exploratória, pois busca maior familiaridade ao assunto abordado e 

tornando-o mais exposto. Já quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é fundamentalmente 

bibliográfica, sendo executada com recursos bibliométricos. 

 

3.4.2. Estratégia de busca 

 

A estratégia de busca utilizada foi a do artigo anterior, pois é com base nos resultados lá 

adquiridos que se elabora este. 

 

3.4.3. Resultados das buscas 

 

Na base onde foram realizadas as buscas, identificou-se na primeira busca, seis publicações; na 

segunda, noventa e sete; na terceira, uma; na quarta, vinte e oito; na quinta, onze; na sexta, uma; na 

sétima, nenhuma; e na oitava, uma. Totalizando cento e quarenta e cinco resultados de busca, datados 

entre 2000 e 2019, porém, algumas buscas apresentaram publicações em comum, por tanto, o resultado 

líquido das buscas foi cento e nove publicações. 

 

3.4.4. Seleção dos trabalhos 

 

No primeiro momento realizou-se a leitura flutuante das 109 publicações encontradas, ou seja, 

a leitura do título, das palavras-chave e do resumo, que resultou no primeiro filtro. Caso apresentassem 

boa relação com o tema pesquisado o trabalho passava a integrar o portfólio de referências para a 

revisão sistemática da presente pesquisa; caso não apresentassem nenhuma relação com o tema, o 
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mesmo era imediatamente eliminado; caso apresentassem pouca relação, mais alguma, o próximo 

passo era a leitura da introdução, caso a mesma apresentasse boa relação com o tema da pesquisa, o 

mesmo passava a integrar o portfólio de referências, caso não, era imediatamente eliminado. Nessa 

etapa, de 109 publicações, foram filtradas 24. 

A próxima etapa foi a leitura integral dos 24 trabalhos, que resultou no filtro de 19, cujos foram 

considerados efetivos para a realização da revisão sistemática de acordo com o tema proposto nesta 

pesquisa, foram eles: 

 

Quadro 6: Trabalhos escolhidos para fundamentar a revisão sistemática 

Título Autor (es) Ano 

Proposal of a methodology to use offshore 

wind energy on the southeast coast of Brazil 

Mateus Sant’Anna de Sousa Gomes, Jane 

Maria Faulstich de Paiva, Virgínia 

Aparecida da Silva Moris, Andrea 

Oliveira Nunes 

2019 

The Brazilian market of distributed biogas 

generation: Overview, technological 

development and case study 

F.F. Freitas, S.S. De Souza, L.R.A. 

Ferreira, R.B. Otto, F.J. Alessio, S.N.M. 

De Souza, O.J. Venturini, O.H. Ando 

Junior 

2019 

Is the success of small-scale photovoltaic solar 

energy generation achievable in Brazil? 

Paula D. Rigo, Julio Cezar M. Siluk, 

Daniel P. Lacerda, Carmen B. Rosa, 

Graciele Rediske 

2019 

Viabilidade da Bioeletricidade a partir da cana-

de-açúcar 

Thaís Jeruzza Maciel Póvoas Souto, 

Antônio Carlos Duarte Coelho, Romildo 

Morant de Holanda, Alex Souza Moraes, 

Yenê Medeiros Paz e Rivaldo Antônio 

Jerônimo da Silva 

2018 

Analysis of the Topologies of Power Filters 

Applied in Distributed Generation Units - 

Review 

J. Crepaldi, M. M. Amoroso e O. H. Ando 

Junior 

2018 

Evaluation of greenhouse gas emissions 

avoided by wind generation in the Brazilian 

energetic matrix: A retroactive analysis and 

future potential 

Danielle Rodrigues Raimundo, Ivan 

Felipe Silva dos Santos, Geraldo Lúcio 

Tiago Filho, Regina Mambeli Barros 

2018 

Optimization of a tuned liquid column damper 

subject to an arbitrary stochastic wind 

Mansour H. Alkmim, Adriano T. Fabro, 

Marcus V. G. De Morais 

2018 

Assessment of the potential of small 

hydropower development in Brazil 

Jacson Hudson Inácio Ferreira, José 

Roberto Camacho, Juliana Almansa 

Malagoli, Sebastião Camargo Guimarães 

Júnior 

2016 

Diversification of Brazilian Energy Matrix by 

Connecting Distributed Generation Sources 

Fuelled by Biogas from Swine Manure 

W. Brignol, L.Canha, D. Maguerroski, R. 

Azevedo, A. Barin 

2016 
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Analysis of financial impacts caused by 

pollution from thermal power plants in 

Brazilian public health system 

Mariana Altoé Mendes, Pablo Rodrigues 

Muniz, Janaína Carneiro Marques, Clainer 

Bravin Donadel e Jussara Farias Fardin 

2016 

Deployment of photovoltaics in Brazil: 

Scenarios, perspectives and policies for low-

income housing 

Julian T.M. Pinto, Karen J. Amaral, Paulo 

R. Janissek 

2016 

Uma proposta de mudança do atual modelo 

hidrotérmico para hidroeólioelétrico no Brasil 

Nicorray de Queiroz Santos, Fernando 

Luiz Marcelo Antunes 

2015 

An analysis on the inclusion of photovoltaic in 

Brazil: technical and economic aspects 

Tiago Rodrigues dos Santos Nogueira e 

Paulo Fernando Ribeiro 

2015 

Avaliação da sustentabilidade na geração 

híbrida solar e eólica 

Juaceli Araújo de LIMA; Enio Pereira de 

SOUZA 

2015 

Development of Communication System for 

Wind Turbines 

André Jaques Ramos, Juliano Grigulo, 

Claiton Moro Franchi, Frederico Menine 

Schaf, Humberto Pinheiro. 

2015 

Future scenarios and trends in energy 

generation in brazil: supply and demand and 

mitigation forecasts 

Jose Baltazar Salgueirinho Osório De 

Andrade Guerra, Luciano Dutra, Norma 

Beatriz Camisão Schwinden, Suely Ferraz 

de Andrade 

2015 

Environmental degradation costs in electricity 

generation: The case of the Brazilian electrical 

matrix 

Laura Araujo Alves, Wadaed Uturbey 2010 

Assessment of SEGS-Like Power Plants for 

the Brazilian Northeast Region 

E. S. C. Cavalcanti e A. C. G. Petti 2008 

Natural-gas-powered thermoelectricity as a 

reliability fator in the Brazilian electric sector 

E. Fernandes, J.C.S. de Oliveira, P.R. de 

Oliveira, P.S.R. Alonso 

2008 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

3.5. Análise sistemática 

 

Rocha et al. (2017) citado por Rigo et al. (2019) em sua pesquisa, afirmam existir uma pressão 

absoluta por mudanças no consumo e produção de energia em todo o mundo, exigindo que as nações 

busquem o desenvolvimento sustentável. Khoodaruth et al. (2017) citado por Rigo et al. (2019), dizem 

que diretamente relacionado a esse desenvolvimento está o consumo de energia elétrica e a necessidade 

de encontrar soluções sustentáveis capazes de impedir os efeitos nocivos das emissões de gases 

poluentes que desencadeiam o efeito estufa e outros problemas ambientais e sociais. Brummer (2018) 

citado por Rigo et al. (2019), afirma que a transição para um sistema diversificado de energia com 

fontes renováveis mais expressivas está em andamento e é apoiada por avanços tecnológicos e 

projeções de demanda. Com isso Rigo et al. (2019) veem a integração de diferentes fontes de geração 

de energia – diversificação da matriz elétrica – como uma estratégia fundamental para alcançar os 

objetivos da sustentabilidade. 



31 

Nesse sentido, Fernandes et al. (2008) em sua pesquisa, dizem que o Brasil, por ser um país de 

dimensões continentais, apresenta algumas características particulares interessantes em relação à 

geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Entre elas, eles citam suas condições 

topográficas e pluviométricas favoráveis, vastos recursos hídricos e abundância em recursos de 

energias renováveis. Os mesmos criticam o modelo de geração brasileira baseado quase inteiramente 

em hidroeletricidade, mas explicam o porquê do país adotá-lo, dizendo que após a Segunda Guerra 

Mundial, a política elétrica brasileira visava à exploração desse potencial por dois motivos: em 

primeiro lugar, à proximidade de boa parte desses recursos hídricos às áreas de consumo e, em segundo 

lugar, à percepção naquele momento de que o Brasil era um país relativamente pobre em combustíveis 

fósseis, especialmente hidrocarbonetos. 

Mas agora o momento é outro, de acordo com Crepaldi, Amoroso e Ando (2018) o setor elétrico 

brasileiro encontra diversas dificuldades para implantação de grandes novas unidades geradoras, 

principalmente, devido a problemas ambientais e custos de implantação, o que parece ser uma 

referência às hidroelétricas e termelétricas. Os mesmos prosseguem dizendo que esse cenário está 

fazendo com que as empresas busquem por fontes de energia alternativas, como a geração eólica e 

solar fotovoltaica. Diante disso, Tolmasquim (2016) e Santos et al. (2016) citados por Crepaldi, 

Amoroso e Ando (2018) afirmam que por este motivo, a geração de energia elétrica por fontes 

renováveis vem ganhando espaço na matriz energética, principalmente com a geração de energia eólica 

e solar fotovoltaica. 

Seguindo esse raciocínio Cavalcanti e Petti (2008) em seu estudo, destacam a importação de 

energia elétrica de países vizinhos como fonte alternativa para aumentar o suprimento de energia no 

sistema elétrico brasileiro, mas afirmam que essa solução apresenta grande risco devido à dependência 

externa, e prosseguem dizendo que o setor elétrico brasileiro deve considerar a possibilidade de usar 

outros novos recursos de energia alternativa para complementar sua matriz energética, utilizando, por 

exemplo, a disponibilidade de energia solar. Em seu estudo, eles avaliam o potencial para 

implementação de usinas de energia solar, na região semiárida localizada no nordeste do Brasil 

abrangendo toda a bacia do rio São Francisco, mencionando que apesar do Brasil possuir um dos 

maiores potenciais hidrelétricos do mundo, estimado em 2005 em 263 GW, e sua matriz de energia 

elétrica ser constituída principalmente por essa fonte, regiões como o Nordeste possui apenas 10% 

desse potencial, 26,3 GW, dos quais mais de 15,6 GW já foram explorados em usinas hidrelétricas ao 

longo da bacia do rio São Francisco. 

E especificamente a região Nordeste brasileira possui um consumo de energia elétrica que 

cresce a uma taxa de 4-6% por ano. Com isso os recursos hídricos desta região serão totalmente 

utilizados em breve e os custos marginais da nova capacidade a ser instalada aumentarão 
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acentuadamente. Dessa maneira, os autores acrescentam que esses fatos contribuirão para tornarem 

mais competitivos os custos da eletricidade gerada por fontes de energia alternativas. Enfim, concluem 

sua pesquisa dizendo que bacia do rio São Francisco pode ser considerada um potencial local para 

projetos solares na região nordeste, o que se apresenta como uma boa alternativa para a diversificação 

de fontes geradoras de eletricidade naquela região (Cavalcanti e Petti, 2008). 

Nogueira e Ribeiro (2015) também apostam na fonte solar fotovoltaica em sua pesquisa, eles 

fazem uma análise quantitativa da inclusão de energia fotovoltaica em vários países, além de incentivos 

para a inclusão dessa fonte no Brasil. Eles destacam pesquisas sobre o potencial de radiação solar no 

país, mudanças no preço da eletricidade e no custo de investimento em geração fotovoltaica. Através 

desses dados é discutida a inclusão de energia fotovoltaica na matriz elétrica brasileira, analisando 

aspectos técnicos e econômicos. Ao longo do estudo eles concordam que a forte dependência da matriz 

elétrica brasileira pela fonte hídrica torna o país vulnerável, principalmente quando há longos períodos 

de seca, e complementam dizendo que a diversificação é um elemento estratégico importante para 

aumentar a confiabilidade do sistema de geração de energia elétrica, seguindo o mesmo raciocínio da 

presente pesquisa. Os mesmos afirmam que o incentivo do governo é um fator determinante para a 

inclusão desse tipo de fonte de energia, uma vez que o retorno do investimento é de longo prazo e os 

custos de instalação ainda são altos. Além disso, afirmam também que os custos associados à instalação 

fotovoltaica têm sido uma das principais barreiras à disseminação dessa fonte no Brasil, no entanto, 

citam estudos que indicam vantajosas reduções no setor fotovoltaico ao longo dos próximos anos. E 

por fim os autores mencionam o quanto que o Brasil é privilegiado em termos de radiação solar, mas 

que é muito pouco aproveitado, e mostram ainda, que países com potencial muito menor, como a 

Alemanha, exploram ao máximo esse recurso renovável e adquirem enormes benefícios trazidos por 

ele. 

Mendes et al. (2016) também veem a energia solar fotovoltaica como uma boa opção para a 

diversificação da matriz elétrica brasileira. Reis (2011) citado por Mendes et al. (2016), acredita que 

a implementação de fontes alternativas permite uma maior diversificação e uma "limpeza" da matriz 

brasileira, além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e trazer mais segurança no 

abastecimento. Embasando sua opinião, Mendes et al. (2016) dizem que de acordo com a Agência 

Internacional de Energia (IEA em inglês), o sol é a fonte de energia com maior potencial para suprir a 

crescente demanda mundial de energia, e que aproveitar apenas 0,01% da radiação solar seria 

suficiente para fornecer toda a energia necessária ao mundo. Os mesmos autores criticam que 

atualmente, no Brasil, qualquer aumento na geração de energia elétrica implica necessariamente a 

queima de combustíveis fósseis em usinas termelétricas, mencionando que mesmo a geração de 

eletricidade no Brasil sendo baseada principalmente em fontes hidráulicas, usinas térmicas são 
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indispensáveis para complementar a geração de energia, principalmente em épocas de baixa 

pluviosidade. 

Sabe-se que ao utilizar as usinas térmicas, o país contribui significativamente para a queima de 

combustíveis fósseis, uma vez que a queima de gás e carvão corresponde a aproximadamente 64% da 

geração térmica e, portanto, gera dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e enxofre (ELETROBRAS, 

2016 apud Mendes et al., 2016). Favaretto (1997) citado por Mendes et al. (2016), acrescenta que a 

emissão desses gases intensifica a chuva ácida, o efeito estufa e altera o clima do mundo, causando 

danos à saúde humana; ademais, Mendes et al. (2016) afirmam ainda que existem inúmeros estudos 

que correlacionam a escalada da poluição com o aumento de internações devido a problemas 

respiratórios e cardiovasculares, aumentando os gastos em saúde pública. 

Sem contar o aumento significativo no preço da eletricidade no Brasil devido à geração 

termelétrica, que traz consigo a imposição de impostos extras que variam de acordo com o sistema de 

bandeiras tarifárias: bandeiras verde, amarela e vermelha que indicam se a energia custa mais ou 

menos, dependendo das condições de geração de eletricidade. Nesse sentido, Mendes et al. (2016) 

trazem em seu estudo o objetivo de estabelecer um método para estimar as vantagens econômicas da 

microgeração distribuída por energia solar fotovoltaica para residências, em relação à quantidade 

evitada de gastos pelo governo para mitigar efeitos negativos, especificamente problemas de saúde, 

relacionados à poluição causada por usinas termelétricas (lembrando que os autores consideram em 

seus cálculos os danos à saúde causados por uma termoelétrica movida a óleo). E por meio de um 

estudo de caso, os autores sugerem alguns incentivos que poderiam ser oferecidos aos cidadãos que 

instalassem sistemas de energia solar em suas casas, uma vez que contribuiriam para reduzir os custos 

de saúde pública, visto que reduziria o emprego de usinas termelétricas e suas consequentes emissões. 

Na mesma linha de raciocínio, Pinto, Amaral e Janissek (2016) também defendem em sua 

pesquisa a energia solar como uma alternativa para a diversificação da matriz elétrica brasileira. 

Ordenes et al. (2007), MME (2011), Rüther e Naspolini (2011), ANEEL (2014), Pao e Fu (2013), 

Reuters (2014), Mohammed et al. (2014) e EPE (2014) citados por Pinto, Amaral e Janissek (2016), 

afirmam que o Brasil é um país em que a intensidade da radiação solar e várias variáveis econômicas 

favorecem o uso de tecnologias solares. Razykov et al. (2011), Saidur et al. (2011), Moosavian et al. 

(2013) e Enteria et al. (2014) citados por Pinto, Amaral e Janissek (2016), afirmam que a crescente 

demanda por energia, resultante do aumento das atividades socioeconômicas em todo o mundo, deve 

ser considerada em termos de eficiência, confiabilidade e aspectos ambientais e que nesse sentido, 

alternativas de energia renovável tornaram-se o foco de muitos estudos que abordam questões 

ambientais e econômicas. 



34 

Nesse contexto, Razykov et al. (2011), Mahesh e Jasmin (2013), Cicea et al. (2014) e Enteria 

et al. (2014) citados por Pinto, Amaral e Janissek (2016), afirmam que a energia solar possui grande 

potencial para contribuir com muitos dos aspectos sociais e ambientais da demanda crescente de 

eletricidade. Pois além de baixas emissões de carbono, a energia solar não requer entrada de 

combustível fóssil e pode apresentar um tempo de retorno favorável se implantado sob condições 

adequadas de irradiação. Nesse sentido, Pinto, Amaral e Janissek (2016) demonstram que as 

irradiações solares consideradas boas para a geração de eletricidade (acima de 4 kW h/m2 por dia) 

cobrem mais de 90% do território brasileiro. E mostram ainda, que a favor da implantação de 

alternativas baseadas em energia solar estão a Empresa Brasileira de Pesquisa Energética – EPE e o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, que demonstraram que o potencial brasileiro de 

energia solar excede aproximadamente 230% de seu atual consumo de eletricidade e também que os 

custos de implantação de soluções fotovoltaicas tendem a diminuir anualmente na faixa de 3,3 a 6,5% 

até 2030 (EPE, 2013, 2014 apud Pinto, Amaral e Janissek, 2016). Apesar desse cenário bastante 

favorável, ao analisar as dificuldades do Brasil em fazer uso dessa tecnologia, Bodach e Hamhaber 

(2010), Silva et al. (2010), Ruiz-Arias et al. (2015), Saidur et al. (2011), Rüther e Zilles (2011), 

Echegaray (2014) e Moosavian et al. (2013) citados por Pinto, Amaral e Janissek (2016) afirmam que 

os principais causadores do impedimento do avanço da energia solar no país são a falta de políticas e 

de programas governamentais que estimulem a instalação fotovoltaica e que contribuam para a criação 

de um mercado mais competitivo para fabricantes e varejistas. 

Também a favor da diversificação da matriz elétrica brasileira, Rigo et al. (2019), realizaram 

uma pesquisa envolvendo energia solar fotovoltaica. Eles iniciam sua pesquisa dizendo que a energia 

solar fotovoltaica é uma fonte essencial para a transição da geração de energia não renovável para a 

geração de energia limpa em todo o mundo. E acrescentam que uma das opções para aumentar a 

participação da fotovoltaica na matriz energética brasileira é investir em Geração Distribuída de 

Pequena Escala. Nesse contexto, os autores trazem como objetivo de sua pesquisa, discutir quais são 

os fatores críticos de sucesso para o crescimento da energia solar fotovoltaica em pequena escala no 

Brasil. Diante disso, constatam que os principais aspectos favoráveis ao sucesso da energia solar 

fotovoltaica no país são a alta viabilidade técnica da produção de energia, devido aos altos níveis de 

irradiação solar no país e o bom equilíbrio com a matriz elétrica brasileira composta principalmente 

por usinas hidrelétricas, pois quando há secas, enquanto a produção hidrelétrica diminui, a fotovoltaica 

aumenta. 

Em contrapartida, Rigo et al. (2019) mencionam os aspectos impeditivos, que são barreiras 

para alcançar o sucesso, são eles: falta de produção nacional de módulos fotovoltaicos; logística cara 

e lenta; altos custos dos sistemas e dificuldades de financiamentos. Contudo, os autores acreditam que 
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essas barreiras podem ser superadas por meio de políticas públicas para incentivar o desenvolvimento 

do mercado de energia fotovoltaica. Diante disso, os autores identificam como principal barreira para 

o crescimento da energia fotovoltaica no país, a falta de incentivo de programas e políticas públicas, o 

que gera uma relação de causa e efeito com as demais barreiras. Com os resultados obtidos na pesquisa, 

os mesmos autores analisam se o sucesso da energia solar fotovoltaica em pequena escala é possível 

no Brasil, e trazem como resposta: sim. Eles afirmam que há muito espaço para o crescimento da 

energia solar fotovoltaica no país, e que o país oferece diversas condições favoráveis para o sucesso 

da mesma, faltando apenas incentivos governamentais ao seu desenvolvimento. 

Agora, considerando uma outra fonte de energia, mas ainda no contexto renovável, Ramos et 

al. (2015) apostam na geração de eletricidade a partir do vento, chamada energia eólica. Eles afirmam 

que esta apresenta-se como uma das energias alternativas mais viáveis para diversificar a matriz 

elétrica brasileira e suprir a crescente demanda por eletricidade no país. Os autores prosseguem sua 

pesquisa dizendo que a energia hidrelétrica é a principal fonte de energia elétrica do país. No entanto, 

com os recentes períodos sem chuva suficiente para sustentar a demanda de produção de energia, 

passou a não representar tanta segurança no suprimento energético, sendo necessário 

complementações de outras fontes geradoras de energia. Nesse contexto, a energia eólica mostrou-se 

uma boa fonte de energia alternativa para contribuir com a matriz elétrica nacional, e à medida que 

novas áreas potenciais são descobertas, sua atração aumenta. Foi destacado os valores de investimentos 

relativamente altos para esta tecnologia, visto que seus equipamentos são na maioria importados, o 

que prejudica a expansão dos parques eólicos. Nesse sentido, os autores levantam a necessidade de 

investimentos em pesquisa nacional, para que o próprio país passe a desenvolver tecnologias do setor. 

Com isso os custos seriam diminuídos significativamente, o que possibilitaria um maior 

desenvolvimento do setor eólico no pais, fazendo com que a energia eólica contribua de forma bastante 

significativa na matriz elétrica brasileira. 

Também a favor da energia eólica para diversificação da matriz elétrica brasileira, Raimundo 

et al. (2018) em sua pesquisa avaliam o potencial de emissões evitadas de dióxido de carbono devido 

ao desenvolvimento da energia eólica no Brasil. Eles iniciam sua pesquisa dizendo que existe uma 

preocupação crescente com o aquecimento global e com o que a humanidade deixará para as gerações 

futuras, e que isso inspirou pesquisas sobre métodos alternativos de produção de energia e incentivou 

o pensamento sobre sustentabilidade e conservação ambiental. Nesse contexto a energia eólica se torna 

relevante, afirma Carvalho (2017) citado por Raimundo et al. (2018), pois trata-se de uma fonte de 

energia renovável e limpa – visto que a energia eólica utiliza um recurso natural inesgotável, não gera 

desperdício durante a operação e apresenta níveis muito baixos de emissão de gases de efeito estufa. 
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Raimundo et al. (2018) alegam ainda, a existência de vários estudos acerca do fator de emissão 

do ciclo de vida de um parque eólico em diferentes locais, obtendo valores que variam de 7,1 a 34,1 

gCO2eq/kWh. Diante disso, puderam notar que esses valores estão bem abaixo dos valores médios de 

outras fontes de energia como carvão (1.001 gCO2eq/kWh), gás natural (469 gCO2eq/kWh) e energia 

solar fotovoltaica (46 gCO2eq/kWh) (IPCC, 2012 apud Raimundo et al. 2018). Nesse contexto, 

Raimundo et al. (2018) enfatizam que as diferenças entre as emissões de energia eólica e outras fontes 

geradoras demonstram o enorme potencial desse tipo de energia em benefício da redução de emissões 

de CO2. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2016) citado por Raimundo et al. (2018), o 

desenvolvimento futuro de fontes renováveis de energia, como a energia eólica, é um dos principais 

fatores para a redução das emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE. Nesse sentido, Raimundo et al. 

(2018) afirmam também que a redução de emissões de GEE tem grande relevância social, econômica 

e ambiental para o Brasil e para o mundo, pois essa minimização combate os impactos das mudanças 

climáticas. Nesse contexto, Salati et al. (2008) citados por Raimundo et al. (2018), afirmam que as 

mudanças climáticas podem ter um grande impacto nos recursos hídricos do Brasil, alterando as taxas 

de evapotranspiração e o balanço hídrico, que vêm apresentando resultados alarmantes para algumas 

bacias hidrográficas, principalmente na região Nordeste, onde as vazões dos rios podem sofrer 

reduções bastante significativas. 

Schaeffer et al. (2009) citados por Raimundo et al. (2018), dizem que as mudanças climáticas 

podem afetar a confiabilidade da geração hidrelétrica, reduzindo em até 30% a energia que pode ser 

gerada nas Regiões Norte e Nordeste. E que além disso, as mudanças climáticas podem aumentar a 

demanda de energia devido ao aumento do uso de ar condicionado no país em até 6% no setor 

residencial. Nesse cenário, Huback et al. (2016) citados por Raimundo et al. (2018), afirmam que a 

questão mais preocupante é que geralmente os agentes públicos e privados do setor elétrico não 

incorporam os efeitos de futuras mudanças climáticas no planejamento, operação e investimentos. E 

por fim, Raimundo et al. (2018) afirmam que apesar do crescimento recente da energia eólica, ainda 

há muito potencial eólico a ser desenvolvido no Brasil. 

Amarante et al. (2001) citado por Raimundo et al. (2018), afirmam que o potencial total 

disponível no Brasil é estimado em 143,5 GW para turbinas eólicas que operam a uma altura de 50 m, 

sem contar o potencial offshore, praticamente inexplorado no Brasil. Nesse contexto, Raimundo et al. 

(2018) concluem que o crescimento eólico poderia ajudar a atingir metas de redução de emissões 

assumidas pelo governo brasileiro no Acordo de Paris de 2016, reduzindo assim os riscos provenientes 

das mudanças climáticas, além de diversificar a matriz elétrica brasileira, tornando-a mais segura em 



37 

termos de fornecimento e trazendo outras vantagens ambientais que esta fonte de energia renovável 

proporciona. 

Seguindo o mesmo viés de incentivo à energia eólica, Alkmim, Fabro e Morais (2018), em sua 

pesquisa, afirmam que o atual cenário brasileiro de energia está passando por mudanças impactantes. 

E que existe uma clara necessidade de ajustar o atual setor de energia que apresenta um desequilíbrio 

devido à dependência quase que exclusivamente da energia hidrelétrica. Eles afirmam que esse cenário 

traz a necessidade de diversificar a matriz elétrica brasileira, incluindo outras fontes de energia 

eficientes e renováveis. Entre as opções disponíveis, os autores destacam a energia eólica. Desta forma, 

os autores fazem em sua pesquisa uma abordagem de otimização para os parâmetros de TLCD (tuned 

liquid column dampers - amortecedores de coluna líquidos sintonizados), e encontram uma redução 

satisfatória nos níveis de vibração e mostram que diferentes perfis de vento podem afetar 

significativamente os resultados de otimização. Desta forma o setor eólico segue se otimizando e se 

tornando cada vez mais viável e eficiente. 

Também a favor da diversificação da matriz elétrica brasileira, Santos e Antunes (2015) 

também acreditam que a energia eólica seja o melhor caminho. Em sua pesquisa, eles mencionam que 

após o acidente nuclear de Chernobyl em 1986 e Fukushima em 2011, países como Dinamarca, 

Alemanha e China deram relevante importância à implantação de energias renováveis para suprimento 

energético. No Brasil, a primeira motivação se deu após a última crise energética ocorrida em 2001, 

quando houve os famosos apagões, racionamento de energia e a necessidade de implantação 

emergencial de termelétricas. E afirmam que em decorrência disso, em 2002 foi criada a lei 10.438 

(PROINFA) com o intuito de ampliar a matriz elétrica Brasileira com a inserção de mais fontes 

alternativas de energia elétrica, englobando biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e eólica. 

Santos e Antunes (2015) enfatizam que a matriz elétrica brasileira tradicionalmente é composta 

pelo modelo hidrotérmico, porém, o advento da fonte eólica para geração de energia elétrica nos 

últimos anos, é destacável, no aspecto técnico, econômico, social e ambiental. E que mesmo não sendo 

considerada ou reconhecida como uma fonte de energia segura, a geração por meio da fonte eólica, 

traz questionamentos e reflexões a respeito da possibilidade de mudanças no atual modelo elétrico 

nacional, especialmente para algumas regiões brasileiras com vantajosa disponibilidade eólica para 

geração de energia elétrica. Na mesma pesquisa, os autores afirmam que o Brasil está dando um grande 

passo para o desenvolvimento no setor eólico, a exemplo de países como Alemanha e Dinamarca, 

mesmo que inconscientemente, ao passo que leilões são celebrados possibilitando a expansão da oferta 

de energia por meio dessa fonte. E concluem, a favor da fonte eólica, dizendo que os níveis de incerteza 

são pequenos e perfeitamente possíveis de seu atingimento e consequentemente o rompimento do 

paradigma do atual modelo brasileiro. 
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Gomes et al. (2019) também consideram a energia eólica como a principal fonte de geração 

para diversificar a matriz elétrica brasileira, mas diferente dos demais autores, estes incentivam a 

produção de energia eólica offshore. Destacam a disponibilidade de espaço e baixo impacto visual e 

sonoro como vantagens para o desenvolvimento de aplicações offshore; segundo o Conselho Global 

de Energia Eólica - GWEC (2017) citado por Gomes et al. (2019), afirma que entre 2010 e 2016, a 

energia eólica offshore mostrou um aumento na capacidade instalada global de aproximadamente 

250%. Gomes et al. (2019), com a mesma percepção dos demais autores citados anteriormente, 

também mostram que o Brasil possui uma matriz de energia elétrica composta principalmente por 

usinas hidrelétricas, e que essa predominância demonstra uma enorme fragilidade no suprimento de 

energia, devido a sujeição às mudanças climáticas. Além disso, mencionam que muitas vezes é 

necessário usar fontes de energia mais caras e com maiores impactos ambientais para complementar o 

suprimento de energia, como por exemplo as termelétricas. 

De encontro a esse atual sistema, Gomes et al. (2019) incentivam o uso de outras fontes de 

energias renováveis para que essa complementação ocorra de maneira limpa e sustentável em períodos 

de menor produção de energia nas usinas hidrelétricas. E dentre as energias renováveis, eles apostam 

na energia eólica offshore para realizar esta complementação, principalmente devido ao fato de o Brasil 

possuir uma vasta costa que se estende ao longo do Oceano Atlântico, cobrindo aproximadamente 

8000 km, uma Zona Econômica Exclusiva – ZEE de aproximadamente 3,5x106 km2 e grandes 

concentrações populacionais em áreas costeiras e também pelo fato de que o período do ano em que 

ocorre a seca, coincide com o período de melhor incidência eólica. Os mesmos autores prosseguem 

sua pesquisa dizendo que, embora atualmente o Brasil esteja entre os maiores produtores de energia 

eólica onshore do mundo, ainda não começou a desenvolver essa fonte de energia no segmento 

offshore. Nesse sentido, os autores buscaram desenvolver uma metodologia que pudesse ser facilmente 

replicada usando ferramentas de acesso livre, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da 

tecnologia eólica offshore e pesquisas futuras no país. Os resultados obtidos mostraram um enorme 

potencial de produção de energia eólica offshore na região litoral do estado do Rio de Janeiro, 

principalmente nos municípios de Cabo Frio e Arraial do Cabo. Também mostraram que, 

tecnicamente, a região sudeste do Brasil é capaz de complementar sua matriz energética com energia 

eólica offshore. E finalmente concluíram que, com a ajuda de avaliações econômicas e incentivos 

fiscais, os parques eólicos offshore podem contribuir consideravelmente com energia limpa e 

renovável para a matriz elétrica da região sudeste, tornando-a sustentável, diversificada e segura. 

Já Lima e Souza (2015), também preocupados com a questão de diversificação da matriz 

elétrica brasileira, principalmente diante das crescentes alterações climáticas e ambientais devido ao 

crescimento tecnológico e à utilização de fontes de geração de energia não sustentáveis, apresentam 
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em sua pesquisa a geração híbrida eólico-solar, como proposta sustentável, para a composição da 

matriz energética brasileira, contextualizando em nível internacional, mecanismos de viabilização dos 

sistemas híbridos, através de um estudo bibliográfico, argumentando como esse sistema poderia 

contribuir para o sistema elétrico brasileiro. Os autores afirmam que o mundo atualmente se dedica a 

pesquisas de novas fontes energéticas, equipamentos, instalações e estratégias, visto que o interesse 

agora é desenvolver tecnologias que ofereçam suporte para utilizar energias limpas, de maneira mais 

barata e mais competitiva. E completam dizendo que uma alternativa plausível seria a utilização de 

um sistema híbrido eólico-solar, alternando o uso da energia eólica com a energia solar, através de 

uma combinação, onde o uso de um tipo de energia complementaria o uso da outra, considerando 

alterações climáticas e relevo de cada região. 

No estudo em questão, Lima e Souza (2015) afirmam que a aplicação HRES (Hybrid 

Renewable Energy Systems - Sistemas Híbridos de Energias Renováveis) deve ser estimulada, 

principalmente para fornecimento de energia em locais de acesso limitado. Além disso, apresentam 

também subsídios para analisar como a geração hibrida eólico-solar poderia contribuir para o 

desenvolvimento sustentável de uma região, aumentando a variabilidade de fontes geradoras na matriz 

elétrica brasileira. É destacado também os desafios enfrentados no sistema de energia para os países 

em desenvolvimento, no que tange à limitação de acesso à energia elétrica, sendo este considerado 

como um fator chave na perpetuação da pobreza em todo o mundo, comprometendo o progresso 

socioeconômico de uma região, e sugerem um ponto de partida que seria a eletrificação rural, e 

apontam que um sistema híbrido eólico-solar seria um bom começo. 

Sugerindo outra fonte de energia elétrica, mas ainda no contexto de energia renovável, Souto 

et al. (2018) defendem a energia provinda de biomassa, nesse caso da cana-de-açúcar, como uma ótima 

fonte geradora para a diversificação da matriz elétrica brasileira. Eles afirmam que pesquisas vêm 

sendo desenvolvidas com atenção voltada para a produtividade energética e garantia da 

sustentabilidade, de forma a reduzir ao máximo os impactos ao meio ambiente. Nesse sentido Himmel 

et al. (2007) citado por Souto et al. (2018), afirmam que com a iminência da escassez das reservas de 

petróleo, principal fonte energética mundial, juntamente com as preocupações geradas pelas graves 

consequências causadas pelo efeito estufa ao meio ambiente, a procura por melhorias nos sistemas 

energéticos existentes e a busca por novas fontes de produção de energia têm sido cada vez maiores. 

Viana (2011) citado por Souto et al. (2018), acrescenta que tanto no mercado internacional, 

como no Brasil, a biomassa vem sendo uma das principais escolhas para a diversificação da matriz 

eletroenergética e diminuição da utilização dos combustíveis fósseis. Além disso, Souto et al. (2018) 

ressaltam que a preocupação com o melhor aproveitamento energético da biomassa da cana-de-açúcar 

vem sendo estimulada pelas recentes crises hídricas, pois nesse cenário se torna uma possibilidade para 
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atendimento complementar da demanda energética. Com isso, os autores acreditam num cenário de 

busca contínua pelo aumento da eficiência eletroenergética nas operações das usinas de cana-de-

açúcar. Como prova disso, os autores afirmam que a cada ano que passa, vem sendo rompida a cultura 

de que as usinas de cana-de-açúcar têm como seu principal produto o açúcar e o etanol, visto que a 

bioeletricidade também passa a ser interessante aos olhos dos produtores, pelo grande potencial de 

cogeração e a autossuficiência elétrica das usinas. 

Souto et al. (2018) comentam que a bioenergia através da biomassa da cana-de-açúcar no Brasil 

destaca-se entre as fontes energéticas renováveis, especialmente, por esse país ser considerado o maior 

produtor de cana-de-açúcar (MAPA, 2014 apud Souto et al. 2018). Cardoso (2012) citado por Souto 

et al. (2018), acrescenta outras vantagens que o Brasil possui para a exploração do uso da biomassa 

como fonte de energia, são elas: grande extensão de terras agricultáveis e clima e solo propícios para 

esse fim. Além do mais, Silva (2009) citado por Souto et al. (2018) afirma que a geração de energia 

através da biomassa da cana-de-açúcar se adequa perfeitamente como complemento às hidrelétricas, 

pois o período da safra brasileira da cana-de-açúcar coincide com o período de seca no país. E em 

paralelo, Souto et al. (2018) citam ainda, mais uma vantagem, quando afirmam que o aumento do setor 

sucroenergético ocasiona o fim da queima de canaviais com vistas a garantir uma maior produção de 

biomassa, suficiente para gerar bioeletricidade, e consequentemente evitando emissões de poluentes 

atmosféricos. 

Freitas et al. (2019) também veem a biomassa como uma fonte potencial de energia renovável 

para a diversificação da matriz eletroenergética brasileira. Silva (2014) citado por Freitas et al. (2019), 

afirma que entre as fontes alternativas utilizadas no Brasil, destacam-se a solar, a eólica e a biomassa. 

Embora todas elas tenham um papel significativo na matriz de energia renovável, o interesse de Freitas 

et al. (2019) em sua pesquisa é o setor de biomassa, especialmente a produção de biogás. Ferreira et 

al. (2018) e Mathias e Mathias (2015) citados por Freitas et al. (2019), afirmam que o biogás produzido 

a partir da digestão anaeróbica de resíduos orgânicos é um recurso renovável relevante que 

desempenha um papel importante na mitigação de problemas ambientais, além de contribuir 

significativamente para gerar eletricidade no Brasil. 

Além disso, Freitas et al. (2019) citam outros efeitos positivos como a descentralização da 

distribuição territorial de energia, a prevenção da poluição ambiental, a redução do consumo de 

combustíveis fósseis, a criação de fontes de renda e emprego e também a recuperação de resíduos de 

biomassa. Freitas et al. (2019) prosseguem sua pesquisa dizendo que a composição do biogás 

produzido a partir da digestão anaeróbica está diretamente relacionada ao tipo de matéria orgânica 

decomposta. Assim, considerando a amplitude da biomassa existente, a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) classifica o biogás usado para produzir eletricidade em quatro grandes grupos: (i) 
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resíduos florestais, (ii) resíduos sólidos urbanos, (iii) resíduos animais e (iv) resíduos agroindustriais. 

Nessa classificação, os autores afirmam que a fonte predominante de biogás para geração de 

eletricidade no Brasil são os resíduos sólidos urbanos. Através dessa percepção, os autores veem a 

geração de biogás como além de uma alternativa à diversificação da matriz elétrica brasileira, também 

como uma alternativa à diminuição ou mitigação dos impactos globais decorrentes da geração de 

resíduos sólidos urbanos. Nesse sentido, é afirmado que o método mais atraente de converter esses 

resíduos em combustível útil, é através da digestão anaeróbica, que produz biogás que pode ser usado 

para alimentar motores de combustão interna ou pequenas turbinas a gás. Com isso, os resíduos que 

eram vistos como uma produção negativa ou passivo ambiental, agora têm o potencial de gerar 

diferentes produtos, como o biogás e posteriormente energia em forma de calor ou eletricidade – uma 

energia limpa, que limpa. Os autores mencionam que embora os benefícios da produção de biogás e 

sua vinculação à geração de energia sejam tecnicamente validados em pesquisas e já tenham sido 

aplicados em áreas rurais e urbanas, algumas lacunas precisam ser preenchidas. Atualmente, o maior 

obstáculo é a falta de políticas e regulamentos públicos que subsidiem esses projetos para viabilizá-los 

economicamente. 

Brignol et al. (2016) também acreditam no biogás como uma fonte para auxiliar na 

diversificação da matriz elétrica brasileira, principalmente por meio da conexão de Geração 

Distribuída – GD utilizando o biogás proveniente de esterco suíno. Os autores trazem como objetivo 

estimar o potencial de geração de energia a partir de biogás derivado de esterco suíno e analisam 

também o impacto da conexão de GD em uma rede de distribuição. Na mesma pesquisa os autores 

afirmam que nos últimos anos, o aumento do consumo de eletricidade no Brasil ocorre mais 

rapidamente do que a melhoria necessária para a capacidade adequada de geração, transmissão e 

distribuição, acrescentando que no Brasil, o sistema elétrico é predominantemente composto por usinas 

enormes e centralizadas, principalmente térmicas e hidrelétricas – cujos processos de construção são 

demorados – e, que se for para atender à crescente demanda num futuro próximo com esse tipo de 

empreendimento, poderão ser ocasionados períodos de escassez e consequentes crises energéticas, 

devido à demora em sua implantação. Nesse contexto, é afirmado que uma maneira de minimizar esse 

problema é diversificar a matriz energética brasileira utilizando fontes de energia renováveis, e nesse 

trabalho em específico eles enfatizam o biogás como uma possível alternativa. Os autores dizem que 

a geração de eletricidade a partir do biogás proveniente de esterco suíno é renovável e pode ser 

armazenada, tornando-se uma possibilidade cada vez mais atraente, com potencial de promover o 

desenvolvimento econômico das regiões rurais. E concluem que a conexão de uma GD alimentada por 

biogás ao sistema de distribuição é positiva para distribuidores de energia, para suinocultores e até 

para o meio ambiente: para os distribuidores de energia, a geração distribuída pode adiar investimentos 
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na rede; para os criadores de suínos, além da autossuficiência energética, a instalação de uma geração 

distribuída pode permitir a venda de excesso de energia aos distribuidores, obtendo outro recurso de 

lucro, e para o meio ambiente, passa a existir um melhor destino para o esterco suíno e também sua 

recuperação de energia. 

Seguindo um outro pensamento, mas ainda favorável à diversificação da Matriz Elétrica 

Brasileira, Fernandes et al. (2008) acreditam que usinas termelétricas a gás natural sejam uma boa 

opção para diversificar o sistema de suprimento elétrico brasileiro. Nesse estudo eles mostram a 

necessidade de o país implementar projetos de eletricidade térmica a gás natural, de maneira a permitir 

flexibilidade e garantir maior confiabilidade de fornecimento para todo o setor elétrico brasileiro. 

Considerando a tendência mundial de energia renovável, os autores também analisam as perspectivas 

de uso de biocombustíveis na matriz energética brasileira e na geração de energia elétrica. Os estudos 

realizados pelos órgãos de planejamento do Ministério de Minas e Energia – MME em relação aos 

cenários mais prováveis de crescimento da indústria brasileira, mostram claramente o importante papel 

reservado ao gás natural – GN como uma resposta rápida à crescente demanda por energia, necessária 

para viabilizar o desenvolvimento sustentável no país, visto que o uso de gás natural apresenta-se como 

uma alternativa mais econômica e menos agressiva à natureza se comparado a outros combustíveis 

fósseis – o que é comprovado no estudo de Mendes et al. (2016) apresentado anteriormente, que apesar 

de fazer pesadas críticas às termelétricas, ao se tratar destas quando utilizam como combustível o Gás 

Natural a ciclo combinado, não apresentam emissão de SO2 e PM10, apenas CO2 e em baixa 

quantidade. 

Fernandes et al. (2008) sugerem como saída caso surjam problemas com o fornecimento de gás 

natural, principal impedimento, a possibilidade de transformar usinas termelétricas movidas a gás em 

termelétricas movidas a biocombustível (combustível duplo), usando diesel, álcool ou óleo 

combustível, demostrando desta forma maior segurança no fornecimento. Os autores também fazem 

críticas às hidrelétricas, dizendo que os pesados investimentos necessários para a construção de usinas 

hidrelétricas, associados à crescente pressão internacional para minimizar a agressão ambiental, não 

favorecerem a continuidade de projetos hidrelétricos futuros, e acrescentam ainda, que o fato de a 

localização geográfica dessas usinas ser em sua maioria longe dos grandes centros urbanos, implica 

no aumento de gastos em sistemas de transmissão, que é hoje o principal fator limitante no desempenho 

do sistema elétrico brasileiro. No mesmo estudo os autores também incentivam a implementação de 

biocombustíveis como uma alternativa segura e diversificada ao país em muitos segmentos de 

atividades econômicas. No entanto, no que diz respeito à geração de energia elétrica, eles dizem que 

fontes alternativas renováveis atualmente não são competitivas em comparação ao gás natural, 

trazendo desta forma, como única alternativa viável à complementação da geração hídrica, a geração 
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termoelétrica a gás natural. Por fim eles atribuem esse destaque às termelétricas devido ao uso das 

turbinas a gás natural, pois sempre há a possibilidade de avanços em seu desempenho tecnológico, o 

que praticamente não ocorre com as turbinas hidráulicas, o que confere às termelétricas movidas a GN 

outros horizontes de possibilidades. E considerando esse avanço e também que é quase impossível 

implementar novas hidrelétricas no país devido ao tempo de construção e aos impactos ambientais, a 

quantidade de investimento de capital necessário em usinas termelétricas se torna uma janela de 

oportunidade. 

Já na contramão do viés desta pesquisa, que visa principalmente embasar a necessidade de 

diversificação das fontes geradoras da matriz elétrica brasileira devido à sua enorme dependência pela 

fonte hídrica, Ferreira et al. (2016) em sua pesquisa, trazem como objetivo mostrar o contexto atual 

das pequenas centrais hidrelétricas – PCHs no Brasil, apresentando e discutindo os atos institucionais, 

regulamentos, políticas públicas e privadas e perspectivas para o crescimento das PCHs no setor 

elétrico brasileiro. Eles afirmam que o uso de fontes renováveis é a solução mais valiosa para reduzir 

os problemas ambientais associados à geração de energia baseada em combustíveis fósseis e alcançar 

um desenvolvimento energético limpo e sustentável. Eles também apontam que as fontes: hídrica, 

eólica, biomassa, solar e geotérmica estão entre as fontes renováveis mais importantes para geração de 

energia. Com foco na fonte de geração hídrica, os autores mencionam que apesar do Brasil possuir um 

enorme potencial hidroelétrico, apenas cerca de 30% desse potencial foi explorado. 

Nesse contexto, a EPE (2006) citada por Ferreira et al. (2016) afirma que muitos estudos 

argumentam que a base da expansão do suprimento de eletricidade no Brasil será, mesmo em uma 

perspectiva de longo prazo, a hidroeletricidade, devido às dimensões do potencial hidrelétrico 

brasileiro, especialmente porque a taxa de utilização desse potencial é relativamente pequena em 

comparação com outras nações industrializadas (Alemanha, Japão, Estados Unidos e Noruega). 

Portanto, Ferreira et al. (2016) afirmam que a expansão do suprimento de eletricidade no Brasil possa 

realmente se basear na hidroeletricidade mais uma vez. Nesse cenário, os mesmos autores defendem 

as pequenas centrais hidrelétricas, destacam vários motivos que fazem destas um elemento essencial 

para o desenvolvimento sustentável, e as definem como uma forma alternativa de produzir energia 

hídrica que vem ganhando destaque na matriz energética brasileira, devido ao grande potencial 

hidrelétrico disponível, e principalmente pelo fato dos locais de exploração de usinas hidrelétricas de 

grande porte já estarem escassos, portanto, a forma mais viável de buscar esse potencial existente é 

através de pequenas explorações utilizando as PCHs. 

Os autores acrescentam ainda, que entre as tecnologias de energia renovável, a pequena central 

hidrelétrica é uma das mais atraentes e provavelmente a mais antiga tecnologia de energia limpa. 

Kosnik (2010) citado por Ferreira et al. (2016), diz que a maioria das instalações de PCHs são a “fio 
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d'água”, o que significa que o fluxo natural do rio é mantido e que não é necessário a criação de 

reservatórios represados para gerar energia. Então, sem uma barragem permanente para bloquear o 

fluxo do rio, nem um grande reservatório para inundar terras, perturbar os níveis de temperatura e 

alterar a composição do rio, muitos dos efeitos negativos causados pelas hidrelétricas tradicionais são 

evitados. Desta forma, projetos de PCHs podem ser instalados em rios, pequenos riachos e canais, com 

efeitos ambientais aparentemente desprezíveis. Desta forma Ferreira et al. (2016) finalizam sua 

pesquisa dizendo que deve ser dada uma maior atenção pelas políticas governamentais do setor elétrico 

às PCHs, para que seja possível alcançar no futuro, todo seu potencial disponível no Brasil. 

Alves e Uturbey (2010) também incentivam a diversificação da Matriz elétrica brasileira, eles 

realizaram uma importante pesquisa, que traz como objetivo enfatizar a importância de incluir os 

custos de degradação ambiental no planejamento de longo prazo do setor elétrico brasileiro. Para esse 

objetivo, eles investigam os custos externos ambientais associados à geração de energia hidrelétrica e 

termelétrica. E ao contrário do que diz Ferreira et al. (2016) sobre a expansão futura do suprimento de 

eletricidade no Brasil se basear mais uma vez na hidroeletricidade, eles afirmam que devido aos 

variados efeitos negativos ambientais e sociais, o setor elétrico brasileiro enfrenta importantes 

desafios. E nesse contexto, eles mencionam o processo de licenciamento ambiental, que está muito 

mais rigoroso com empreendimentos hidrelétricos do que com empreendimentos termelétricos 

baseados em combustíveis fósseis. E como consequência, não é possível construir grandes 

reservatórios de água e, portanto, a matriz elétrica predominantemente hídrica deve ser diversificada 

para garantir a segurança do suprimento de energia elétrica. Assim, Alves e Uturbey (2010) acreditam 

que há uma forte tendência de que a expansão da geração elétrica no Brasil seja realizada com uma 

matriz energética mais diversificada. 

E para finalizar, Guerra et al. (2015) em sua pesquisa, afirmam que o Brasil é sem dúvidas um 

país com considerável capacidade de geração de energia, e sua diversidade permite melhorar sua matriz 

energética implementando o uso de fontes de energia renováveis. Afirmam também que o 

desenvolvimento de tecnologias e incentivos ao uso de energias renováveis, juntamente com ações em 

eficiência energética, certamente confirmarão o Brasil em uma posição de destaque entre os geradores 

de energia limpa mais eficientes, levando o país a se destacar, em um futuro próximo, como um dos 

mais baixos geradores de carbono do mundo. Acrescentam ainda que em comparação com o resto do 

mundo, a matriz de produção de eletricidade do Brasil é altamente limpa e eficiente, porém muito 

dependente de recursos hídricos, o que traz grande preocupação, devido à questão da escassez de chuva 

em certas épocas do ano, que pode exigir atenção especial para esse tipo de suprimento. Eles 

prosseguem sua pesquisa dizendo que a capacidade eólica e solar do Brasil merece destaque, e esperam 

que o uso dessas fontes aumente no futuro. Nesse sentido, eles acreditam que deverá haver uma 
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prevalência de energia solar por causa das grandes reservas disponíveis de silício no país, uma matéria-

prima essencial usada para produzir células fotovoltaicas. E for fim, fazem uma afirmação alarmante, 

dizendo que excedendo as questões relacionadas à produção de eletricidade, não é possível verificar a 

redução do consumo de derivados de petróleo e, pelo contrário, é esperado um aumento contínuo desse 

consumo, com graves implicações para o meio ambiente. E que por esse motivo, é importante que o 

Brasil adote medidas de eficiência e mitigação de energia ainda mais profundas e mais abrangentes. 

 

3.6. Considerações finais 

 

O Brasil, apesar de ser um país de dimensões continentais, com potencial de geração elétrica 

de diversas fontes, possui hoje uma matriz elétrica baseada predominantemente em hidroeletricidade, 

e isso traz grande preocupação aos autores, devido aos diversos fatores negativos que incidem sobre a 

fonte hídrica, principalmente, sobre as hidrelétricas. Alguns deles são: (i) altos custos de implantação, 

(ii) alta vulnerabilidade, principalmente quando há longos períodos de seca – sujeição às variações 

climáticas, (iii) processos de construção muito demorados, (iv) localização geográfica das usinas, que 

na sua maioria são longe dos grandes centros urbanos, o que implica no aumento de gastos em sistemas 

de transmissão e (v) causa de diversos impactos ambientais e sociais, principalmente durante a sua 

instalação, o que dificulta no processo de licenciamento ambiental, que está muito mais rigoroso com 

empreendimentos hidrelétricos do que com empreendimentos termelétricos baseados em combustíveis 

fósseis. Portanto, vistas por muitos como uma fonte de “energia limpa”, as hidrelétricas do ponto de 

vista ambiental não podem ser consideradas uma ótima solução ecológica, pois elas interferem 

drasticamente no meio ambiente devido à construção de represas, que provocam inundações em 

imensas áreas de matas, interferem no fluxo de rios, destroem espécies vegetais, prejudicam a fauna e 

interferem na ocupação humana. As inundações fazem com que a vegetação encoberta entre em 

decomposição, alterando a biodiversidade e provocando a liberação de metano, um dos gases 

responsáveis pelo efeito estufa e pela rarefação da camada de ozônio. Diante desse cenário, as 

empresas passaram a buscar cada vez mais por fontes de energia alternativas, e dessa forma a geração 

de energia elétrica por fontes renováveis vem ganhando espaço na matriz elétrica brasileira. 

Diante dos diversos fatores negativos que a fonte hídrica vem apresentando, principalmente as 

grandes hidrelétricas, os autores são unanimes frente à necessidade de diversificação da matriz elétrica 

brasileira, principalmente para garantir a segurança no fornecimento energético. Visto que os recentes 

períodos sem chuva suficiente para sustentar a demanda de produção de energia, fizeram com que a 

fonte hídrica passasse a não representar tanta segurança no suprimento elétrico, sendo necessário 

complementações de outras fontes geradoras de energia, que muitas vezes são empregadas fontes de 

energia mais caras e com maiores impactos ambientais – as termelétricas. De encontro a esse atual 
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sistema, a maioria dos autores incentivam o uso de fontes de energia renováveis para que essa 

complementação ocorra de maneira limpa e sustentável em períodos de menor produção de energia 

nas usinas hidrelétricas. Nesse sentido, foi possível perceber um forte movimento de incentivo à 

diversificação da matriz elétrica brasileira através de fontes renováveis de energia, tratada por muitos 

autores como uma modificação necessária para que o país continue a se desenvolver, de forma segura 

e sustentável. Destacaram-se entre as fontes de energia renováveis, a eólica, solar, biomassa (biogás e 

biocombustível) e a hídrica por meio das PCHs. Dentre estas percebeu-se um movimento muito intenso 

a favor principalmente das fontes de energia solar e eólica, o que fazem destas as preferidas para a 

diversificação da matriz elétrica do país e consequente complementação à hídrica. 

Mas alguns autores, a minoria, incentivam a diversificação da matriz elétrica brasileira através 

de fontes não renováveis, mostrando a necessidade de o país implementar projetos termelétricos 

movidos a gás natural, de maneira a permitir flexibilidade e garantir maior confiabilidade de 

fornecimento para todo o setor elétrico brasileiro, ao considerarem que as energias renováveis não são 

tão seguras a ponto de depositar tanta confiança, visto que elas também se sujeitam às variações 

climáticas, assim com a fonte hídrica. 

Diante disso eles acreditam haver um importante papel reservado ao gás natural, como uma 

resposta rápida à crescente demanda por energia, necessária para viabilizar o desenvolvimento 

sustentável no país, visto que o uso de gás natural se apresenta como uma alternativa mais econômica 

e menos agressiva à natureza se comparado a outros combustíveis fósseis. Porém, considerando que o 

GN utilizado é em sua maioria importado, surge o impasse da dependência de suprimentos advindos 

de importação, que como experiência negativa, o Brasil vive no cenário da pandemia (COVID-19), ao 

enfrentar enorme dificuldade para adquirir respiradores, mesmo pagando preços muito elevados, a 

quantidade que realmente chega até o país é insuficiente, mostrando que em cenários de crises 

mundiais é cada um por si. E trazendo esse cenário para a cadeia de suprimentos de energia, o mesmo 

pode acontecer. Por esse motivo, o Brasil deve acreditar mais no seu potencial de geração, usando suas 

próprias fontes renováveis, disponíveis em abundância, e com isso depender cada vez menos de 

importação de suprimentos da cadeia energética. Mas diante dessa problemática, os mesmos autores 

que incentivam o uso de termelétricas a gás, sugerem estrategicamente como saída, caso surjam 

problemas com o fornecimento de gás natural, a possibilidade de transformar usinas termelétricas 

movidas a gás em termelétricas movidas a biocombustível, que de alguma forma transformam as 

termelétricas em fontes de energias renováveis, caso utilizem por exemplo etanol ou biodiesel, 

demostrando desta forma maior segurança no fornecimento. E ao considerarem as vantagens e 

possibilidades que as termelétricas a gás natural oferecem, e que é quase impossível implementar novas 

hidrelétricas no país devido ao tempo de construção e aos impactos ambientais, a quantidade de 
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investimento de capital necessário em usinas termelétricas se torna uma janela de oportunidade. Já 

outros autores veem as termelétricas com maus olhos, mesmo as movidas a GN, pois causam um 

aumento significativo no preço da eletricidade no Brasil, pois trazem consigo a imposição de impostos 

extras que variam de acordo com o sistema de bandeiras tarifárias: bandeiras verde, amarela e vermelha 

que indicam se a energia custa mais ou menos, dependendo das condições de geração de eletricidade. 

E já numa outra linha de pensamento, também em minoria, alguns autores preferem acreditar 

que a base da expansão do suprimento de eletricidade no Brasil será, mesmo em uma perspectiva de 

longo prazo, a hidroeletricidade, devido às dimensões do potencial hidrelétrico brasileiro, 

especialmente porque a taxa de utilização deste é relativamente pequena em comparação com outras 

nações industrializadas (Alemanha, Japão, Estados Unidos e Noruega), e que se não for possível o 

aproveitamento desse potencial através de grandes hidrelétricas, devido aos diversos impedimentos já 

citados, será através de PCHs, bem menos impactantes que as hidrelétricas e com maiores níveis de 

aceitação, principalmente por não requererem a construção de barragens e nem a formação de enormes 

reservatórios, visto que a maioria das PCHs trabalham a “fio d’água”. 

Independente das fontes de geração a serem aplicadas, mas com predileção às renováveis, uma 

certeza foi adquirida diante desta pesquisa: a matriz elétrica brasileira precisa ser diversificada, como 

apontam alguns autores: trata-se de uma necessidade para o desenvolvimento seguro, sustentável e 

eficiente do Brasil. Pois depender predominantemente de uma única fonte geradora é um grande risco 

para o país, e para uma nação que passa por tantas dificuldades, adicionar outra numa cadeia tão 

importante como a de geração de energia, poderia abalar seriamente sua economia. Mas tudo indica 

que o Brasil está caminhando na direção certa, a passos curtos, mas seguro de seus objetivos, pois tem 

incentivado a diversificação de sua matriz elétrica, prova disso é o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA e também as curvas crescentes de fontes renováveis na 

participação da geração de eletricidade conforme demonstram dados da ANEEL (2020). 

 

3.7. Conclusão 

 

Diante de diferentes posicionamentos quanto às fontes geradoras a serem empregadas, mas com 

a prevalência de fontes renováveis de energia, um mesmo pensamento converge entre os autores: a 

necessidade de diversificar a matriz elétrica brasileira. O que permite que esta pesquisa conclua que 

há uma forte tendência de que a expansão da geração de energia elétrica no Brasil seja realizada com 

uma matriz energética mais diversificada, constituída principalmente por fontes de energia renováveis. 

Visto que os autores veem a diversificação como um elemento estratégico e necessário para aumentar 

a confiabilidade do sistema de geração de energia elétrica e torná-lo ainda mais sustentável, seguro e 

eficiente. 
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Conforme muitos autores relatam, o maior obstáculo para o crescimento de fontes renováveis 

no Brasil é a falta de políticas e programas públicos que as incentivem e que subsidiem projetos para 

viabilizá-las economicamente. Portanto, para que esta diversificação realmente aconteça, o incentivo 

do governo é extremamente necessário, uma vez que para instalações desses tipos de empreendimentos 

os retornos dos investimentos são de longo prazo e os custos ainda são relativamente altos. Nesse 

sentido, foi possível perceber que o país não está totalmente inerte frente a essa problemática, mas seus 

passos deveriam se alargar mais, pois alguns autores afirmam que nos últimos anos, o aumento do 

consumo de eletricidade no Brasil ocorre mais rapidamente do que a melhoria necessária para a 

capacidade adequada de geração elétrica. 

Então, o planejamento do setor elétrico brasileiro deve se adequar para esta nova realidade, 

pois as pressões mundiais para que a geração de eletricidade seja cada vez mais sustentável, causando 

os menores impactos possíveis ao meio ambiente, e dependa cada vez menos de fontes com prazos de 

validade, serão cada vez mais incisivas. Portanto, tornam-se essenciais estudos cada vez mais 

aprofundados sobre a matriz elétrica brasileira. Logo, faz-se necessário analisar as fontes renováveis e 

alternativas de energia, bem como a geração distribuída, que tem ganhado força nos últimos anos. 

Objetivando principalmente a autossuficiência do Brasil em geração de energia, pois os recursos, a 

capacidade e o potencial ele já possui, só faltam incentivos e a vontade de fazer. 

Este estudo tem o desejo de contribuir para que o setor de geração elétrica avance utilizando 

fontes diversificadas na matriz elétrica brasileira, principalmente as renováveis. Com isso, conclui-se 

que a utilização de outras fontes renováveis, além da hídrica, podem e devem ser inseridas de maneira 

significativa na matriz elétrica brasileira e não apenas como complemento às hidrelétricas, mas 

também como fontes bases. 
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Romeu e Silva Neto - IFFluminense/PPEA 

 

4.1. Resumo 

 

O setor elétrico é fundamental para o desenvolvimento de um país, e por isso requer constante 

atenção e consequente planejamento. O Brasil, apesar de ser um país de dimensões continentais com 

potencial de geração elétrica de diversas fontes, possui hoje uma matriz elétrica baseada 

predominantemente em hidroeletricidade. Nos dias atuais, a fonte hídrica é responsável por gerar cerca 

de 63,38% de todo o potencial elétrico produzido no país, enquanto a segunda fonte mais utilizada, a 

fóssil, é impulsionadora de apenas 16,13% desse potencial. Portanto, tendo em vista a necessidade de 

expansão de formas alternativas à energia hidráulica, o presente trabalho faz uma breve análise da 

Matriz Elétrica Brasileira – MEB como forma de fundamentação da problemática apresentada e 

também para informação. Ao final da pesquisa será possível confirmar a exagerada dependência que 

a matriz elétrica brasileira possui pela fonte hídrica, principalmente pelas hidrelétricas. Também se 

confirmará a necessidade de diversificação da matriz elétrica brasileira e se notará uma breve 

movimentação em prol dessa variação. 

 

Palavras chave: Diversificação. Fontes geradoras. Matriz elétrica brasileira. Análise. 

 

4.2. Abstract 

 

The electricity sector is fundamental to the development of a country, and therefore requires 

constant attention and consequent planning. Brazil, despite being a country of continental dimensions, 

with potential for electrical generation from several sources, today has an electrical matrix based 

predominantly on hydroelectricity. Nowadays the water source is responsible for generating about 

63.38% of all the electric potential generated in the country, while the second most used source, fossil, 

is responsible for the generation of only 16.13% of this potential. Therefore, in view of the need to 

expand alternative forms to hydraulic energy, the present work makes a brief analysis of the Brazilian 

Electric Matrix, as a way of justifying the presented problem and also for information. At the end of 

https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/article/view/15538
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the research, it will be possible to confirm the exaggerated dependence that the Brazilian electric 

matrix has on the water source, mainly by hydroelectric plants. The need to diversify the Brazilian 

electric matrix will also be confirmed and a brief movement towards this diversification will be noted. 

 

Keywords: Diversification. Generating sources. Brazilian electrical matrix. Analyze. 

 

 

4.3. Introdução 

 

De acordo com Herreros e Silva (2013), energia e promoção do desenvolvimento econômico 

são temas centrais da agenda política nacional. Pois é quase impossível imaginar uma possibilidade de 

gerar crescimento econômico e melhora da qualidade de vida da sociedade sem o fornecimento 

energético correspondente aos níveis de crescimento. Nesse sentido, discute-se a razão entre o 

consumo de energia e o crescimento econômico em vários indicadores sociais e verifica-se que a 

sociedade que expande seu conhecimento sobre fontes energéticas adquire maior capacidade de 

controle sobre a natureza e extrai dela recursos de forma sustentável, visando a uma melhoria na 

qualidade de vida (BERNARDY, 2018).  

A mesma autora afirma que, na última década, o Setor Elétrico Brasileiro tem passado por 

transformações devido ao processo de transição do modelo estrutural. As bases desse novo modelo 

consistem em diversos fatores, entre eles o planejamento de longo prazo do setor, por meio da Empresa 

de Pesquisa Energética – EPE. O planejamento da Matriz Elétrica Brasileira é de extrema importância, 

a fim de se alcançar uma matriz diversificada e, assim, evitar problemas de sazonalidade. A partir de 

uma investigação qualitativa, bibliográfica e descritiva, Herreros e Silva (2013) verificaram que o 

modelo de desenvolvimento brasileiro está centralizado nas grandes usinas hidrelétricas, o que, em 

termos estratégicos, evidencia uma necessidade de diversificação competitiva da matriz elétrica para 

segurança no fornecimento energético, acompanhada de investimentos na melhoria da eficiência 

econômica e energética. Por isso a necessidade de expansão de formas alternativas à eletricidade 

proveniente da fonte hidráulica, da qual a MEB é extremamente dependente. 

Autores como Rigo et al. (2019), Fernandes et al. (2008), Crepaldi, Amoroso e Ando (2018), 

Cavalcanti e Petti (2008), Nogueira e Ribeiro (2015), Mendes et al. (2016), Pinto, Amaral e Janissek 

(2016), Ramos et al. (2015), Raimundo et al. (2018), Alkmim, Fabro e Morais (2018), Santos e 

Antunes (2015), Gomes et al. (2019), Lima e Souza (2015), Souto et al. (2018), Freitas et al. (2019) e 

Brignol et al. (2016) criticam essa enorme dependência da MEB pela fonte hídrica, principalmente 

pelas hidrelétricas, que, em períodos de seca, trazem enormes incertezas ao setor elétrico, sendo 

necessária sua complementação por termelétricas, empreendimentos esses que causam grandes 
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impactos ao meio ambiente e também à sociedade dada a imposição de impostos extras que variam de 

acordo com o sistema de bandeiras tarifárias: bandeiras verde, amarela e vermelha, que indicam se a 

energia custa mais ou menos, dependendo das condições de geração de eletricidade. Esses mesmos 

autores incentivam uma diversificação da matriz elétrica brasileira utilizando principalmente fontes 

renováveis disponíveis em abundância no país, acreditando que tal diversificação não se trata apenas 

de um zelo, mas sim de uma modificação necessária para que o país continue a se desenvolver, de 

forma segura, contínua e sustentável. 

Dessa maneira, esta pesquisa caracteriza-se como pesquisa quantitativa, exploratória, com o 

uso de fontes bibliográficas, estabelecendo conexões entre a teoria, os dados e as análises de 

especialistas, com objetivo de examinar a distribuição da Matriz Elétrica Brasileira por fontes e tipos 

de empreendimentos geradores, com vistas a, além de informar, embasar proposta de diversificação 

das fontes geradoras da MEB, cuja dependência atual da fonte hídrica é preocupante, podendo ser um 

fator condicionante do crescimento econômico brasileiro em razão dos aspectos negativos dessa fonte, 

principalmente no que diz respeito à sua vulnerabilidade a períodos de secas, os quais, nos últimos 

anos, se mostraram presentes, gerando insegurança no abastecimento elétrico. Tal análise 

compreenderá também o potencial gerado atualmente, aquele que será adicionado futuramente e a 

situação futura da MEB após adição prevista. Ao final desta pesquisa, pretende-se obter resultados 

relativos aos seguintes questionamentos: (i) quais são as principais fontes de geração elétrica 

brasileira? (ii) quais são os tipos de empreendimentos que mais geram energia no país? Com isso será 

possível confirmar a exagerada dependência que a matriz elétrica brasileira possui pela fonte hídrica, 

principalmente pelas hidrelétricas. Também se confirmará a necessidade de diversificação da matriz 

elétrica brasileira e se notará uma breve movimentação em prol de tal variação. 

 

 

4.4. Material e método 

 

Para fundamentar a análise da MEB serão utilizados dados disponibilizados pelo governo 

brasileiro, através do Ministério de Minas e Energia (MME) e sua autarquia denominada Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgãos que fazem parte da estrutura do Setor Elétrico 

Brasileiro, conforme apresenta a Figura 8. 
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Figura 8: Estrutura do Setor Elétrico Brasileiro 

 
Fonte: CCEE (2020) 

 

 

Serão apresentadas, de forma breve, somente as instituições nas quais foram adquiridos dados 

para embasamento desta pesquisa, segundo a CCEE (2020): 

O MME é o órgão do governo federal responsável pela condução das políticas energéticas do 

país. Suas principais obrigações incluem a formulação e a implementação de políticas para o setor 

energético, de acordo com as diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Política Energética – 

CNPE. O MME é também responsável por estabelecer o planejamento do setor energético nacional, 

por monitorar a segurança do suprimento do setor elétrico brasileiro e por definir ações preventivas 

para restauração da segurança de suprimento no caso de desequilíbrios conjunturais entre oferta e 

demanda de energia. 

A Aneel possui as seguintes atribuições: regular e fiscalizar a produção, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, além de zelar pela qualidade dos serviços prestados, 

pela universalização do atendimento e pelo estabelecimento das tarifas para os consumidores finais, 

sempre preservando a viabilidade econômica e financeira dos agentes e da indústria. As alterações 

promovidas em 2004 pelo atual modelo do setor estabeleceram como responsabilidade da Aneel, direta 

ou indiretamente, a promoção de licitações na modalidade de leilão para a contratação de energia 

elétrica pelos agentes de distribuição do Sistema Interligado Nacional – SIN. Desde então, a Aneel 

tem delegado a operacionalização desses leilões à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – 

CCEE. 
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4.4.1. Capacidade de geração brasileira 
 

4.4.1.1. Por fontes geradoras 

 

 Em operação 

No mês de janeiro de 2020, a capacidade instalada total fiscalizada de geração de energia 

elétrica do Brasil atingiu 172.622 MW1, considerando a geração distribuída – GD. Em comparação ao 

mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 8.861 MW, sendo 5.025 MW de geração de fonte 

hidráulica, 2.156 MW de fonte solar, 856 MW de fonte eólica e 824 MW de fontes térmicas. A geração 

distribuída fechou o mês de janeiro com 2.322 MW instalados em 185.867 instalações, representando 

1,3% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica. As fontes renováveis 

(Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar) representaram 83,6% da capacidade instalada de geração de 

energia elétrica brasileira (BRASIL, 2020). 

Em meados de março do mesmo ano, a ANEEL (2020) mostra, por meio de dados, que o Brasil 

possui no total 8.946 empreendimentos em operação, totalizando 170.543,079 MW2 de potência 

instalada fiscalizada e 172.167,581 MW de potência outorgada. Dos 170.543,079 MW gerados 

atualmente, 109.101,952 MW advêm de fonte Hídrica, 26.280,293 MW de Fóssil, 15.459,433 MW de 

Eólica, 15.032,305 MW de Biomassa, 2.679,046 MW de Solar e 1.990,000 MW de Nuclear. Nas 

Figuras 9 e 10, baseadas no potencial outorgado, é possível obter uma melhor percepção sobre como 

se dá a distribuição atual das fontes de geração da MEB. 

 

Figura 9: Distribuição atual da MEB por fontes 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

As fontes geradoras apresentadas na Figura 9 se decompõem de acordo com as distribuições 

de fontes de nível 1, apresentadas na Figura 10: 

 

                                                           
1 Considera, além dos dados da ANEEL no Banco de Informações de Geração (BIG), outras fontes, como algumas usinas 

fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL. 
2 Considera apenas os dados disponíveis no BIG/ANEEL. 
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Figura 10: Distribuição da MEB por subfontes 

   

   
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Ao se adicionar o potencial de energia elétrica proveniente de importação à MEB, tem-se, 

conforme a Figura 11, a seguinte distribuição: 

 

Figura 11: Distribuição da MEB por fontes, com acréscimo de Importação 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 Adição 

Nos próximos anos existe uma previsão de adição de pelo menos 28.162,720 MW na 

capacidade de geração do País, proveniente de 212 empreendimentos atualmente em construção e mais 

490 empreendimentos com construção não iniciada. Ou seja, a matriz elétrica brasileira contará 

futuramente com mais 702 empreendimentos geradores. Desses 28.162,720 MW que serão 

adicionados, 8.732,179 MW serão provenientes de fonte Solar, 7.744,615 MW de Eólica, 6.613,840 

MW de Fóssil, 2.117,522 MW de Hídrica, 1.604,564 MW de Biomassa e 1.350,000 MW de Nuclear. 

É possível visualizar essa distribuição do novo potencial a ser instalado na Figura 12. 
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Figura 12: Distribuição por fontes do novo potencial a ser instalado 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

Considerando a Figura 12, observa-se que essa nova capacidade de geração elétrica a ser 

instalada vai ao encontro da diversificação das fontes geradoras da matriz elétrica brasileira, sendo 

possível notar investimentos em outras fontes de geração elétrica além da hídrica, sendo o mais 

surpreendente o potencial de geração a ser instalado, bastante superior à fonte hídrica, no que diz 

respeito às fontes Solar, Eólica e Fóssil.  

O potencial a ser adicionado de cada uma das fontes geradoras apresentadas, se decompõe de 

acordo com as distribuições de fontes de nível 1, conforme Figura 13. 

 

 

Figura 13: Distribuição do novo potencial a ser instalado por subfontes 

   

   

Fonte: Próprio autor (2020) 
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 Situação futura da MEB 

Depois de adicionados os 28.162,720 MW na capacidade de geração, o Brasil possuirá uma 

capacidade total3 de produção de energia elétrica na ordem de 200.330,300 MW, proveniente de 9.648 

empreendimentos geradores. Desses 200.330,300 MW que serão gerados, 111.232,310 MW virão de 

fonte Hídrica, 34.379,255 MW de Fóssil, 23.243,734 MW de Eólica, 16.715,726 MW de Biomassa, 

11.419,225 MW de Solar e 3.340,000 MW de Nuclear.  

Observando a Figura 14, que é resultado dos potenciais gerados atualmente somados à adição 

de potencial prevista para os próximos anos, e comparando-a com a Figura 9, na qual é apresentada a 

distribuição de geração da MEB atual por fontes, nota-se que, no contexto da diversificação de fontes 

geradoras de energia elétrica da matriz nacional, no geral, haverá pouca alteração. As posições no 

ranking de geração por fontes continuarão as mesmas e a fonte hídrica continuará disparada na 

liderança. Mas a redução de 7,86% da dependência da MEB pela fonte hídrica, o que não é pouco, 

merece destaque. Nos dias atuais esse número representa uma produção de energia elétrica por volta 

dos 13.643 MW. Essa redução na dependência da fonte hídrica se dará principalmente devido ao 

crescimento das participações das fontes: Solar, Eólica e Fóssil na matriz elétrica brasileira. E também 

em razão do baixo quantitativo de adição da fonte hídrica. 

 

Figura 14: Distribuição futura da MEB por fontes 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Olhando pela perspectiva da característica renovável da fonte hídrica, a situação da MEB se 

apresenta relativamente como positiva, se comparada às matrizes elétricas de outras nações. Segundo 

a Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2018), em 2016, 43,5% de toda a energia consumida no 

Brasil era proveniente de fontes renováveis, enquanto no mundo esse percentual era de apenas 14%, 

ou seja, 3 vezes menos que o Brasil. Mas, apesar de a fonte hídrica ser concebida como energia 

renovável, o que é admitido como grande vantagem comparativa brasileira (HERREROS; SILVA, 

                                                           
3 Considerando apenas os dados da ANEEL (2020) - Banco de Informações de Geração (BIG). Os valores utilizados são 

referentes à capacidade outorgada. 
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2013), Berman (2012, p. 19) é enfático ao afirmar que “o forte viés para a construção de hidrelétricas 

deve ser motivo de preocupação e debate público, considerando que as enormes obras hidrelétricas 

projetadas provocam impactos devastadores e irreversíveis para o meio ambiente e grande injustiça 

social”. Logo, mesmo que atualmente as fontes renováveis representem 83,6% da capacidade instalada 

na matriz elétrica brasileira (BRASIL, 2020), grande parcela apresenta caráter de insustentabilidade 

dada a grande proporção de hidrelétricas, como por exemplo a de Belo Monte, que, apesar de renovável 

devido ao uso de água, possui custos socioambientais significativos, gerando impactos principalmente 

no ciclo hidrológico e de mudanças no meio ambiente de modo geral, com o desaparecimento de 

espécies de fauna e flora, perda da qualidade de vida das populações atingidas e ameaças a vários 

grupos sociais. Desta forma, as hidrelétricas deixam de se enquadrar no conceito de fonte energética 

limpa (HERREROS; SILVA, 2013). Portanto, considerar que a fonte hídrica é uma fonte estritamente 

limpa não é o correto, o que aumenta ainda mais a necessidade de diversificar a MEB através de outras 

fontes renováveis menos impactantes, garantindo dessa forma segurança no fornecimento, eficiência 

no desenvolvimento do país, menores impactos ao meio ambiente e à sociedade, além de garantir um 

futuro mais limpo e sustentável às próximas gerações. 

As fontes geradoras apresentadas na Figura 14 se decompõem de acordo com as distribuições 

de fontes de nível 1, conforme apresentado na Figura 15. A matriz de energia elétrica brasileira, 

portanto, será, futuramente, distribuída da seguinte maneira: 

 

 

Figura 15: Distribuição futura da MEB por subfontes 

   

   

Fonte: Próprio autor (2020) 
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 Visão geral 

A Figura 16 apresenta de forma integrada os três momentos de variação da MEB no que se 

refere à distribuição por tipo de fontes geradoras. 

 

Figura 16: Os três momentos da MEB – Distribuição por tipos de Fontes 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

4.4.1.2. Por empreendimentos geradores 

 

 Em operação 

Dos 170.543 MW gerados atualmente por 8.946 empreendimentos em operação, 102.998 MW 

advêm de empreendimentos de UHE, 41.312 MW de UTE, 15.459 MW de EOL, 5.307 MW de PCH, 

2.679 MW de UFV, 1.990 MW de UTN, 795 MW de CGH e 0,05 MW de CGU. Na Figura 17 é 

possível perceber o quão dependente a MEB é das usinas hidrelétricas, as mesmas que trazem 

insegurança no suprimento energético e diversos impactos ao meio ambiente e à sociedade. 

 

Figura 17: Distribuição da MEB por empreendimentos4 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

                                                           
4 Para esses empreendimentos apresenta-se a seguinte legenda: CGH: Central Geradora Hidrelétrica; CGU: Central 

Geradora Undielétrica; EOL: Central Geradora Eólica; PCH: Pequena Central Hidrelétrica; UFV: Central Geradora Solar 

Fotovoltaica; UHE: Usina Hidrelétrica; UTE: Usina Termelétrica; UTN: Usina Termonuclear. 
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 Adição 

Dos 28.162,720 MW previstos para serem adicionados à capacidade de geração elétrica do 

País, 8.732,179 MW serão provenientes de UFV, 8.218,404 MW de UTE, 7.744,615 de EOL, 

1.705,010 de PCH, 1.350,000 de UTN, 403,900 de UHE e 8,612 MW de CGH. É possível visualizar 

essa distribuição do novo potencial a ser instalado na Figura 18. 

Notam-se expressivos investimentos, principalmente nos empreendimentos UFV, UTE e EOL, 

que representam 31,01%, 29,18% e 27,50%, respectivamente, do potencial previsto a ser adicionado à 

Matriz Elétrica Brasileira. 

 

Figura 18: Distribuição por empreendimentos do novo potencial a ser adicionado à MEB 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

 Situação futura da MEB 

Depois de adicionados os 28.162,720 MW na capacidade de geração, o Brasil possuirá uma 

capacidade de geração na ordem de 200.330 MW, dos quais 103.367 MW serão provenientes de UHE, 

51.094 MW de UTE, 23.243 MW de EOL, 11.419 MW de UFV, 7.060 MW de PCH, 3.340 MW de 

UTN, 804 MW de CGH e 0,05 MW de CGU. 

Ao se observar a Figura 19, que é resultado dos potenciais gerados atualmente somados à 

adição de potencial prevista para os próximos anos, comparando com a Figura 17, na qual é 

apresentada a distribuição de geração da MEB atual por empreendimentos, nota-se pouca variação. O 

que merece destaque é a ocorrência de alteração de posição no ranking de geração por 

empreendimentos: os empreendimentos UFV passarão da quinta para a quarta posição, ultrapassando 

os empreendimentos PCH. No mais, destaca-se a redução de quase 9% da dependência da MEB pelos 

empreendimentos UHE e o crescimento do potencial gerador dos empreendimentos UFV, UTE e EOL 

– principais responsáveis pela redução da participação dos empreendimentos UHE na Matriz. 
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Figura 19: Distribuição futura da MEB por empreendimentos 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

 Visão geral 

A Figura 20 apresenta de forma integrada os três momentos de variação da MEB no que se 

refere à distribuição por tipo de empreendimento. 

 

Figura 20: Os três momentos da MEB – Distribuição por tipos de empreendimentos 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

4.5. Resultados 

 

4.5.1. Quanto às principais fontes de geração elétrica 

 

Nesta pesquisa foi possível estabelecer um ranking das principais fontes de geração elétrica no 

país. Atualmente dos 170.543,079 MW gerados, 109.101,952 MW advêm de fonte Hídrica (1ª), 

26.280,293 MW de Fóssil (2ª), 15.459,433 MW de Eólica (3ª), 15.032,305 MW de Biomassa (4ª), 

2.679,046 MW de Solar (5ª) e 1.990,000 MW de Nuclear (6ª).  

Para os próximos anos, porém, existe uma previsão de adição de pelo menos 28.162,720 MW 

na capacidade de geração do País, provenientes de 212 empreendimentos atualmente em construção e 

mais 490 empreendimentos com construção não iniciada. Nesse sentido, também se estabeleceu um 
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ranking de Adição de fontes geradoras, no qual, dos 28.162,720 MW que serão adicionados, 8.732,179 

MW serão provenientes de fonte Solar (1ª), 7.744,615 MW de Eólica (2ª), 6.613,840 MW de Fóssil 

(3ª), 2.117,522 MW de Hídrica (4ª), 1.604,564 MW de Biomassa (5ª) e 1.350,000 MW de Nuclear 

(6ª). Nesse contexto de adição, observa-se que essa nova capacidade de geração elétrica a ser instalada 

vai ao encontro da diversificação das fontes geradoras da matriz elétrica brasileira, pois é possível 

notar investimentos em outras fontes de geração elétrica além da hídrica, sendo o mais surpreendente 

o potencial de geração a ser instalado, bastante superior à fonte hídrica no que diz respeito às fontes 

Solar, Eólica e Fóssil. 

Depois de adicionados os 28.162,720 MW na capacidade de geração, o Brasil possuirá uma 

capacidade total de produção de energia elétrica na ordem de 200.330,300 MW, proveniente de 9.648 

empreendimentos geradores. Nesse sentido também se estabeleceu um ranking da situação futura da 

MEB relacionado às suas fontes geradoras, que dos 200.330,300 MW que serão gerados futuramente, 

111.232,310 MW virão de fonte Hídrica (1ª), 34.379,255 MW de Fóssil (2ª), 23.243,734 MW de Eólica 

(3ª), 16.715,726 de Biomassa (4ª), 11.419,225 MW de Solar (5ª) e 3.340,000 MW de Nuclear (6ª). Ao 

observar essas informações, nota-se que, no contexto de diversificação de fontes geradoras de energia 

elétrica da matriz nacional, no geral, haverá pouca alteração da matriz futura em relação a atual; as 

posições no ranking de geração por fontes continuarão as mesmas; e a fonte hídrica continuará 

disparada na liderança. Mas a redução da dependência da MEB pela fonte hídrica de 7,86%, o que não 

é pouco, merece destaque. Nos dias atuais, esse número representa uma produção de energia elétrica 

por volta dos 13.643 MW. Ao se considerar a dependência que a MEB possuía pela fonte hídrica no 

ano de 2002, há 18 anos, que correspondia a 74,7%, essa redução chega a quase 20%. Portanto, 

continuando nesse ritmo de redução na dependência da fonte Hídrica e aumentando o potencial gerado 

principalmente por fontes renováveis e sustentáveis, como a Eólica e a Solar, o Brasil apresentará uma 

das Matrizes elétricas mais seguras do mundo e também uma das mais sustentáveis. O potencial para 

isso existe, é inegável, o que falta é um melhor planejamento para que resulte em melhores e assertivos 

investimentos. 

 

4.5.2. Quanto aos principais tipos de empreendimentos de geração elétrica 

 

Nesta pesquisa também foi possível estabelecer um ranking dos principais tipos de 

empreendimentos de geração elétrica no país. Atualmente, dos 170.543 MW gerados por 8.946 

empreendimentos em operação, 102.998 MW advêm de empreendimentos de UHE (1º), 41.312 MW 

de UTE (2º), 15.459 MW de EOL (3º), 5.307 MW de PCH (4º), 2.679 MW de UFV (5º), 1.990 MW 

de UTN (6º), 795 MW de CGH (7º) e 0,05 MW de CGU (8°). 
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Com a previsão de adição de 28.162,720 MW à capacidade de geração elétrica do País, também 

se estabeleceu um ranking de Adição de empreendimentos geradores, onde 8.732,179 MW serão 

provenientes de UFV (1º), 8.218,404 MW de UTE (2°), 7.744,615 de EOL (3º), 1.705,010 de PCH 

(4°), 1.350,000 de UTN (5°), 403,900 de UHE (6°) e 8,612 MW de CGH (7º). Nesse contexto de 

adição, notam-se expressivos investimentos, principalmente nos empreendimentos UFV, UTE e EOL, 

que representam 31,01%, 29,18% e 27,50%, respectivamente, do potencial previsto a ser adicionado à 

Matriz Elétrica Brasileira. 

Depois de adicionados os 28.162,720 MW na capacidade de geração, o Brasil possuirá uma 

capacidade de geração na ordem de 200.330 MW. Desse modo, também se estabeleceu um ranking da 

situação futura da MEB relacionado aos diferentes tipos de empreendimentos geradores, onde 103.367 

MW serão provenientes de UHE (1°), 51.094 MW de UTE (2º), 23.243 MW de EOL (3º), 11.419 MW 

de UFV (4º), 7.060 MW de PCH (5º), 3.340 MW de UTN (6º), 804 MW de CGH (7º) e 0,05 MW de 

CGU (8º). Ao analisar essas informações, observa-se pouca variação da matriz futura em relação à 

atual. O que merece destaque é a ocorrência de alteração de posição no ranking de geração por 

empreendimentos: os empreendimentos UFV passarão da quinta para a quarta posição, ultrapassando 

os empreendimentos PCH. No mais, destaca-se a redução da dependência da MEB pelos 

empreendimentos UHE e o crescimento do potencial de geração dos empreendimentos UFV, UTE e 

EOL – principais responsáveis pela redução de quase 9% da participação dos empreendimentos UHE 

na Matriz. 

 

4.6. Considerações finais 

 

Ao se observar a distribuição da Matriz Elétrica Brasileira, é possível notar a enorme 

dependência pela fonte hídrica e a centralização das grandes usinas hidrelétricas. Essa situação é 

bastante preocupante, principalmente no que diz respeito à insegurança no fornecimento em razão da 

vulnerabilidade que essa fonte possui diante de variações climáticas. Uma Matriz Elétrica baseada 

predominantemente em apenas uma fonte geradora não é uma boa estratégia para o desenvolvimento 

de um país, ainda mais quando ela é totalmente dependente do imprevisível clima/tempo brasileiro, o 

qual se mostrou implacável nos anos de 2001 e 2002, gerando intensos apagões decorrentes da falta 

de chuva. Nesse sentido, muitos autores mostram grande preocupação referente ao futuro da matriz 

elétrica brasileira, principalmente por causa dessa dependência majoritária pela fonte hídrica e dadas 

as suas incertezas diante de períodos de escassez de chuva. Esse componente de incerteza e outros 

diversos fatores negativos que incidem sobre a fonte hídrica, principalmente, sobre as hidrelétricas, 

como: altos custos de implantação, processos de construção muito demorados, localização geográfica 

geralmente distante dos grandes centros urbanos (o que implica no aumento de gastos em sistemas de 
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transmissão) e causa de diversos impactos ambientais e sociais, principalmente durante a sua 

instalação, corroboram para um desejo cada vez maior de diversificar a matriz elétrica brasileira. Nesse 

sentido, muitos autores, além de considerarem a diversificação da MEB uma necessidade, apoiam que 

esta ocorra através de fontes de energia renováveis, visto que o Brasil possui enorme riqueza de 

recursos naturais, devendo aproveitá-los ao máximo em vez de importar recursos com o intuito de 

“resolver” os problemas de geração elétrica, permanecendo dependente de suprimentos para geração 

elétrica de outras nações, pagando altos preços e correndo o risco de ter o fornecimento cortado a 

qualquer momento, principalmente em momentos de crises – caso do Gás Natural, amplamente 

utilizado nas termelétricas para complementar a capacidade hídrica – ou seja, no fim das contas, não 

haverá nada resolvido. 

Com isso, conclui-se, desse modo, que há uma necessidade quase que imperativa de 

diversificação da matriz elétrica brasileira, que empregue prioritariamente fontes renováveis de energia 

disponíveis em abundância no território brasileiro, tornando a MEB cada vez mais sustentável, segura 

e independente. 
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5. ARTIGO CIENTÍFICO 4 – REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO SETOR 

ELÉTRICO BRASILEIRO NO ANO DE 2020 

Artigo ainda não submetido 

REFLECTIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE BRAZILIAN ELECTRIC SECTOR IN 

THE YEAR 2020 

 

Donisete da Silva Pereira - IFFluminense/PPEA 

Romeu e Silva Neto - IFFluminense/PPEA 

 

5.1. Resumo 
 

A eclosão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no início de 2020 impôs um cenário 

econômico bastante adverso no Brasil e no mundo, em diversos setores. A alta taxa de disseminação 

do vírus contribuiu para um aumento exponencial do número de casos em diversos países e deflagrou 

uma severa crise de saúde pública mundial. Além da perda massiva de vidas, essa pandemia causou 

impactos econômicos, sociais, tecnológicos e políticos. A pandemia também ocasionou influência ao 

meio ambiente e à cadeia energética devido às medidas de isolamento social, essas necessárias para 

combater sua disseminação, mas que ao mesmo tempo aprofundaram os efeitos econômicos dessa crise 

em função da redução ou paralisação de algumas atividades, o que culminou em diversos impactos ao 

Setor Elétrico Brasileiro - SEB. Nesse sentido, este artigo busca elencar os principais impactos no SEB 

associados ao avanço da doença, numa escala temporal, desde o primeiro caso de coronavírus no país, 

passando pelo seu auge, até o momento em que a doença já não refletia significativamente no SEB, 

quando o mesmo volta a alcançar números “normais”. Para fundamentar as informações do SEB, 

foram utilizados dados disponibilizados pelo Governo, por meio de sua estrutura que compõe o SEB. 

E para fundamentar as informações sobre o avanço da COVID-19 no país, foram utilizados dados 

disponibilizados pelo governo e por outras fontes confiáveis. E com vistas a enriquecer a pesquisa 

acadêmica em sua parte teórica, realizou-se também buscas de dados, informações e pesquisas 

científicas, de modo a obter pontos de vista, abordagens e possíveis conclusões que vão ao encontro 

desta pesquisa. 

 

Palavras chave: Covid-19. Impactos. Setor elétrico. Cronologia. 

 

5.2. Abstract 

 

The outbreak of the new coronavirus pandemic (COVID-19) in early 2020 imposed a very 

adverse economic scenario in Brazil and in the world, in several sectors. The high rate of spread of 
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the virus contributed to an exponential increase in the number of cases in several countries and 

triggered a severe global public health crisis. In addition to the massive loss of life, this pandemic has 

had economic, social, technological and political impacts. The pandemic also had an influence on the 

environment and the energy chain due to social isolation measures, these necessary to combat its 

spread, but which at the same time deepened the economic effects of this crisis due to the reduction or 

paralysis of some activities, which culminated in several impacts to the Brazilian Electric Sector - 

BES. In this sense, this article seeks to list the main impacts on the BES associated with the progression 

of the disease, on a temporal scale, from the first case of coronavirus in the country, passing through 

its peak, until the moment when the disease was no longer significantly reflected in the BES, when it 

reaches “normal” numbers again. To support the BES information, data provided by the Government, 

through its structure that makes up the BES, was used. And to support the information on the progress 

of COVID-19 in the country, data provided by the government and other reliable sources were used. 

And with a view to enriching academic research in its theoretical part, data, information and scientific 

research were also searched, in order to obtain points of view, approaches and possible conclusions 

that meet this research. 

 

Keywords: Covid-19. Impacts. Electric sector. Chronology. 

 

5.3. Introdução 

 

À medida que a COVID-19 se espalha por todo o mundo, as atividades humanas mudaram 

significativamente. Nessas circunstâncias, o setor elétrico é profundamente afetado e enfrenta grandes 

desafios. A pandemia impacta significativamente a economia, a sociedade e a vida diária das pessoas. 

Enquanto isso, o setor elétrico também é profundamente afetado e desafiado. Devido às políticas de 

restrição, grandes consumidores de eletricidade são forçados a fechar ou mudar para níveis mínimos 

de operação. 

No Brasil, a adoção das medidas de distanciamento social teve início em meados de março, 

após os primeiros casos de transmissão comunitária do vírus no país (ONS; CCEE; EPE; 2020). Nesse 

período, o perfil de consumo de energia elétrica do brasileiro mudou drasticamente, mais 

especificamente após o dia 21 de março de 2020. A queda generalizada no consumo, após sancionadas 

as medidas de distanciamento social, já deixou claro o tamanho do buraco no consumo e deflagrou 

mais uma crise setorial. Dentro do âmbito do SEB, o segmento mais diretamente afetado foi o da 

distribuição, porta de entrada de grande parte do fluxo de capital e que remunera o restante da cadeia 

do setor – transmissão e geração (STREET et al, 2020). 



70 

Tendo em vista a eclosão da pandemia por coronavírus no Brasil e a consequente influência no 

SEB, este trabalho se propõe a elencar os principais impactos no SEB associados ao avanço da doença, 

de forma cronológica, desde o primeiro caso de coronavírus no país, passando pelo seu auge, até o 

momento em que a doença já não apresentava reflexos significativos ao SEB. Com isso será possível 

traçar a trajetória do SEB nesse período, permitindo obter um melhor entendimento da relação COVID-

19 com o SEB. Essa cronologia abordará principalmente o ano de 2020, ano esse que o SEB 

experimentou uma de suas piores crises, mas abordará também alguns fatos importantes ocorridos no 

início de 2021. Para representar o impacto ao setor, os dados de 2020 serão comparados com os do 

ano anterior, desse modo será possível realizar uma análise do comportamento do SEB ao longo de 

2020, sendo possível observar a relação direta entre a chegada da pandemia e os efeitos causados ao 

setor, observando principalmente o período inicial da crise setorial, o período mais crítico e a partir de 

qual momento o SEB se mostrou com indícios de recuperação e normalidade. Dessa forma será 

possível obter um panorama geral, facilitando uma melhor interpretação do evento principal e suas 

sucessivas consequências ao setor elétrico nacional. 

Para informação, ressalta-se que na elaboração da cronologia, nem todos os dados referentes 

ao SEB estavam consolidados pelos seus órgãos gestores, visto que os mesmos eram coletados 

diariamente, antes de sua validação e consolidação, que ocorrem ao final de cada mês. Portanto, é 

possível que alguns dos dados apresentados no subcapitulo 5.6.1 desta pesquisa, apresente alguma 

divergência do subcapitulo 5.6.2, visto que aquele apresenta dados prévios e este, dados consolidados. 

 

 

5.4. Revisão de literatura 

 

No recente estudo de Elavarasan et al. (2020), que teve o objetivo de investigar os cenários 

globais dos sistemas elétricos, juntamente com as questões socioeconômicas e técnicas enfrentadas 

pelo setor elétrico – SE durante parte do período da pandemia de COVID-19, foi examinado o sistema 

de energia indiano como um estudo de caso, onde os autores exploraram cenários, problemas e desafios 

enfrentados para gerenciar a demanda de carga do consumidor, incluindo as ações tomadas pelo SE 

indiano para o bom funcionamento do sistema de energia. Apresentaram ainda, um conjunto de 

recomendações para apoiar o governo ou as empresas de serviços públicos em todo o mundo, com 

vistas a não apenas superar a crise atual, mas também para superar futuros cenários imprevisíveis de 

pandemia.  

E ao final de sua pesquisa, puderam concluir que a pandemia de COVID-19 teve um efeito 

profundo na saúde pública, trouxe enormes impactos econômicos e sociais e que afetou todos os 

aspectos da vida, incluindo os setores de energia em todo o mundo. Apontaram que os bloqueios 
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impostos para reduzir a disseminação da doença afetaram a operação de negócios, indústrias e 

transporte, o que resultou em uma mudança no padrão de demanda de carga elétrica. Devido às 

mudanças nos padrões de trabalho e estilo de vida, a demanda de eletricidade residencial aumentou, 

enquanto a demanda de carga industrial e comercial reduziu, e acabou afetando o perfil indiano da 

demanda de energia. E a partir de análises e investigações de vários problemas e desafios enfrentados 

pelo SE indiano, incluindo as medidas essenciais tomadas para manter a frequência da rede e o perfil 

de tensão dentro de sua faixa recomendada, foi possível perceber que o SE indiano administrou esta 

situação desafiadora com eficiência, sem muita interrupção na rede elétrica. 

Abu-rayash e Dincer (2020) também realizaram uma pesquisa com um viés parecido, onde 

investigaram o impacto da pandemia de COVID-19 na dinâmica do SE, utilizando a província de 

Ontário, no Canadá, como estudo de caso. A novidade deste estudo gira em torno da interconexão do 

conceito de cidade inteligente com a resiliência das infraestruturas de energia e saúde nas cidades. Sua 

pesquisa dá uma importante contribuição para o diálogo sobre energia, ao prever mudanças 

socioeconômicas, comportamentais e culturais devido a esta pandemia e seus impactos ao SE. Os 

autores apresentaram em sua pesquisa a Figura 21, que mostra os aspectos que foram afetados pela 

pandemia de COVID-19. E afirmam que esse vírus afetou todos os aspectos da vida, incluindo a 

economia, a vida social, a política, o meio ambiente, o setor de tecnologia e principalmente o setor de 

saúde. Afirmam também que o mundo está passando por uma crise econômica enquanto lida com a 

pandemia; que o comércio internacional está praticamente suspenso até o fim da calamidade; que em 

termos de saúde, além do grande número de mortes em todo o mundo, o aumento dos problemas 

mentais é extremamente preocupante, pois o isolamento voluntário e o distanciamento social afetaram 

as pessoas socialmente, e o bloqueio de cidades e o fechamento de instalações recreativas aumentaram 

os casos de saúde mental; que o setor tecnológico está se adaptando bem à situação por meio da 

inovação e do surgimento de novas tecnologias para a fabricação de máscaras faciais, ventiladores 

pulmonares e equipamentos de proteção individual em resposta à demanda; e que os serviços virtuais 

também estão crescendo em meio às restrições do mercado a serviços essenciais. A pesquisa também 

ressaltou a existência de conflitos políticos, mesmo entre aliados, e cita como exemplo Canadá e EUA, 

pela aquisição de imobilizado básico. A pesquisa acrescenta ainda, que o único aspecto beneficiado 

foi, ou ainda é, o meio ambiente, pois as emissões de gases de efeito estufa – GEE foram reduzidas 

devido às limitações do mercado de mobilidade. 
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Figura 21: Impactos da pandemia de COVID-19 em diferentes setores 

 
Fonte: Abu-rayash e Dincer (2020) – Adaptado 

 

 

Outra pesquisa interessante acerca do tema, foi a de Zhong et al. (2020) que fornece uma 

revisão breve e abrangente com base em artigos acadêmicos, relatórios, notícias e dados públicos 

relacionados. Os autores analisam como a pandemia impacta a indústria de eletricidade em 4 aspectos, 

a saber: 1) implicações para a demanda e fornecimento de eletricidade; 2) desafios para a operação e 

controle do sistema de energia; 3) implicações no mercado, investimento e regulamentação; e 4) efeitos 

externos. Apontam ainda, que no curto prazo, a pandemia certamente tem impedido que muitos 

projetos de investimento sejam concluídos no prazo, pois a maioria dos projetos em construção são 

obrigados a parar devido a restrições locais e a interrupção de cadeias de abastecimento. E que no 

longo prazo, a pandemia não influenciará muito o investimento no setor de energia e a transição para 

as energias renováveis. Os autores concluíram que na maioria dos países que aplicaram restrições, 

foram observadas diminuições no consumo total de eletricidade, enquanto as cargas residenciais 

aumentaram. E que os perfis de carga diária também mudaram. Notaram ainda que as gerações totais 

de eletricidade caíram junto com a demanda, e as gerações movidas a carvão foram as que mais 

sofreram. Também observaram que a parcela de gerações renováveis aumentou, embora as taxas de 



73 

restrição também tenham se tornado mais altas. No segundo aspecto puderam concluir que a alteração 

da situação de equilíbrio de energia e o aumento da incerteza da carga impuseram requisitos mais 

elevados para a precisão da previsão de carga e reserva de flexibilidade do sistema. E que os operadores 

realizaram medições combinadas para mitigar os problemas de violação de tensão causados por cargas 

reduzidas. Notaram também que medidas de prevenção de pandemia e algumas novas técnicas também 

foram aplicadas em resposta a circunstâncias especiais. No terceiro aspecto concluíram que os preços 

da eletricidade nos principais mercados despencaram e os mercados europeus de eletricidade 

testemunharam a redução máxima dos preços em todo o mundo. Muitas usinas de energia movidas a 

carvão enfrentaram problemas financeiros e a maioria dos projetos de investimento foi suspensa, mas 

os investimentos de longo prazo no setor elétrico e a transição futura para as energias renováveis 

deverão ficar praticamente ilesos. E finalmente, as emissões reduzidas e a restauração ambiental 

temporária são discutidas como os efeitos externos da pandemia. 

Já a pesquisa de Ghiani et al. (2020), trouxe como objetivo, mostrar o impacto das restrições e 

bloqueios de atividades sobre a indústria de energia na Itália e discutir os efeitos do surto de COVID-

19 em todo o setor elétrico. Em particular, foram examinadas as consequências nos perfis de carga, 

consumo de eletricidade e preços de mercado naquele país, incluindo os aspectos ambientais. O estudo 

mostra que a pandemia causou uma redução do consumo de até 37% em relação ao mesmo período do 

ano anterior. E que a redução observada no consumo de eletricidade teve efeitos imediatos no mercado 

de eletricidade para o dia seguinte. Os autores apontam que a redução no consumo excluiu parte da 

onerosa geração termelétrica, que é automaticamente retirada do mercado devido ao custo de produção 

em relação à geração renovável e como consequência, os preços da energia no atacado caíram cerca 

de 30% nas últimas semanas de março e na primeira semana de abril, e em alguns casos atingiram o 

valor de 0 $/MWh. Esta circunstância teve consequências imediatas também na redução das emissões 

de CO2. A partir dessas observações, esse estudo investigou as variações de preços observadas, para 

entender se elas estão relacionadas a fatores exógenos ou se a crise inesperada desencadeou 

fragilidades sistêmicas já existentes. Os autores também observaram que a redução do consumo geral 

não afetou a geração de Fontes de Energia Renováveis – FER, mas sim a quantidade de energia 

fornecida por fontes convencionais. A quota de energia fornecida por FER aumentou fortemente, 

atingindo uma penetração diária de FER superior a 40%, quando o valor sazonal médio era de cerca 

de 23%. O conteúdo do estudo permite ainda, aprofundar o conhecimento sobre os efeitos técnico-

econômicos na indústria de energia e na sociedade devido a eventos imprevisíveis como a pandemia e 

pode estimular investigações mais profundas sobre a resiliência de sistemas de energia com alta 

penetração de FER. Uma das principais mensagens da pesquisa é que é possível executar o sistema de 

energia com grande participação de geração a partir de FER, mas o custo de serviços auxiliares pode 
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ser muito alto, sem um alto nível de flexibilidade do lado da demanda e da instalação de capacidade 

significativa de armazenamento de energia. 

O World Energy Outlook – WEO de 2020, produzido pela International Energy Agency – IEA 

(2020), aponta que a pandemia COVID-19 causou mais perturbações ao setor de energia do que 

qualquer outro evento na história recente, deixando impactos que serão sentidos nos próximos anos, e 

examina em detalhes os efeitos da pandemia e, em particular, como ela afeta as perspectivas de 

transições rápidas para energia limpa. Afirma também que ainda é muito cedo para dizer se a crise de 

hoje representa um retrocesso para os esforços de trazer um sistema de energia mais seguro e 

sustentável, ou um catalisador que acelera o ritmo de mudança. E acrescenta que a pandemia está longe 

de terminar, muitas incertezas permanecem e decisões cruciais de política energética ainda precisam 

ser tomadas. Nesse relatório a IEA explora diferentes caminhos para sair da crise da COVID-19, com 

um foco particular em um ponto crucial nos próximos dez anos, até 2030. Neste momento de enorme 

consequência para o setor de energia e para a resposta global urgente às mudanças climáticas, o WEO-

2020 ilustra a natureza histórica das escolhas, oportunidades e armadilhas que definirão para onde o 

mundo caminhará a partir daqui. Destaca que a incerteza sobre a duração da pandemia, seus impactos 

econômicos e sociais e as respostas políticas abrem uma ampla gama de possíveis futuros de energia, 

e que as energias renováveis crescem rapidamente em todos os cenários apresentados no relatório, com 

a energia solar no centro desta nova constelação de tecnologias de geração de eletricidade, visto que 

políticas de apoio e tecnologias maduras estão permitindo um acesso muito barato ao capital nos 

principais mercados. Nesse sentido, com drásticas reduções de custo na última década, a energia solar 

fotovoltaica é consistentemente mais barata do que novas usinas a carvão ou a gás na maioria dos 

países, e os projetos solares agora oferecem alguns dos menores custos de eletricidade já vistos. 

Destaca também que a energia hidrelétrica continua sendo a maior fonte renovável de eletricidade, 

mas a energia solar é o principal impulsionador do crescimento, uma vez que estabelecerá novos 

recordes de implantação a cada ano após 2022, seguida pela energia eólica onshore e offshore. E 

conclui que o armazenamento desempenha um papel cada vez mais vital para garantir a operação 

flexível dos sistemas de energia, com a Índia se tornando o maior mercado para armazenamento de 

bateria em escala de serviço público. E que os governos têm o papel decisivo. Em um momento em 

que a COVID-19 cria uma incerteza extraordinária, os governos têm capacidades únicas para agir e 

guiar as ações dos outros. Eles podem liderar o caminho, fornecendo a visão estratégica, o estímulo à 

inovação, os incentivos para os consumidores, os sinais de política e as finanças públicas que catalisam 

a ação de atores privados e o apoio às comunidades onde os meios de subsistência são afetados por 

mudanças rápidas. E enfatiza que eles têm a responsabilidade de evitar consequências não intencionais 
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para a confiabilidade ou acessibilidade do fornecimento. E que o futuro energético sustentável e seguro 

é uma escolha – para consumidores, investidores e indústrias, mas, acima de tudo, para governos. 

 

 

5.5. Material e método 
 

No que se refere ao estudo do SEB, trata-se de um estudo descritivo e também de um estudo 

de caso. E para fundamentar as informações do SEB, serão utilizados dados disponibilizados pelo 

Governo, por meio do Ministério de Minas e Energia – MME, sua autarquia denominada Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e principalmente pela Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica – CCEE. Esses órgãos fazem parte da estrutura do SEB, que é disposta conforme Figura 8 

apresentada anteriormente na pág. 54 desta Dissertação. 

Vale destacar as instituições nas quais foram adquiridos dados para embasamento desta 

pesquisa, segundo a CCEE (2020a): O MME é o órgão do governo federal responsável pela condução 

das políticas energéticas do país. Suas principais obrigações incluem a formulação e a implementação 

de políticas para o setor energético, de acordo com as diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de 

Política Energética - CNPE. O MME é também responsável por estabelecer o planejamento do setor 

energético nacional, por monitorar a segurança do suprimento do setor elétrico brasileiro e por definir 

ações preventivas para restauração da segurança de suprimento no caso de desequilíbrios conjunturais 

entre oferta e demanda de energia. A ANEEL tem as atribuições de regular e fiscalizar a produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Também é responsabilidade da 

ANEEL zelar pela qualidade dos serviços prestados, pela universalização do atendimento e pelo 

estabelecimento das tarifas para os consumidores finais, sempre preservando a viabilidade econômica 

e financeira dos agentes e da indústria. As alterações promovidas em 2004 pelo atual modelo do setor 

estabeleceram como responsabilidade da ANEEL, direta ou indiretamente, a promoção de licitações 

na modalidade de leilão para a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do Sistema 

Interligado Nacional – SIN. Desde então, a ANEEL tem delegado a operacionalização desses leilões 

à CCEE. A CCEE por sua vez, trata-se de Pessoa Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que 

atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, segundo a convenção 

de comercialização, possuindo a atribuição de celebrar os contratos associados à energia de reserva. 

Já para fundamentar as informações do setor de saúde, ou melhor, sobre o avanço da COVID-

19 no país, citando principalmente os números de infectados e de óbitos decorrentes da doença, serão 

utilizados principalmente dados disponibilizados pelo governo, por meio do Ministério da Saúde – 

MS, e também por meio de outras fontes confiáveis. 
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Além de dados e informações governamentais, com vistas a enriquecer a pesquisa acadêmica 

em sua parte teórica, realizou-se também buscas de dados, informações e pesquisas científicas, de 

modo a obter pontos de vista, abordagens e possíveis conclusões que vão ao encontro desta pesquisa. 

Tais informações servirão de base para fundamentar a cronologia que se fará acerca do período 

de exeção pelo qual estamos passando (COVID-19) associando o avanço da doença aos impactos 

causados ao SEB. 

 

5.6. Resultado 
 

5.6.1. Cronologia: Covid-19 e o Setor elétrico brasileiro 
 

No dia 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O 

Paciente era um homem de 61 anos que viajou à Itália, e deu entrada no Hospital Albert Einstein no 

dia anterior. Dois dias depois, foi confirmado o segundo caso importado de coronavírus, o paciente era 

um homem de 32 anos, residente em São Paulo, que foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein, 

depois de chegar da região da Lombardia, na Itália. E menos de 15 dias depois do primeiro caso, em 

09 de março, já haviam 25 casos confirmados de COVID-19 no Brasil. E então, percebido o alto poder 

de contágio e consequente avanço da doença pelo mundo, no dia 11 de março a Organização Mundial 

da Saúde - OMS declarou pandemia de coronavírus. Nesse mesmo dia o Brasil atualizava para 52 o 

número de casos confirmados de infecção por coronavírus. Em 13 de março o Ministério da Saúde 

regulamentava critérios de isolamento social e quarentena aplicados pelas autoridades sanitárias em 

pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por coronavírus. Nessa mesma data, o primeiro 

paciente brasileiro diagnosticado com coronavírus foi curado (MS, 2020). 

Diante da situação, no dia 16 de março a CCEE adotou seus primeiros procedimentos para 

prevenção contra a evolução do coronavírus onde suspendeu, temporariamente, a participação 

presencial nos eventos, reuniões e cursos de capacitação que seriam realizados naquele mês (CCEE, 

2020b). Nesse mesmo dia, de acordo com o Ministério da Saúde (2020), subiu para 234 o número de 

casos confirmados de coronavírus no Brasil. A partir dessa data, as capitais de Rio de Janeiro e São 

Paulo já registravam transmissão comunitária – que é quando não é identificada a origem da 

contaminação. Isso obrigou o país a mudar suas estratégias de contenção da COVID-19. Ainda no dia 

16 de março, foi registrada a “primeira morte” por coronavírus no Brasil, no estado de São Paulo. 

Vítima foi homem de 62 anos que tinha histórico de diabetes e hipertensão. 

[19-mar-2020] foram confirmados 621 casos de coronavírus no Brasil, com maioria dos casos 

em São Paulo (286) e Rio de Janeiro (65). Nesse mesmo dia as autoridades sanitárias do Rio de Janeiro 

contabilizam a primeira morte pelo novo coronavírus no estado: um idoso, em Niterói. Com essa, já 
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subia para 5 o número de mortos por coronavírus no país (MS, 2020). Ainda nesse mesmo dia, a CCEE 

(2020b) publicou estudo apontando que a primeira quinzena de março apresentou ligeira alta no 

consumo de energia, cerca de 0,4% frente ao mesmo período de 2019. Os dados divulgados eram 

referentes ao período anterior ao agravamento dos impactos causados pela disseminação da COVID-

19. No estudo, a CCEE destacou que o crescimento apresentado naquela prévia, decorreu 

principalmente do efeito do feriado de Carnaval, que em 2019 ocorreu no dia 05 de março. Já em 2020, 

as festas foram celebradas em fevereiro, o que adiantou a redução do consumo nos segmentos 

comercial e industrial. A geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional – SIN também 

apresentou elevação na primeira quinzena de março. A produção registrava aumento de 0,9% em 

relação ao mesmo período de 2019. 

[20-mar] o Ministério da Saúde (2020) declarou o reconhecimento de transmissão comunitária 

do novo coronavírus em todo o território nacional e verificou a necessidade da adoção de medidas que 

promovessem o distanciamento social e que fossem evitadas aglomerações. Nesse dia subiu para 904 

o número de casos confirmados e para 11 o número de mortes por COVID-19 no Brasil, sendo 9 no 

estado de São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Ainda nessa data, apenas o estado de Roraima não registrara 

contaminação. Porém, 48 horas depois haveria o registro de dois casos em Roraima, de modo que 

todos os estados brasileiros apresentassem casos confirmados de coronavírus a partir do dia 22 de 

março. 

[25-mar] a CCEE divulgou a notícia de registro de queda de consumo de energia após início 

do distanciamento social, com início oficialmente a partir do dia “17 de março”. De acordo com as 

informações da organização, na comparação dos dias úteis (16 a 20 de março) em relação aos mesmos 

da semana anterior, houve redução no consumo de energia elétrica – contabilizando os segmentos 

residencial e industrial. Segundo o estudo, no dia 17 de março, já valendo as medidas restritivas 

impostas pelo Governo Federal, a queda do consumo foi de 0,7% em relação ao mesmo dia da semana 

anterior. No dia 18 e 19, essa diminuição se acentuou para 1,9% e 4,6%, respectivamente, na mesma 

base de comparação. E no dia 20 de março, quando os estados de São Paulo e Rio de Janeiro também 

já haviam anunciado novas medidas restritivas, a queda foi bem mais acentuada: de 8,7% (CCEE, 

2020b). 

[28-mar] o Brasil registrava no acumulado 3.904 casos confirmados e 114 óbitos (MS, 2020). 

E dois dias depois, a CCEE (2020b) informava que devido ao cenário de incertezas internacional e dos 

impactos econômicos decorrentes das medidas de contenção do novo coronavírus, o MME estava 

postergando por tempo indeterminado os Leilões de Energia Existente A-4 e A-5, programados para 

30 de abril de 2020, assim como os Leilões de Energia Nova A-4 e A-6, previstos para maio e setembro. 

A decisão foi publicada pela Portaria nº 134/2020. 
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[01-abr] o Brasil fechou o dia com o acumulado de 6.386 casos confirmados de COVID-19 e 

241 óbitos (MS, 2020). Nesse mesmo dia o MME (2020) divulgou dados da avaliação dos impactos 

da pandemia da COVID-19 no setor elétrico brasileiro realizada pelo Comitê de Monitoramento do 

Setor Elétrico – CMSE. O CMSE (2020) avaliou os impactos no curto prazo sob a ótica da operação, 

da regulação e da comercialização de energia elétrica no País. Conforme destacado pelo Operador 

Nacional do Sistema Elétrico – ONS (2020), a partir do início da adoção pelos Estados brasileiros de 

medidas de distanciamento social, verificou-se uma rápida redução da carga e também a mudança no 

perfil de consumo: aumento do consumo residencial e diminuição das demais classes, que fizeram com 

que a demanda máxima do sistema fosse deslocada do período diurno para o noturno. A ANEEL 

(2020), por sua vez, destacou as medidas regulatórias adotadas para mitigar os impactos decorrentes 

daquele cenário e garantir o pleno funcionamento das atividades de geração, transmissão e distribuição 

de energia elétrica, e o fornecimento de energia aos consumidores do País. Dentre as atividades 

realizadas, foi mencionada a publicação da Resolução Normativa nº 878/2020, que vedava 

temporariamente a suspensão do fornecimento por inadimplência de consumidores residenciais e de 

serviços essenciais. O CMSE destacou que em contrapartida aos efeitos negativos decorrentes da 

pandemia, a redução da carga estaria contribuindo para o aumento do nível dos reservatórios das usinas 

hidrelétricas, ampliando a segurança do atendimento aos consumidores brasileiros tanto naquele 

cenário quanto futuramente, após a retomada das atividades econômicas e crescimento do País. 

[03-abr] a CCEE (2020b) divulgou novo estudo apontando que o Brasil registrou mais uma 

redução de consumo de energia a partir do início do isolamento social, dados do estudo apontavam 

para queda progressiva do consumo de energia dos brasileiros desde o início das medidas de 

isolamento adotadas pelos principais Estados para conter o avanço da COVID-19. Como destaque, os 

segmentos industriais de veículos e têxtil, além do setor de serviços, apresentavam as maiores retrações 

nos volumes consumidos, após a paralisação de fábricas e a redução da demanda. Entre os dias 18 e 

31 de março, houve uma diminuição média de 8% no consumo do SIN, se comparado o volume ao 

período dos dias 1º a 17 de março, antes da implementação das medidas de isolamento social. Foi 

possível observar que o consumo de energia diminuiu em todos os horários e todos os dias. A redução, 

porém, ficou mais acentuada no horário comercial, entre as 10h e 17h. Quando feita a comparação dos 

dias que se seguiram ao começo das medidas de isolamento social, ante à média dos mesmos dias das 

semanas anteriores, observa-se que a queda veio se acentuando sistematicamente. No dia 19 de março, 

a diminuição do volume foi de 0,6%, já no dia 31 de março, chegou a 12%, confira na Figura 22. 
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Figura 22: Comparação entre a semana anterior à data até então considerada como início do 

distanciamento social no país (17 de março) com os dias seguintes do mês de março 

 
Fonte: CCEE (2020b) 

 

 

[06-abr] a CCEE (2020b) divulgou notícia que o consumo de energia cairia cerca 0,9% em 

2020 devido à pandemia. E três dias depois, é divulgado todo  o estudo realizado pela CCEE, em 

conjunto com a Empresa de Pesquisa Energética – EPE e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – 

ONS, onde foram apresentados os dados da 1ª Revisão Quadrimestral de Carga de 2020 para o 

Planejamento Anual da Operação Energética – período 2020-2024, que confirmaram que com o 

impacto das medidas de contenção da COVID-19, o consumo de energia elétrica reduziria 0,9% no 

ano de 2020, a previsão anterior (do planejamento anual 2020-2024, realizado em dezembro de 2019) 

era crescer 4,2%. Segundo o estudo, a redução em 2020 também impactará nos próximos anos. Ao 

rever a projeção de crescimento de 4,2% para uma retração de 0,9% em 2020, as instituições também 

estimaram uma redução da carga para os próximos anos. A previsão anterior de que o país alcançaria 

o patamar de 70 mil MW médios de carga no ano de 2020 foi postergada para 2021. Como 

consequência, para o período de 2019 a 2024, a expectativa de crescimento anual foi revista de 3,8% 

para 2,9%. Ainda no dia 6 de abril a CCEE (2020b) também divulgou que a geração de energia elétrica 

do SIN recuou 0,8% em março de 2020 na comparação com o mesmo período de 2019. As 

termelétricas e as eólicas tiveram redução expressiva, de 16,7% e 13,9%, respectivamente. As Usinas 

hidráulicas apresentaram elevação de 2,4% por conta do maior volume de chuvas, que elevou os níveis 

dos reservatórios. As usinas fotovoltaicas registraram geração 29,2% maior. O consumo de energia no 
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SIN também teve redução de 1,5% na comparação com 2019. O comportamento foi resultado, 

sobretudo, da adoção de medidas de isolamento social. Vale lembrar, porém, que o resultado foi 

positivamente impactado pela antecipação do feriado de Carnaval para fevereiro no ano de 2020, o 

que resultou em um ganho de quatro dias úteis a mais em março. Expurgados os efeitos do Carnaval, 

a média do consumo e da geração sofreram reduções de 19,4% e 18,9%, respectivamente. 

[10-abr] o número de mortes decorrentes do novo coronavírus passava de mil. O balanço do 

Ministério da Saúde (2020) indicava 19.638 casos e 1.056 mortes. Entre os estados com mais óbitos 

estão São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas. Tocantins, naquele momento, era o 

único estado sem mortes, porém no dia 14 do mesmo mês, esse estado registrou seu primeiro óbito 

decorrente da COVID-19, a partir de então todos os estados do país passaram a ter vidas perdidas por 

conta do novo coronavírus. E em 16 de abril a “primeira morte” pela COVID-19 no Brasil completava 

um mês. Desde então, o número de óbitos até aquele momento chegava a 1.952 e o total de casos 

confirmados a 30.891. Nesse mesmo dia, o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta foi exonerado 

e quem assumiu o Ministério foi o médico oncologista e empresário Nelson Teich, que tomou posse 

no dia seguinte. Ainda no dia 16 de abril, a CCEE (2020b) lançou a notícia de que a indústria 

automotiva aprofundava a queda do consumo de energia elétrica na terceira semana de isolamento 

social, baseando-se na comparação do período 18 de março a 10 de abril com o período 01 a 17 de 

março. Segundo o estudo da CCEE, nas três semanas após a implementação das medidas de contenção 

à disseminação do novo coronavírus, a média do consumo de energia no SIN havia caído 10% em 

relação à primeira quinzena de março. 

[24-abr] a CCEE (2020b) divulgou um novo estudo que mostrou que após um mês da 

implementação de medidas de combate ao novo coronavírus, a média do consumo de energia no SIN 

caiu 14% em relação aos primeiros 20 dias de março. Esse estudo comparou o período entre 21 de 

março e 17 de abril com as semanas de 1º a 20 de março – observe que nesse estudo houve alteração 

em relação aos estudos divulgados anteriormente, que tomavam como início das medidas de 

isolamento social o dia 17 de março, porém, a partir desse, passou-se a considerar o dia 21 do mesmo 

mês. 

[03-mai] passou de 100 mil o número de casos do novo coronavírus no Brasil, e de 7 mil o 

número de óbitos. Naquele dia o levantamento do Ministério da Saúde (2020) contabilizou o 

acumulado de 101.147 diagnósticos de COVID-19 e 7.025 mortes decorrentes da doença. E no dia 07 

de maio a CCEE (2020b) divulgava estudo onde dizia que as restrições para combater a disseminação 

da COVID-19 fizeram o consumo de energia no SIN cair 13% em abril, na comparação com o mesmo 

mês de 2019. De acordo com o estudo o resultado foi impactado pela diminuição das atividades 

comerciais e industriais do país, após a adoção de medidas de combate ao novo coronavírus. O estudo 
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acrescentou ainda, que quando se compara o período posterior à adoção das medidas de distanciamento 

social, naquele momento, considerado entre os dias 21 de março e 1 de maio, com o momento 

imediatamente anterior, de 1 a 20 de março, a redução da demanda no SIN foi de 16%. 

[15-mai] o Ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão do cargo depois de pouco menos 

de um mês à frente da pasta. Nesse dia o País alcançou, no acumulado, a marca dos 218.223 casos 

confirmados e 14.817 óbitos (MS, 2020). Ainda naquele dia, com o intuito de dar transparência ao 

mercado sobre as análises realizadas a respeito dos impactos da pandemia da COVID-19 no setor 

elétrico, a CCEE, a EPE e o ONS realizaram um evento virtual sobre o pedido de Revisão 

Extraordinária da Carga. O pleito para que a revisão extraordinária ocorresse previu uma nova redução 

na projeção de carga de energia para 2020. A estimativa anterior apontava para uma queda de consumo 

de 0,9% no ano. A nova previsão, após a intensificação das medidas de combate à pandemia da 

COVID-19, foi estimada em uma retração de 2,9% (CCEE, 2020b). Destaca-se que a cada nova 

revisão, pior ficava o cenário de consumo para 2020, conforme demonstra o Quadro 7. 

 

Quadro 7: Previsões de consumo ao longo de 2020 

Projeção 2020 

Planejamento anual 2020-2024 4,2% 

1ª Revisão quadrimestral 2020 -0,9% 

Revisão extraordinária 2020 -2,9% 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

 

[18-mai] em um novo estudo, a CCEE (2020b) divulgou que o País verificou uma retração de 

11% no consumo de energia. Esse percentual considera a média do SIN no período entre 21 de março 

e 08 de maio de 2020 com a mesma base de comparação em 2019. E quando se compara a média entre 

as três primeiras semanas de março, antes do início das medidas restritivas, com a média do período 

mencionado acima, após o início das medidas de distanciamento social, a demanda por eletricidade 

recuou 15%. Nesse mesmo estudo o presidente do Conselho de Administração da CCEE, Rui Altieri, 

disse que os dados que a CCEE tinha disponíveis naquele momento, já apontavam para um início de 

estabilização. 

[22-mai] passou de 21 mil o número de óbitos decorrentes do novo coronavírus no Brasil, o 

total chegou a 21.048, e subiu para 330.890 o número de casos confirmados da doença. Nesse mesmo 

dia, o País passou a Rússia, se tornando o segundo, em todo o mundo, com mais infectados. Naquele 

momento o Brasil ficava atrás apenas dos Estados Unidos, que tinha quase 1,6 milhão de infectados 

(MS, 2020). 
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[10-jun] a CCEE (2020b) divulgou um estudo mostrando que o consumo de energia elétrica no 

país recuou 11% em maio, principalmente devido às medidas de isolamento social para combate à 

COVID-19. O resultado considera a média do SIN entre 01 e 29 de maio de 2020, comparada com os 

mesmos dias de 2019. Os feriados adiantados para o período de 23/05 a 29/05 no país tiveram impacto 

pontual no consumo médio dos locais que aderiram à medida. No SIN, a queda de demanda registrada 

naquela semana foi de 12,6%. Os dados mostram ainda que, com a manutenção das medidas para 

controle do novo coronavírus, houve uma estabilização da queda do consumo nas últimas semanas 

daquele período, em torno de 10% a 13%. E no que diz respeito à geração de energia elétrica, o boletim 

InfoMercado Quinzenal da CCEE apontou que ela acompanhou a queda do consumo. De acordo com 

a publicação, o volume produzido nos dias 01 a 31 de maio recuou 10,9% frente ao mesmo período de 

2019. As hidrelétricas registraram o maior recuo, de 14,1%. As usinas eólicas geraram 2,2% a menos 

em 2020 e as termelétricas reduziram sua produção em 1,2%. Apenas as fazendas solares aumentaram 

sua geração, em 35,8%, devido ao crescimento da capacidade instalada da fonte. 

[27-jun] o Ministério da Saúde (2020) atualizou a cronologia do novo coronavírus no Brasil ao 

afirmar que primeira morte por COVID-19 aconteceu em 12 de março. A informação que se tinha até 

então era que a primeira morte havia ocorrido no dia 16 daquele mês. Segundo a pasta, a primeira 

vítima de COVID-19 no país foi paciente do sexo feminino, com 57 anos, que deu entrada no Hospital 

Municipal Dr. Carmino Caricchio no dia 11 de março. O caso do dia 16 passou a ser contabilizado 

como segunda morte pela doença no Brasil. Ainda naquele dia 27, o País registrou o total de 57.070 

mortes e 1.313.667 casos. 

[01-jul] a CCEE (2020b) divulgou um novo estudo informando que o País registrou retração 

mais amena no consumo de energia em junho, segundo o estudo o consumo de energia elétrica no país 

apresentou retração média de 6% entre os dias 01 e 19 de junho. O percentual considera a média do 

SIN, comparado com o mesmo período em 2019. Também foi possível identificar que naquele 

momento o cenário era de sobrecontratação, no mercado regulado, a expectativa era que as 

distribuidoras encerrassem 2020 com contratação de 115,8%, ou seja, a energia contratada superaria 

em 15,8% a necessidade de energia das distribuidoras para o ano de 2020. O limite regulatório de 

sobrecontratação é de 105%. 

[06-jul] a CCEE (2020b) divulgou outro estudo que verificou queda de 4,7% no consumo de 

energia elétrica entre os dias 1º e 26 de junho, na comparação com o mesmo período de 2019. Esse 

dado reforçou a tendência de retomada gradativa da demanda, com a flexibilização das medidas de 

isolamento social em algumas das principais cidades do país. Para efeitos de comparação, em maio, 

houve redução de 10,9% no SIN. Em abril, mês em que houve a maior queda, devido às medidas de 

combate ao novo coronavírus, a retração chegou a 12,1% no total. Já em 08 de julho, num outro estudo 
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a CCEE (2020b) divulgou que na geração de energia, também houve um recuo em junho, 

acompanhando a queda no consumo. De acordo com o estudo, a geração de energia elétrica no Brasil 

recuou 4,2% em junho, na comparação com o mesmo período de 2019. O resultado foi reflexo da 

queda no consumo. As usinas eólicas foram as que apresentaram a maior queda, de 7%. O recuo se 

explica, em parte, pelo avanço de frentes frias do Sul para o Sudeste na primeira metade de junho, o 

que enfraqueceu a formação de um sistema de alta pressão e diminuiu os ventos no Nordeste. Em 

seguida, as hidrelétricas tiveram redução de 4,6% nos volumes gerados e as termelétricas produziram 

2,7% menos energia do que no mesmo mês de 2019. Apenas as fazendas solares fotovoltaicas geraram 

mais em 2020, com alta de 34,8% naquele mês. Esta alta foi puxada pela entrada de novas usinas no 

sistema ao longo do último ano. 

[16-jul] O país alcançou mais uma marca expressiva na linha do tempo do novo coronavírus: 

passou de 2 milhões o total de pessoas contaminadas e de 76 mil o número de óbitos decorrentes da 

COVID-19. Dados do Ministério da Saúde (2020) registraram o total de 2.012.151 casos confirmados 

da COVID-19 e 76.688 óbitos em todo o país. 

[28-jul] a CCEE (2020), o ONS (2020) e a EPE (2020), em conjunto, divulgaram a 2ª Revisão 

Quadrimestral da Carga de Energia para o Planejamento Anual da Operação Energética 2020-2024. A 

previsão para o ano de 2020 foi de queda de 3% na carga de energia, em linha com os valores apontados 

na Revisão Extraordinária (-2,9%), considerando uma queda no PIB de 5%. Para o período 2020-2024, 

estimou-se um crescimento da carga anual de 3,9%, mantendo-se a mesma previsão da última revisão 

(revisão extraordinária). Nessa revisão, manteve-se a premissa de concentração dos impactos da 

pandemia da COVID-19 no primeiro semestre de 2020, com retomada mais substancial, na margem, 

ao longo do segundo semestre do ano. De acordo com o estudo, os impactos negativos da crise na 

confiança dos agentes restringem um crescimento mais forte do PIB em 2021. Nos anos seguintes, a 

expectativa é de um ambiente econômico mais estável com recuperação gradual do mercado de 

trabalho e da atividade econômica. Para 2021, o crescimento da carga esperado é de 4,3%. Nos anos 

seguintes, o crescimento projetado é de 3,9% em 2022; de 3,7% em 2023; e de 3,6% em 2024 (CCEE, 

2020b). 

[31-jul] a CCEE (2020b) divulgou que liberou a primeira parcela de auxílio ao caixa das 

distribuidoras – a Conta COVID (Decreto 10.350/20). Trata-se de uma operação de crédito que visou 

assegurar R$ 14,8 bilhões para auxílio às distribuidoras impactadas pela pandemia do novo 

coronavírus. No primeiro repasse, foram disponibilizados R$ 11,4 bilhões, o que corresponde a 77% 

do total a ser destinado às empresas. O objetivo da medida foi injetar liquidez no caixa das companhias, 

que têm o papel de arrecadadoras de recursos para todo o setor elétrico. Segundo Rui Altieri, Presidente 

do Conselho de Administração da CCEE “a Conta COVID é uma solução de mercado, estruturada em 
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conjunto com o Governo Federal e as demais organizações setoriais para mitigar os efeitos da queda 

de consumo e do aumento da inadimplência durante o isolamento social”. 

[08-ago] o Brasil atingiu a triste marca dos 100 mil mortos por COVID-19. Menos de seis 

meses após a identificação do primeiro caso da doença no País (MS, 2020). 

[10-ago] a CCEE (2020b) afirmou que a geração de energia cresceu em julho e confirmou 

sinais de recuperação. Segundo o estudo da CCEE, no Brasil, a geração de energia daquele mês 

registrou crescimento na comparação anual pela primeira vez desde novembro de 2019. Embora a alta 

tenha sido modesta, pôde ser considerada como parte dos sinais de um início de retomada da economia. 

De acordo com os dados preliminares que compõem o boletim InfoMercado Quinzenal, divulgado pela 

CCEE, a produção de eletricidade no país aumentou 0,3% naquele mês, chegando a 61.708 MW 

médios. As fontes hidrelétricas ampliaram em 10% a sua geração frente ao mesmo período de 2019 e 

foram responsáveis por 44.217 MW médios. O desempenho foi resultado da retomada das atividades 

em várias cidades do país, com a flexibilização das medidas de distanciamento social impostas pela 

pandemia de COVID-19. Eólicas e fotovoltaicas também registraram elevação. No caso da energia dos 

ventos, a produção cresceu 10,5% em julho, para 7.809 MW médios, devido à sazonalidade. A fonte 

solar avançou 34,3%, para 717 MW médios, puxada pelo aumento da base instalada. A geração 

termelétrica verificou queda de 34,8% na geração, que recuou para 8.964 MW médios. No entanto, 

vale ressaltar o resultado positivo das usinas à biomassa, que tiveram alta de 3,5%, passando de 4.332 

MW médios para 4.485 MW médios. De acordo com Carlos Dornellas, Gerente da área de Segurança 

de Mercado e Informações da CCEE, “a sazonalidade dos ventos, o aumento da capacidade instalada 

de usinas solares e o período de safra da cana-de-açúcar, ajudaram a impulsionar o crescimento das 

fontes”. E se tratando das hidrelétricas, que são despachadas, é possível avaliar que as menores taxas 

de queda do consumo podem ter influenciado. Já o consumo de energia no SIN reduziu 0,6% em julho 

ante o mesmo período de 2019, passando de 59.252 MW médios para 58.878 MW médios, ainda como 

efeito do distanciamento social. As quedas, no entanto, são muito menos expressivas do que as 

verificadas nos meses de maior isolamento. 

[12-ago] a CCEE (2020b) divulgou a informação que operacionalizou o segundo repasse do 

empréstimo da Conta COVID para as distribuidoras impactadas pelo cenário de isolamento social, 

conforme informações publicadas no Despacho nº 2353, da ANEEL. Nessa parcela, foram transferidos 

R$ 969,3 milhões, cerca de 88% dos R$ 1,1 bilhão previstos. A diferença é causada pela 

impossibilidade de repasse para empresas com registro de pendências e pela comprovação dos ativos 

declarados pelos agentes. Vale destacar que o saldo excedente permanece como crédito para a próxima 

transação. No final de julho, a CCEE já havia concluído a primeira parcela do empréstimo da Conta 

COVID, que somou R$ 11,4 bilhões. Com esta transação de agosto, o repasse até aquele momento 



85 

totalizava aproximadamente R$ 12,4 bilhões, que corresponde a 84% do total da operação que será 

direcionado às Distribuidoras até janeiro de 2021. 

[14-set] a CCEE (2020b) divulgou que realizou o terceiro repasse do empréstimo da Conta 

COVID para as distribuidoras impactadas pelo cenário de isolamento social. A parcela foi de R$ 890,5 

milhões. Ao todo, até aquele momento a CCEE já havia repassado R$ 13 bilhões às companhias que 

aderiram à medida, o que correspondia a 88% do total da operação. 

[16-set] Pazuello foi efetivado como Ministro da Saúde. O General ocupava o posto há quatro 

meses na condição de interino. E no dia 19 do mesmo mês, o Brasil aderiu à iniciativa global por 

vacinas contra COVID-19, programa mundial que monitora o desenvolvimento de imunizantes e 

possui mais de 170 países. As nações envolvidas receberão doses para cobrir ao menos 20% de suas 

populações (MS, 2020). 

[05-out] a CCEE (2020b) divulgou estudo dizendo que 6 meses após o início das medidas de 

isolamento social para combate à pandemia de COVID-19, o consumo de energia apresentava sinais 

estáveis de recuperação, com projeção de mais crescimento nos próximos meses. A perspectiva desse 

estudo era que o SIN encerrasse o ano com um volume consumido 2% menor do que o registrado em 

2019. Em relação à carga global do sistema, a estimativa era de uma redução de 2,3%. A leitura é mais 

otimista do que a divulgada em julho, quando houve a 2ª Revisão Quadrimestral para o Planejamento 

Anual da Operação Energética 2020-2024, naquele momento, a CCEE, a EPE e o ONS previam uma 

retração de até 3% da carga em 2020. “Os resultados de julho, agosto e setembro foram melhores do 

que inicialmente esperávamos, o que levou a essa melhora na projeção para o ano como um todo”, 

avaliou Rui Altieri, Presidente do Conselho de Administração da CCEE. “Superado o período de maior 

retração na atividade econômica, esperamos uma média de crescimento anual de 3,9% até 2024”, 

projetou ele. 

[08-out] a CCEE (2020b) divulgou novo estudo que apontava que o consumo de energia 

elétrica em setembro cresceu 2,9% em relação ao mesmo período de 2019. Esse comportamento 

evidenciava a retomada do consumo à medida que ocorria o retorno gradual das atividades econômicas 

do país. Em relação à geração, observou-se um aumento de 3,4% na comparação de setembro de 2020 

com o mesmo mês de 2019, com destaque para a elevação na produção das usinas hidrelétricas 

(16,8%), eólicas (11,1%) e fotovoltaicas (21,3%). Apenas as usinas térmicas apresentaram queda em 

sua geração (-36,2%). Analisando a geração termelétrica, a retração foi generalizada para todos os 

tipos de combustíveis. Os empreendimentos a gás (-56,9%), a carvão mineral (-72,1%) e 

bicombustíveis a gás e a óleo (-70,8%) foram os que apresentaram as maiores quedas. 

[14-out] a CCEE (2020b) divulgou que realizou no dia anterior (13) o quarto repasse do 

empréstimo da Conta COVID para as distribuidoras impactadas pelo cenário de isolamento social. A 
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parcela foi de R$ 502,6 milhões. Ao todo, até aquele momento, a CCEE já havia repassado R$ 13,6 

bilhões às companhias que aderiram à medida. 

[10-nov] a CCEE (2020b) divulgou a informação de que embora com menor intensidade do 

que em meses anteriores, o consumo de energia elétrica continuava demonstrando uma recuperação 

sólida, após ter sido duramente impactado pela pandemia de COVID-19. O dado apresentou novo 

aumento em outubro em relação ao mesmo mês de 2019, de 1,4%, segundo dados do InfoMercado 

Quinzenal. Em relação à geração, observou-se um aumento de 1,3% em outubro, comparado ao mesmo 

período do ano anterior, com destaque para a elevação na produção das usinas hidráulicas (5,0%) e 

fotovoltaicas (1,7%). Já as usinas eólicas e térmicas apresentavam quedas de 6,3% e 4,3%, 

respectivamente. 

[11-nov] dados da Imperial College de Londres (2020) mostravam um aumento da taxa de 

transmissão da doença – a maior desde maio – e acenderam um alerta. 

[12-nov] a CCEE (2020b) divulgou que realizou o quinto repasse do empréstimo da Conta 

COVID para as distribuidoras impactadas pelo cenário de isolamento social. A parcela foi de R$ 242,9 

milhões. 

[18-nov] a CCEE (2020b) divulgou estudo que mostrava que o consumo de energia elétrica 

avançou quase 2% no Brasil no terceiro trimestre em relação aos mesmos meses do ano passado, de 

acordo com informações dos boletins InfoMercado, da CCEE. Os dados de julho a setembro, 

consolidados, mostraram que o período foi o primeiro de 2020 a registrar crescimento do resultado na 

comparação anual. Acompanhando a alta nos volumes consumidos de energia, a geração também 

cresceu cerca de 2% no terceiro trimestre de 2020 frente a 2019. As usinas hidrelétricas produziram 

14,7% a mais no período do que no ano passado. As eólicas e solares fotovoltaicas também 

apresentaram elevação, de 10% e 26,4%, respectivamente. Apenas as termelétricas registraram 

redução entre julho e agosto, de 36,2%. 

[30-nov] a CCEE, o ONS e a EPE (2020), divulgaram, em conjunto, os dados e informações 

da Previsão de Carga para o Planejamento Anual da Operação Energética - Ciclo 2021 (2021-2025). 

Considerando um crescimento médio anual de 3% para o PIB, no período 2021-2025, a previsão é de 

um crescimento médio da carga de 3,6% por ano. Em 2021, a carga tem previsão de aumento de 3,4% 

no SIN, considerando uma elevação do PIB de 3,3%, influenciado pelo carregamento estatístico de 

2020. Confira no Quadro 8 as projeções do ano de 2020 e dos próximos anos. 
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Quadro 8: Comparação das previsões em 2020 do SIN - Projeção da carga de energia - 

MWmédio e Taxas de crescimento médias anuais (% a.a.) 

Projeção 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Planejamento Anual 2020-2024 [A] 70.825 73.453 76.204 79.013 81.931  

1ª Revisão Quadrimestral 2020 [B] 67.249 70.057 72.745 75.385 78.112  

Variação (% a.a.) -0,9% 4,2% 3,8% 3,6% 3,6%  

[B] – [A] -3.576 -3.396 -3.459 -3.628 -3.819  

1ª Revisão Extraordinária 2020 [C] 65.866 68.631 71.302 73.920 76.612  

Variação (% a.a.) -2,9% 4,2% 3,9% 3,7% 3,6%  

[C] – [B] -1.383 -1.426 -1.442 -1.465 -1.500  

2ª Revisão Quadrimestral 2020 [D] 65.774 68.631 71.302 73.920 76.612  

Variação (% a.a.) -3,0% 4,3% 3,9% 3,7% 3,6%  

[D] – [C] -92 0 0 0 0  

Planejamento Anual 2021-2025 [E] 66.793 69.071 71.586 74.184 76.849 79.600 

Variação (% a.a.) -1,5% 3,4% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 

[E] – [D] 1.019 440 284 264 237  

Fonte: CCEE, ONS e EPE (2020) – adaptado 

 

Nessa previsão de carga as principais premissas consideradas para o curto prazo foram: (a) 

Indicadores de atividade mais recentes corroboram a premissa de impactos da pandemia mais 

concentrados no 2º trimestre, com recuperação a partir de meados de 2020; (b) Medidas de combate à 

crise em função da pandemia, aumento da confiança e bom desempenho das exportações que ajudaram 

a reduzir os efeitos negativos da pandemia sobre a atividade econômica; e (c) Recuperação do mercado 

de trabalho gradual ao longo do ano de 2021. As maiores incertezas relevantes consideradas para esse 

período no processo de previsão de carga foram: (d) O impacto do fim do auxílio emergencial, a 

disponibilidade de vacina para toda a população e o risco de uma segunda onda. E as premissas 

consideradas para o médio prazo, a partir de 2022, foram: (e) Ambiente econômico mais estável que 

permita uma elevação da confiança dos agentes, recuperação do mercado de trabalho e expansão da 

demanda doméstica; (f) Aceleração do crescimento mundial com maior impulso aos setores 

exportadores, sobretudo de commodities; e (g) Maior estabilidade econômica propiciando uma 

retomada mais significativa dos investimentos nos próximos anos, com destaque para o setor de 

infraestrutura, gerando efeitos sobre a produtividade da economia. 

[09-dez] a CCEE (2020b) divulgou estudo, utilizando dados prévios que integram o boletim 

InfoMercado Quinzenal, dizendo que após registrar consecutivas altas desde julho, o consumo de 

energia elétrica no país recuou 0,7% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2019, 

possivelmente por conta de questões climáticas e por uma menor atividade no comércio físico. Os 

resultados consideram todas as cargas, inclusive as que migraram de um segmento ao outro nesse 

período. 

[12-dez] o Governo brasileiro entregou ao Supremo Tribunal Federal – STF o Plano Nacional 

de Imunização (MS, 2020). 
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[15-dez] a CCEE (2020b) divulgou em seu site, a notícia de que realizou no dia anterior (14) o 

sexto repasse do empréstimo da Conta COVID para as distribuidoras impactadas pelo cenário de 

isolamento social. A parcela foi de R$ 574,5 milhões. 

[28-dez] a CCEE (2020b) divulgou em seu site que iniciou o último repasse do empréstimo da 

Conta COVID para as distribuidoras impactadas pelo cenário de isolamento social. A parcela, de R$ 

77,5 milhões, considera os valores dos termos de adesão para o período e os montantes remanescentes 

das transferências anteriores. O pagamento ocorreu conforme informações publicadas no Despacho nº 

3.621/2020, da ANEEL. Naquele momento a CCEE já havia repassado 99% dos valores contratados 

pelas companhias que aderiram à medida, o que corresponde a um total R$ 14,65 bilhões. Das 61 

concessionárias e permissionárias de distribuição participantes, 55 já haviam recebido todo o previsto 

em seus termos de adesão. Em janeiro de 2021, ocorrerá a remessa final do último repasse da Conta 

COVID, o que concluirá esta etapa do acordo. A partir de março, as distribuidoras iniciam o período 

de arrecadação conforme a previsão de reajustes tarifários e, após seis meses de carência após o térmico 

do repasse, as empresas começam o pagamento das parcelas em julho. A previsão é que a quitação 

ocorra até dezembro de 2025. 

[07-jan-2021] a CCEE (2021b) apontou em um novo estudo que em dezembro de 2020, houve 

crescimento de 3,3% nos volumes consumidos no SIN, quando comparados com o mesmo mês de 

2019. O estudo acrescentou ainda que 2020 registrou retrações intensas no consumo de energia ao 

longo de todo o primeiro semestre, mas enfim se encerrou com uma perspectiva positiva para o 

indicador. Nesse mesmo dia o Brasil atingiu a triste marca dos 200 mil mortos, em pouco menos de 

10 meses após a primeira morte confirmada por COVID-19 (MS, 2021). O país foi o segundo no 

mundo a atingir a marca, os Estados Unidos chegaram a esse número em setembro de 2020 – naquela 

data de 07 de janeiro, os EUA já registravam mais de 350 mil mortes, segundo dados da Universidade 

Johns Hopkins (2021). Acrescenta-se que esses números, porém, representam mais do que dados: são 

vidas perdidas e famílias inteiras de luto. Desde o começo da pandemia, o coronavírus deixou um 

rastro de perdas irreparáveis pelo país e pelo mundo. 

 

5.6.2. Visão geral 

 

A Figura 23, criada a partir de dados da CCEE, permite visualizar as curvas de consumo de 

energia comparando os anos de 2019 e 2020 mês a mês, e a Figura 24, com dados da mesma fonte, 

permite verificar a variação de consumo no ano de 2020 em relação ao ano anterior. Analisando-as de 

forma breve, a princípio, nota-se que no primeiro trimestre de 2020, ainda sem muita influência da 

COVID-19, o consumo de energia elétrica foi menor do que no mesmo período de 2019, e para 

mencionar possíveis causas, seria necessário um levantamento mais aprofundado daquele período, o 
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que não é objeto desta pesquisa. Já no segundo trimestre daquele ano, com a adoção das medidas de 

isolamento e distanciamento social como forma de contenção da disseminação do novo coronavirus, a 

partir do final de março, o consumo de energia elétrica foi bruscamente impactado, trazendo muitas 

incertezas, e com elas uma crise setorial. 

 

Figura 23: Variações no consumo (MWm) 

 
Fonte: Próprio autor (2021) 

 

Figura 24: Variações no consumo (%) 

 
Fonte: Próprio autor (2021) 
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Já a partir do terceiro semestre o consumo de energia elétrica passou a demonstrar variações 

positivas, decorrentes principalmente da flexibilização das medidas de distanciamento social. De 

acordo com a ferramenta de acompanhamento de consumo da CCEE (acesse) o ano de 2020 encerrou-

se com variação negativa de consumo de 1,4%, em linha com a Previsão de Carga para o Planejamento 

Anual da Operação Energética - Ciclo 2021 que estimou queda de 1,5% no acumulado. 

E no que tange à demanda dos estados, no acumulado do ano de 2020, o Rio de Janeiro foi o 

que apresentou a maior queda no consumo de energia, variação negativa de 5%, seguido de Espírito 

Santo, Bahia e Piauí empatados com redução de 4%. Destaque para Pará e Mato Grosso, que tiveram 

as maiores variações positivas, 6% e 4% respectivamente. É possível verificar as variações dos demais 

estados na Figura 25. 

 

Figura 25: Variações de consumo nos Estados – acumulado 2020 

 
Observação: O estudo não considera os dados de Roraima, único estado não interligado ao sistema elétrico nacional 

Fonte: CCEE (2021a) 

 

E ao se analisar o desempenho do consumo de energia por ramo de atividade, verifica-se no 

acumulado, que a indústria automotiva liderou a maior queda no mercado livre, -15%. Logo em 

seguida aparecem os segmentos de transporte, têxteis e serviços com quedas de 9%, 7% e 5% 

respectivamente. 

Foram destaques, por apresentarem variações positivas de consumo, os setores de saneamento 

(30%), comércio (14%), alimentícios (10%), minerais não-metálicos (6%) e bebidas (5%). A Figura 

26 detalha essas informações. 

https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-fazemos/infomercado?_adf.ctrl-state=qkmrs4lu0_1&_afrLoop=826609455682057#!%40%40%3F_afrLoop%3D826609455682057%26_adf.ctrl-state%3Dqkmrs4lu0_5
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Figura 26: Variações de consumo por ramo de atividade – acumulado 2020 

 
Fonte: CCEE (2021a) 

 

 

No que tange à geração de energia, com dados da ferramenta de acompanhamento de geração 

da CCEE (acesse), ao se comparar as Figuras 23 e 24 com as 27 e 28, percebe-se que a geração 

acompanhou as variações do consumo. As variações negativas no primeiro semestre foram reflexo da 

queda no consumo, decorrentes, em grande parte, dos impactos das medidas preventivas de combate à 

disseminação da COVID-19. E a retomada a partir do segundo semestre se deu principalmente devido 

à flexibilização das medidas de isolamento social. 

 

 

Figura 27: Variações na geração (MWm) 

 
Fonte: Próprio autor (2021) 

 

 

 

https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-fazemos/infomercado?_adf.ctrl-state=qkmrs4lu0_1&_afrLoop=826609455682057#!%40%40%3F_afrLoop%3D826609455682057%26_adf.ctrl-state%3Dqkmrs4lu0_5
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Figura 28: Variações na geração (%) 

 
Fonte: Próprio autor (2021) 

 

Considerando o acumulado de 2019 e 2020, ainda se tratando de geração, é possível perceber, 

na Figura 29, que as usinas térmicas foram as que apresentaram a maior queda, de 6,3%. Em seguida, 

as hidrelétricas tiveram redução de 0,9% nos volumes gerados. Já as fontes solar e eólica geraram mais 

em 2020, com destaque para aquela, que gerou 19,1% a mais do que no ano anterior; já a geração 

eólica teve crescimento mais tímido, 1,8%. 

 

Figura 29: Comparação anual de geração por fontes 

 
Fonte: Próprio autor (2021) 
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Nas Figuras 30 e 31 é possível identificar mês a mês comparando os anos de 2019 e 2020 as 

curvas de geração das principais fontes geradoras da matriz elétrica brasileira. 

 

Figura 30: Perfis de geração por fontes – 2019 

 
Fonte: Próprio autor (2021) 

 

Figura 31: Perfis de geração por fontes – 2020 

 
Fonte: Próprio autor (2021) 

 

A alteração que mais chamou a atenção foi a geração eólica alcançar os mesmos patamares das 

termelétricas no período de julho a setembro de 2020, a queda dos valores de geração destas foram 

compensadas pelas altas da fonte eólica no mesmo período. 
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5.7. Considerações finais 

 

Conforme escreveu Pires (2020), a Pandemia poderá redesenhar a matriz energética mundial. 

A crise desencadeada por ela e as medidas tomadas para retardar sua disseminação tiveram um impacto 

profundo na demanda energética global, sem efeitos iguais nas últimas sete décadas. O resultado total 

da situação, ainda desconhecido, só será determinado pelo tempo de duração das medidas de 

isolamento social, pelo sucesso da reabertura econômica e pelo tempo que vai levar a vacinação das 

populações. Esse contexto sem precedentes e os pacotes de estímulo que os governos vêm adotando, 

serão capazes de moldar o setor de energia nos próximos anos, com mudanças bastante significativas 

na composição da nova matriz energética mundial. 

Ao fim desta pesquisa, no início de junho de 2021, o SEB parece caminhar bem, pois recente 

estudo da CCEE (2021b) apontou que o Brasil tem apresentado uma recuperação do consumo de 

energia elétrica mais acelerada do que os Estados Unidos e com ritmo semelhante ao da Itália e da 

Espanha. Ao longo dos primeiros 21 dias de maio, o SIN registrou alta de 10% no montante consumido 

quando comparado com o mesmo mês de 2020, ante aumentos de 5,6% nos EUA, de 9,2% para os 

italianos e de 10,8% entre os espanhóis. Assim como ocorreu com a economia brasileira, as nações 

que mais sofreram com o impacto da pandemia de COVID-19 assistiram a uma redução brusca da 

utilização de energia no ano passado e agora passam por um período de retomada. Em relação a maio 

de 2019, o Brasil apresentou retração de 1,2% no período. A queda, porém, foi mais branda do que a 

redução observada nos Estados Unidos, que foi de 1,7%, na Itália, que ficou em torno de 3,7%, na 

Espanha, que chegou aos 2,1%, e na França, de 1,9%. Apenas o Reino Unido registrou alta no consumo 

frente ao ano anterior no início da pandemia de COVID-19, de 0,3%. 

Porém, o SEB ainda não se sente confortável, pois há muita incerteza em relação à velocidade 

da recuperação econômica, que traz reflexos diretos ao setor elétrico. Por mais que os últimos dados 

desta pesquisa tenham sido favoráveis ao SEB, o cenário para o ano de 2021 ainda é de isolamento 

social e os números na saúde só pioram: hoje, terceiro dia de junho de 2021, o Brasil acumula 

16.803.472 casos confirmados de COVID-19. O número de óbitos ao fim de cada dia é espantoso, pois 

somente nas últimas 24 horas foram 2.082 mortos, acumulando 469.388 óbitos decorrentes da doença 

(MS, 2021) com média móvel de 1.862 vítimas por dia segundo o consórcio de veículos de imprensa 

(2021). E o cenário ainda pode piorar, pois já se fala em terceira onda, prevista para o mês de junho 

(VALOR ECONÔMICO; CORREIO BRAZILIENSE; CNN BRASIL, 2021). 

Diante desse cenário desfavorável ao combate da pandemia no ano 2021, o que proporciona a 

continuidade da atmosfera de crise em quase todos os setores, causada pela doença, há ainda, para 

piorar, um forte debate político que contamina as estratégias de vacinação; sem contar os discursos 
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antivacina e de apologia a tratamentos ineficazes propagados aos montes. Os especialistas reconhecem 

a dificuldade em se manter o isolamento e os cuidados, mas ainda são os únicos meios eficazes de 

prevenção à doença. Tudo isso torna o trabalho de construção de cenários econômicos mais complexo, 

gerando riscos importantes para a concretização de um cenário fixo e favorável para o SEB, tendo em 

vista o mar de incertezas no horizonte, principalmente no que tange a novos investimentos. 

 

5.8. Conclusão 

 

Diante do exposto, foi possível perceber que a COVID-19 trouxe impactos sem precedentes ao 

setor elétrico brasileiro. Os meses de abril, maio e junho de 2020 foram os que mais sentiram os 

impactos da chegada da doença ao país, ou seja, o segundo trimestre de 2020 foi o mais afetado, tendo 

como causa principal as medidas de distanciamento social, tão necessárias à saúde. Nesse sentido, vale 

frisar, que as restrições salvam vidas, mas arrasam economias. E a partir daí entra-se num dos 

principais dilemas desse período: o que deve ser relativizado? Que ficou a cargo dos governantes 

decidirem, baseando-se nas mais diversas teorias, muitas vezes contrapondo a ciência. 

Constatou-se, que embora houve aumento do consumo residencial devido à permanência das 

pessoas em suas residências e que muitas pessoas tenham começado a trabalhar de casa, modalidade 

conhecida como home office, não houve compensação suficiente na redução geral da demanda, puxada 

principalmente pela queda de atividade nas indústrias e no comércio. 

Destaca-se ainda, que os estados do Sudeste e do Nordeste foram os mais afetados no que tange 

à variação de consumo. Destacando no Sudeste o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que amargaram no 

acumulado do ano queda de 5% e 4%, respectivamente. E no Nordeste Bahia e Piauí, ambos com 

queda de 4%. 

E no que se refere ao consumo de energia por ramo de atividade, verificou-se no acumulado, 

que a indústria automotiva liderou a maior queda no mercado livre, -15%, seguida pelos segmentos de 

transporte, têxteis e serviços. E na contramão da crise setorial, apresentando variações positivas de 

consumo, os setores de saneamento, comércio, alimentícios, minerais não-metálicos e bebidas. 

Vale destacar ainda a variação positiva de 19,1% na geração de energia proveniente da fonte 

eólica e também a variação negativa de 6,3% na geração pelas térmicas, no acumulado de 2020, porém, 

acrescenta-se que não foi identificado qualquer indício que possa relacionar tais variações com a 

pandemia de COVID-19. 
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ANEXO I: ARTIGO CIENTÍFICO 5 – UMA ANÁLISE DA DIVERSIFICAÇÃO DE FONTES 

GERADORAS DA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA 

Resumo publicado (confira aqui) 

AN ANALYSIS OF THE DIVERSIFICATION OF GENERATING SOURCES OF THE BRAZILIAN 

ELECTRIC MATRIX 

 

Donisete da Silva Pereira - IFFluminense/PPEA 

Romeu e Silva Neto - IFFluminense/PPEA 

Maria Inês Paes Ferreira - IFFluminense/PPEA 

Marcos Antônio Cruz Moreira - IFFluminense/PPEA 
 

1. Resumo 

 

O setor elétrico é fundamental para o desenvolvimento de um país, e por isso requer constante 

atenção e consequente planejamento. O Brasil, apesar de ser um país de dimensões continentais, com 

potencial de geração elétrica de diversas fontes, possui hoje uma matriz elétrica baseada 

predominantemente em hidroeletricidade. Nos dias atuais a fonte hídrica é responsável por gerar cerca 

de 63,38% de todo o potencial elétrico gerado no país. E por razões de segurança no abastecimento, é 

crucial que a energia provenha de diversas fontes energéticas, o que garantiria um posicionamento 

estratégico para o Brasil. Portanto esta pesquisa faz uma breve análise na distribuição de geração da 

Matriz Elétrica Brasileira - MEB por fontes e tipos de empreendimentos geradores, com vistas a obter 

um panorama atual, verificando o potencial gerado atualmente, o potencial que será adicionado 

futuramente e a situação futura da MEB após adição prevista, de modo a verificar a hipótese de 

necessidade de diversificação das fontes geradoras da MEB e a existência de vestígios de entradas de 

outras fontes na matriz nacional futuramente. Esta pesquisa também visa realizar um estudo 

bibliométrico com vistas a mapear produções científicas que envolvam estudos relacionados à 

diversificação da MEB, propondo-se a identificar como se aborda essa temática no meio acadêmico. 

E logo em seguida, serão filtrados os estudos que melhor se relacionarem com o tema desta pesquisa 

para embasarem uma revisão sistemática, onde se buscará interpretar criticamente todas as publicações 

relevantes. Ao final desta pesquisa será possível verificar a exagerada dependência que a MEB possui 

pela fonte hídrica, principalmente pelas hidrelétricas, o que em termos estratégicos evidencia a 

necessidade de diversificação. Nesse sentido, será notada grande preocupação dos autores, diante 

disso, a maioria deles veem a diversificação da MEB como necessária ao desenvolvimento seguro, 

sustentável e eficiente do país. Também será perceptível a preferência dos autores pelas fontes 

renováveis para figurarem essa diversificação, principalmente eólica e solar. Nesse sentido a pesquisa 

concluirá que há uma forte tendência de que a expansão da geração de energia elétrica no Brasil, 

extremamente necessária, seja realizada com uma matriz energética mais diversificada, constituída 

https://proceedings.science/confict-conpg-2020/papers/uma-analise-da-diversificacao-de-fontes-geradoras-da-matriz-eletrica-brasileira
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principalmente por fontes de energia renováveis. Também será possível perceber que o Brasil não está 

totalmente inerte diante da necessidade de diversificação da Matriz nacional, mas assevera-se que o 

país deve intensificar suas ações diante da necessidade de expansão de formas alternativas à energia 

hidráulica. 

 

Palavras-chave: Diversificação. Fontes geradoras. Matriz elétrica. Brasil. 

 

2. Abstract 

 

The electricity sector is fundamental for the development of a country, and for that reason it 

requires constant attention and consequent planning. Brazil, despite being a country of continental 

dimensions, with potential to generate electricity from different sources, today has an electrical matrix 

based predominantly on hydroelectricity. Nowadays, the water source is responsible for generating 

about 63.38% of all the electric potential generated in the country. And for reasons of security of 

supply, it is crucial that energy comes from different energy sources, which would guarantee a 

strategic position for Brazil. Therefore, this research makes a brief analysis of the generation 

distribution of the Brazilian Electricity Matrix - BEM by sources and types of generating projects, in 

order to obtain a current overview, verifying the potential currently generated, the potential that will 

be added in the future and the future situation of the BEM after the planned addition, in order to verify 

the hypothesis of the need to diversify the BEM generating sources and the existence of traces of entries 

from other sources in the national matrix in the future. This research also aims to carry out a 

bibliometric study with a view to mapping scientific productions involving studies related to the 

diversification of BEM, proposing to identify how this theme is approached in the academic 

environment. And soon after, the studies that best relate to the theme of this research will be filtered 

to support a systematic review, which will seek to critically interpret all relevant publications. At the 

end of this research, it will be possible to verify the exaggerated dependence that BEM has on the 

water source, especially hydroelectric plants, which in strategic terms highlights the need for 

diversification. In this sense, the authors' great concern will be noted, given that, most of them see the 

diversification of BEM as necessary for the safe, sustainable and efficient development of the country. 

It will also be noticeable the preference of the authors for renewable sources to feature this 

diversification, mainly wind and solar. In this sense, the research will conclude that there is a strong 

tendency for the expansion of electricity generation in Brazil, which is extremely necessary, to be 

carried out with a more diversified energy matrix, consisting mainly of renewable energy sources. It 

will also be possible to notice that Brazil is not totally inert in the face of the need to diversify the 



101 

national matrix, but it is asserted that the country must intensify its actions in view of the need to 

expand alternative forms to hydraulic energy. 

 

Keywords: Diversification. Generating sources. Electrical matrix. Brazil 

 

3. Introdução 

 

Nas últimas décadas a sociedade despertou para uma nova abordagem sobre os recursos 

energéticos que utiliza. Começou a se pensar em fatores como: sustentabilidade, poluição ambiental, 

custo social e segurança no fornecimento energético, ou seja, uma oferta de energia elétrica capaz de 

atender à crescente demanda, principalmente nos países emergentes, de forma constante, sustentável e 

segura (MORAIS, 2015). 

Por razões de segurança no abastecimento, Goldemberg e Moreira (2005) e Assad (2011) 

afirmam ser importante que a energia provenha de diversas fontes energéticas, o que garantiria um 

posicionamento estratégico para o país. Porém, a partir de uma investigação qualitativa, bibliográfica 

e descritiva, Herreros e Silva (2013) verificaram que o modelo de desenvolvimento brasileiro está 

centralizado nas grandes usinas hidrelétricas, ou seja, extremamente dependente da fonte hídrica, o 

que é preocupante – conforme demonstrado ao longo desta pesquisa – podendo ser um fator 

condicionante ao crescimento econômico brasileiro devido aos aspectos negativos dessa fonte, 

principalmente no que diz respeito à sua vulnerabilidade a períodos de secas, que nos últimos anos se 

mostraram presentes, gerando insegurança no abastecimento elétrico, o que em termos estratégicos 

evidencia uma necessidade de diversificação competitiva da Matriz Elétrica Brasileira. 

Com vistas a verificar essa necessidade de diversificação da MEB, o que há publicado, o que 

os autores pensam e a que passo está a MEB, e com objetivo principal de adquirir o embasamento 

teórico científico necessário para tal, esta pesquisa realizou um estudo bibliométrico com vistas a 

mapear produções científicas que envolvam estudos relacionados à diversificação da MEB, propondo-

se a identificar como se aborda esta temática no meio acadêmico, de forma a agregar a pesquisadores 

da área, informações relevantes para o estudo do tema abordado. E logo em seguida realizou-se a 

filtragem de estudos que melhor se relacionaram com o tema desta pesquisa para embasarem uma 

revisão sistemática, onde se buscou interpretar criticamente todas as publicações relevantes. Esta 

pesquisa também realizou uma breve análise, utilizando dados governamentais, da distribuição de 

geração da MEB por fontes e tipos de empreendimentos geradores, com vistas a obter um panorama 

atual da matriz elétrica nacional, verificando o potencial gerado atualmente, o potencial que será 

adicionado futuramente e a situação futura da MEB após adição prevista. 
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Ao final desta pesquisa, no que tange ao estudo bibliométrico, será possível obter informações 

como a cronologia de produção, periódicos mais usuais e publicações mais citadas acerca do tema. O 

que demonstrará uma certa carência de publicações científicas sobre o tema. E se tratando da revisão 

sistemática, será possível visualizar o método de filtragem, as publicações selecionadas e o 

desenvolvimento da revisão sistemática contendo os principais pontos focais elencados pelos autores 

como: (i) preocupação dos autores frente à enorme dependência da MEB pela fonte hídrica; (ii) críticas 

à fonte hídrica, principalmente às hidrelétricas; (iii) convergência de pensamentos sobre a necessidade 

de diversificação da MEB; e (iv) clara preferência dos autores pelas fontes renováveis serem as 

principais protagonistas da necessária diversificação da MEB, principalmente a eólica e solar. E por 

fim, a análise na distribuição de geração da MEB, dividida por fontes geradoras e empreendimentos 

geradores, que demonstrará a exagerada dependência que a MEB possui pela fonte hídrica, 

principalmente pelas hidrelétricas. Além disso, o estudo demostrará também, que o Brasil não está 

totalmente inerte diante da necessidade de diversificação da Matriz nacional, mas apesar de ser notável 

uma breve movimentação em prol dessa diversificação, observou-se a necessidade de o país 

intensificar suas ações de expansão de formas alternativas à energia hidráulica, principalmente ações 

de fomento às fontes renováveis, que em sua maioria possui custos elevados devido à importação de 

componentes. 

 

4. Material e método 

 

4.1. Classificação da pesquisa 

 

Silva e Menezes (2005) classificam a pesquisa em quatro vertentes: quanto à sua natureza, 

quanto à forma de abordagem do problema, quanto aos seus objetivos e quanto aos procedimentos 

técnicos. Do ponto de vista da natureza, esta pesquisa é classificada como aplicada, por não se 

preocupar em desenvolver novos métodos e sim em utilizar conhecimento já existente em um cenário 

real. Quanto a abordagem, é uma pesquisa quantitativa, uma vez que procura traduzir números para 

serem analisados de forma estatística. Com relação aos objetivos, a pesquisa é exploratória, buscando 

maior familiaridade ao assunto abordado e tornando-o mais exposto. E quanto aos procedimentos 

técnicos, trata-se de uma pesquisa fundamentalmente bibliográfica. 

 

4.2. Procedimentos de busca empregados 

 

Para a coleta da amostra de estudos científicos, a base de dados utilizada para o estudo 

bibliométrico e posterior revisão sistemática foi a Scopus. A maior base de dados de publicações 

científicas, que reúne mais de 75 milhões de registros e quase 25 mil periódicos (ELSEVIER, 2019). 
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Como técnica de busca elaborou-se o Quadro 1, contendo as palavras-chave do tema e suas possíveis 

variações – sinônimos/tesauros. 

 

Quadro 1: Palavras-chave, tesauros e termos correspondentes 

DIVERSIFICAÇÃO DE FONTES GERADORAS DA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA 

Palavras-chave Diversificação Fontes Geradoras Matriz Elétrica Brasileira 

Inglês Diversification Generating sources Brazilian electrical matrix 

Tesauros 

Diversity Electricity sources Brazilian electrical generating matrix 

Assortment Electrical sources Brazilian energy matrix 

Diverseness Power generation sources Brazilian power matrix 

Heterogeneity   

Variability   

Change   

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Em seguida, para se iniciar a pesquisa na base scopus foram selecionados os termos 

correspondentes às palavras-chave em diferentes conjuntos, partindo de uma busca mais abrangente, 

para uma mais refinada. Para tanto, após tentativas, erros e acertos foram pré-definidos 8 (oito) grupos 

de busca. Esta estratégia foi adotada para obter melhores resultados, pois por se tratar de um tema 

bastante restrito, principalmente pela condição de especificar o país, já se esperava obter poucas 

publicações. Por conta disso optou-se por realizar buscas sequenciais conforme demonstra o Quadro 

2, do panorama mais geral até o mais específico de acordo com o tema, com vistas a “cercá-lo” e obter 

o máximo de informações possíveis que sejam relacionadas a ele. 

 

Quadro 2: Estratégias de busca 

N° da 

Busca 
Frase de busca 

N° 

Resultados 

1 

(TITLE-ABS-KEY (brazilian  AND electrical  AND matrix  OR  brazilian  AND 

electrical  AND generating  AND matrix  OR  brazilian  AND energy  AND matrix  

OR  brazilian  AND power  AND matrix)) 

6 

2 
(TITLE-ABS-KEY ("brazilian electrical matrix"  OR  "brazilian electrical 

generating matrix"  OR  "brazilian energy matrix"  OR  "brazilian power matrix")) 
97 

3 

(TITLE-ABS-KEY (diversification  OR  diversity  OR  assortment  OR  

diverseness  OR  heterogeneity  OR  variability  OR  change)  AND  TITLE-ABS-

KEY (brazilian  AND electrical  AND matrix  OR  brazilian  AND electrical  AND 

generating  AND matrix  OR  brazilian  AND energy  AND matrix  OR  brazilian  

AND power  AND matrix)) 

1 

4 

(TITLE-ABS-KEY (diversification  OR  diversity  OR  assortment  OR  

diverseness  OR  heterogeneity  OR  variability  OR  change)  AND  TITLE-ABS-

KEY ("Brazilian electrical matrix"  OR  "Brazilian electrical generating matrix"  

OR  "Brazilian energy matrix"  OR  "Brazilian power matrix")) 

28 

5 

(TITLE-ABS-KEY (diversification  OR  diversity  OR  assortment  OR  

diverseness  OR  heterogeneity  OR  variability  OR  change)  AND  TITLE-ABS-

KEY (generating  AND sources  OR  electricity  AND sources  OR  electrical  

AND sources  OR  power  AND generation  AND sources)  AND  TITLE-ABS-

11 



104 

KEY (electrical  AND matrix  OR  electrical  AND generating  AND matrix  OR  

energy  AND matrix  OR  power  AND matrix)) 

6 

(TITLE-ABS-KEY (diversification  OR  diversity  OR  assortment  OR  

diverseness  OR  heterogeneity  OR  variability  OR  change)  AND  TITLE-ABS-

KEY (generating  AND sources  OR  electricity  AND sources  OR  electrical  

AND sources  OR  power  AND generation  AND sources)  AND  TITLE-ABS-

KEY (brazilian  AND electrical  AND matrix  OR  brazilian  AND electrical  AND 

generating  AND matrix  OR  brazilian  AND energy  AND matrix  OR  brazilian  

AND power  AND matrix)) 

1 

7 

(TITLE-ABS-KEY (diversification  OR  diversity  OR  assortment  OR  

diverseness  OR  heterogeneity  OR  variability  OR  change)  AND  TITLE-ABS-

KEY ("generating sources"  OR  "electricity sources"  OR  "electrical sources"  OR  

"power generation sources")  AND  TITLE-ABS-KEY (brazilian  AND electrical  

AND matrix  OR  brazilian  AND electrical  AND generating  AND matrix  OR  

brazilian  AND energy  AND matrix  OR  brazilian  AND power  AND matrix)) 

0 

8 

(TITLE-ABS-KEY (diversification  OR  diversity  OR  assortment  OR  

diverseness  OR  heterogeneity  OR  variability  OR  change)  AND  TITLE-ABS-

KEY (generating  AND sources  OR  electricity  AND sources  OR  electrical  

AND sources  OR  power  AND generation  AND sources)  AND  TITLE-ABS-

KEY ("Brazilian electrical matrix"  OR  "Brazilian electrical generating matrix"  

OR  "Brazilian energy matrix"  OR  "Brazilian power matrix")) 

1 

Nota: O termo TITLE-ABS-KEY representa cada campo de busca na base Scopus. 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 
Para fundamentar a análise da MEB foram utilizados dados disponibilizados pelo governo 

brasileiro, através dos sites do Ministério de Minas e Energia – MME e da sua autarquia denominada 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Esses órgãos fazem parte da estrutura do Setor 

Elétrico Brasileiro, que é disposta conforme Figura 1. 

 

Figura 1: Estrutura do Setor Elétrico Brasileiro 

 
Fonte: CCEE (2020) 
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4.3. Seleção dos trabalhos 

 

Para a seleção dos trabalhos utilizados na revisão sistemática, realizou-se a leitura flutuante das 

109 publicações encontradas nas 8 buscas realizadas na base scopus conforme Quadro 2, ou seja, a 

leitura do título, das palavras-chave e do resumo, que resultou no primeiro filtro. Caso apresentassem 

boa relação com o tema pesquisado o trabalho passava a integrar o portfólio de referências para a 

revisão sistemática da presente pesquisa; caso não apresentassem nenhuma relação com o tema, o 

mesmo era eliminado; caso apresentassem pouca relação, mais alguma, o próximo passo era a leitura 

da introdução, caso a mesma apresentasse boa relação com o tema da pesquisa, o mesmo passava a 

integrar o portfólio de referências, caso não, era imediatamente eliminado. Nessa etapa, de 109 

publicações, foram filtradas 24. A próxima etapa foi a leitura integral dos 24 trabalhos, que resultou 

na filtragem de 19 publicações, as quais foram consideradas efetivas para a realização da revisão 

sistemática de acordo com o tema proposto nesta pesquisa. 

 

5. Resultados 

 

5.1. Estudo bibliométrico 

 

Na base onde foram realizadas as buscas, identificou-se na primeira busca, seis publicações; na 

segunda, noventa e sete; na terceira, uma; na quarta, vinte e oito; na quinta, onze; na sexta, uma; na 

sétima, nenhuma; e na oitava, uma. Totalizando 145 publicações, datadas entre 2000 e 2019, porém, 

algumas buscas apresentaram publicações em comum, por tanto, o resultado líquido das buscas foi de 

109 publicações. 

Nas análises abaixo, considerou-se o resultado de busca individual, portanto, mesmo que 

duplicadas algumas publicações entre as diferentes buscas realizadas, aquelas foram consideradas. 

Notou-se que apenas as buscas: um, dois, quatro e cinco apresentaram resultados de busca de modo 

que se possa considerar as estratégias utilizadas como efetivas. O número de publicações encontradas 

não foi tão expressivo, talvez até mesmo pela falta de conteúdo científico, mas mostra alguma 

efetividade, tendo em vista o número regular de publicações encontradas. As demais buscas 

apresentaram no máximo uma publicação, o que pode representar uma carência de estudos científicos 

de acordo com os termos empregados nessas buscas, ou simplesmente uma falha na estratégia utilizada 

nas mesmas. 

 

5.1.1. Levantamento da cronologia de produção 

 

O número de trabalhos encontrados por ano de publicação relacionados aos termos empregados 

correspondentes ao tema em cada busca estão representados na Figura 2. O que permite observar 
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quando o tema/correspondente passou a ser abordado na literatura acadêmica, em ordem cronológica, 

analisando ainda os períodos de maior exploração. 

 

Figura 2: Evolução anual da produção científica 

  

  

  
 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

5.1.2. Levantamento dos periódicos mais usuais 

 

No Quadro 3, destacam-se os periódicos que possuem no mínimo duas publicações de acordo 

com os termos correspondentes ao tema, utilizados para realização de cada busca, mostrando o título 

Busca 1 Busca 2 

Busca 3 Busca 4 

Busca 5 Busca 6 

Busca 7 Busca 8 

Não apresentou resultados 
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do periódico com a respectiva quantidade de artigos publicados e em qual busca ocorreu. 

 

Quadro 3: Quantidade de publicações por periódicos 
Busca Periódico Nº Artigos 

1 N/A N/A 

2 

Renewable And Sustainable Energy Reviews 6 

Energy Policy 5 

Journal Of Cleaner Production 5 

Estudos Avancados 4 

Anais Da Academia Brasileira De Ciencias 2 

Bioresource Technology 2 

Ciencia Florestal 2 

Energy 2 

Engenharia Agricola 2 

Espacios 2 

Oil And Gas Journal Latinoamerica 2 

Proceedings 2016 51st International Universities Power Engineering Conference 

Upec 2016 
2 

Revista De Economia E Sociologia Rural 2 

Rio Pipeline Conference And Exposition Technical Papers 2 

3 N/A N/A 

4 

Journal Of Cleaner Production 3 

Renewable And Sustainable Energy Reviews 3 

Espacios 2 

Proceedings 2016 51st International Universities Power Engineering Conference 

Upec 2016 
2 

Rio Pipeline Conference And Exposition Technical Papers 2 

5 
Proceedings Of Isma2006 International Conference On Noise And Vibration 

Engineering 
8 

6 N/A N/A 

7 N/A N/A 

8 N/A N/A 

Nota: N/A representa que não ocorreu nenhum resultado de acordo com o critério adotado ou então por consequência de 

a busca não ter apresentado nenhuma publicação. 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

5.1.3. Levantamento das publicações mais citadas 

 

No Quadro 4 destacam-se as publicações – em acordo com os termos correspondentes ao tema 

utilizados para realização de cada busca – que apresentaram o maior número de citações. Foram 

selecionadas as que apresentaram mais de quinze citações. O quadro apresenta os autores, o título, o 

periódico, o número de citações, o ano de publicação e a busca em que ocorreram. 
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Quadro 4: Publicações com maior número de citações 

Busca Título Autores Ano Periódico 
N° 

citações 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

2 

Bioethanol from 

lignocelluloses: Status and 

perspectives in Brazil 

Soccol, C.R., 

Vandenberghe, L.P.d.S., 

Medeiros, A.B.P., (...), 

Araújo, J.d.A., Torres, 

F.A.G. 

2010 

Bioresource 

Technology 

101(13), pp. 4820-

4825 

256 

2 Biofuels in Brazil: An overview 
Nass, L.L., Pereira, 

P.A.A., Ellis, D. 
2007 

Crop Science 

47(6), pp. 2228-

2237 

128 

2 

Biodiesel production in Brazil 

and alternative biomass 

feedstocks 

Bergmann, J.C., 

Tupinambá, D.D., Costa, 

O.Y.A., (...), Barreto, C.C., 

Quirino, B.F. 

2013 

Renewable and 

Sustainable Energy 

Reviews 

21, pp. 411-420 

112 

2 

Economic process to produce 

biohydrogen and volatile fatty 

acids by a mixed culture using 

vinasse from sugarcane ethanol 

industry as nutrient source 

Sydney, E.B., Larroche, 

C., Novak, A.C., (...), 

Soccol, V.T., Soccol, C.R. 

2014 

Bioresource 

Technology 

159, pp. 380-386 

53 

2 

The emergence of the biodiesel 

industry in Brazil: Current 

figures and future prospects 

Padula, A.D., Santos, 

M.S., Ferreira, L., 

Borenstein, D. 

2012 
Energy Policy 

44, pp. 395-405 
50 

2 

Future scenarios and trends in 

energy generation in Brazil: 

Supply and demand and 

mitigation forecasts 

De Andrade Guerra, 

J.B.S.O., Dutra, L., 

Schwinden, N.B.C., 

Andrade, S.F.D. 

2015 

Journal of Cleaner 

Production 

103, pp. 197-210 

37 

2 

Determination of biodiesel 

percentage in biodiesel: diesel 

mixtures using mid-infrared 

spectroscopy | [Metodologia 

analítica para quantificar o teor 

de biodiesel na mistura 

biodiesel: diesel utilizando 

espectroscopia na região do 

infravermelho] 

Guarieiro, L.L.N., Pinto, 

A.C., De Aguiar, P.F., 

Ribeiro, N.M. 

2008 
Quimica Nova 

31(2), pp. 421-426 
34 

2 

Assessment of the potential of 

small hydropower development 

in Brazil 

Ferreira, J.H.I., Camacho, 

J.R., Malagoli, J.A., 

Júnior, S.C.G. 

2016 

Renewable and 

Sustainable Energy 

Reviews 

56, pp. 380-387 

33 

2 

Elephant grass biorefineries: 

Towards a cleaner Brazilian 

energy matrix? 

Fontoura, C.F., Brandão, 

L.E., Gomes, L.L. 
2015 

Journal of Cleaner 

Production 

96,4103, pp. 85-93 

33 

2 

The Brazilian energy matrix: 

From a materials science and 

engineering perspective 

Pottmaier, D., Melo, C.R., 

Sartor, M.N., (...), 

Marinha, D., Alarcon, O.E. 

2013 

Renewable and 

Sustainable Energy 

Reviews 

19, pp. 678-691 

32 

2 

Deployment of photovoltaics in 

Brazil: Scenarios, perspectives 

and policies for low-income 

housing 

Pinto, J.T.M., Amaral, 

K.J., Janissek, P.R. 
2016 

Solar Energy 

133, pp. 73-84 
28 



109 

2 

Vinasse biogas for energy 

generation in BrazilAn 

assessment of economic 

feasibility, energy potential and 

avoided CO2 emissions 

Bernal, A.P., dos Santos, 

I.F.S., Moni Silva, A.P., 

Barros, R.M., Ribeiro, 

E.M. 

2017 

Journal of Cleaner 

Production 

151, pp. 260-271 

25 

2 

Environmental degradation 

costs in electricity generation: 

The case of the Brazilian 

electrical matrix 

Alves, L.A., Uturbey, W. 2010 

Energy Policy 

38(10), pp. 6204-

6214 

17 

2 

Use of cultivars of low cost, 

agroindustrial and urban waste 

in the production of cellulosic 

ethanol in Brazil: A proposal to 

utilization of microdistillery 

Avelino Gonçalves, F., 

Dos Santos, E.S., De 

Macedo, G.R. 

2015 

Renewable and 

Sustainable Energy 

Reviews 

50, pp. 1287-1303 

15 

2 

Natural gas in Brazil's energy 

matrix: Demand for 1995-2010 

and usage factors 

Fernandes, E., Fonseca, 

M.V. de A., Alonso, P.S.R. 
2005 

Energy Policy 

33(3), pp. 365-386 
15 

2 
Brazilian energy matrix and 

sustainable development 

Goldemberg, J., Coelho, 

S.T., Rei, F. 
2002 

Energy for 

Sustainable 

Development 

6(4), pp. 55-59 

15 

3 N/A N/A N/A N/A N/A 

4 

Future scenarios and trends in 

energy generation in Brazil: 

Supply and demand and 

mitigation forecasts 

De Andrade Guerra, 

J.B.S.O., Dutra, L., 

Schwinden, N.B.C., 

Andrade, S.F.D. 

2015 

Journal of Cleaner 

Production 

103, pp. 197-210 

37 

4 

Assessment of the potential of 

small hydropower development 

in Brazil 

Ferreira, J.H.I., Camacho, 

J.R., Malagoli, J.A., 

Júnior, S.C.G. 

2016 

Renewable and 

Sustainable Energy 

Reviews 

56, pp. 380-387 

33 

4 

Elephant grass biorefineries: 

Towards a cleaner Brazilian 

energy matrix? 

Fontoura, C.F., Brandão, 

L.E., Gomes, L.L. 
2015 

Journal of Cleaner 

Production 

96,4103, pp. 85-93 

33 

5 N/A N/A N/A N/A N/A 

6 N/A N/A N/A N/A N/A 

7 N/A N/A N/A N/A N/A 

8 N/A N/A N/A N/A N/A 
Nota: N/A representa que não ocorreu nenhum resultado de acordo com o critério adotado ou então por consequência de 

a busca não ter apresentado nenhuma publicação. 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 

5.2. Revisão sistemática 
 

Após técnicas de filtragem, de um total de 109 publicações encontradas, 19 foram selecionadas 

para a realização de revisão sistemática por apresentarem boa relação com o tema proposto nesta 

pesquisa. As publicações selecionadas estão dispostas no Quadro 5. 
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Quadro 5: Trabalhos selecionados para fundamentar a revisão sistemática 

Título Autor (es) Ano 

Proposal of a methodology to use offshore 

wind energy on the southeast coast of Brazil 

Mateus Sant’Anna de Sousa Gomes, Jane 

Maria Faulstich de Paiva, Virgínia 

Aparecida da Silva Moris, Andrea 

Oliveira Nunes 

2019 

The Brazilian market of distributed biogas 

generation: Overview, technological 

development and case study 

F.F. Freitas, S.S. De Souza, L.R.A. 

Ferreira, R.B. Otto, F.J. Alessio, S.N.M. 

De Souza, O.J. Venturini, O.H. Ando 

Junior 

2019 

Is the success of small-scale photovoltaic solar 

energy generation achievable in Brazil? 

Paula D. Rigo, Julio Cezar M. Siluk, 

Daniel P. Lacerda, Carmen B. Rosa, 

Graciele Rediske 

2019 

Viabilidade da Bioeletricidade a partir da cana-

de-açúcar 

Thaís Jeruzza Maciel Póvoas Souto, 

Antônio Carlos Duarte Coelho, Romildo 

Morant de Holanda, Alex Souza Moraes, 

Yenê Medeiros Paz e Rivaldo Antônio 

Jerônimo da Silva 

2018 

Analysis of the Topologies of Power Filters 

Applied in Distributed Generation Units - 

Review 

J. Crepaldi, M. M. Amoroso e O. H. Ando 

Junior 

2018 

Evaluation of greenhouse gas emissions 

avoided by wind generation in the Brazilian 

energetic matrix: A retroactive analysis and 

future potential 

Danielle Rodrigues Raimundo, Ivan 

Felipe Silva dos Santos, Geraldo Lúcio 

Tiago Filho, Regina Mambeli Barros 

2018 

Optimization of a tuned liquid column damper 

subject to an arbitrary stochastic wind 

Mansour H. Alkmim, Adriano T. Fabro, 

Marcus V. G. De Morais 

2018 

Assessment of the potential of small 

hydropower development in Brazil 

Jacson Hudson Inácio Ferreira, José 

Roberto Camacho, Juliana Almansa 

Malagoli, Sebastião Camargo Guimarães 

Júnior 

2016 

Diversification of Brazilian Energy Matrix by 

Connecting Distributed Generation Sources 

Fuelled by Biogas from Swine Manure 

W. Brignol, L.Canha, D. Maguerroski, R. 

Azevedo, A. Barin 

2016 

Analysis of financial impacts caused by 

pollution from thermal power plants in 

Brazilian public health system 

Mariana Altoé Mendes, Pablo Rodrigues 

Muniz, Janaína Carneiro Marques, Clainer 

Bravin Donadel e Jussara Farias Fardin 

2016 

Deployment of photovoltaics in Brazil: 

Scenarios, perspectives and policies for low-

income housing 

Julian T.M. Pinto, Karen J. Amaral, Paulo 

R. Janissek 

2016 

Uma proposta de mudança do atual modelo 

hidrotérmico para hidroeólioelétrico no Brasil 

Nicorray de Queiroz Santos, Fernando 

Luiz Marcelo Antunes 

2015 

An analysis on the inclusion of photovoltaic in 

Brazil: technical and economic aspects 

Tiago Rodrigues dos Santos Nogueira e 

Paulo Fernando Ribeiro 

2015 

Avaliação da sustentabilidade na geração 

híbrida solar e eólica 

Juaceli Araújo de LIMA; Enio Pereira de 

SOUZA 

2015 
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Development of Communication System for 

Wind Turbines 

André Jaques Ramos, Juliano Grigulo, 

Claiton Moro Franchi, Frederico Menine 

Schaf, Humberto Pinheiro. 

2015 

Future scenarios and trends in energy 

generation in brazil: supply and demand and 

mitigation forecasts 

Jose Baltazar Salgueirinho Osório De 

Andrade Guerra, Luciano Dutra, Norma 

Beatriz Camisão Schwinden, Suely Ferraz 

de Andrade 

2015 

Environmental degradation costs in electricity 

generation: The case of the Brazilian electrical 

matrix 

Laura Araujo Alves, Wadaed Uturbey 2010 

Assessment of SEGS-Like Power Plants for 

the Brazilian Northeast Region 

E. S. C. Cavalcanti e A. C. G. Petti 2008 

Natural-gas-powered thermoelectricity as a 

reliability fator in the Brazilian electric sector 

E. Fernandes, J.C.S. de Oliveira, P.R. de 

Oliveira, P.S.R. Alonso 

2008 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

No que tange à revisão sistemática das publicações elencadas no Quadro 5, notou-se que o 

Brasil, apesar de ser um país de dimensões continentais, com potencial de geração elétrica de diversas 

fontes, possui hoje uma matriz elétrica baseada predominantemente em hidroeletricidade, e isso traz 

grande preocupação aos autores, devido aos diversos fatores negativos que incidem sobre a fonte 

hídrica, principalmente sobre as hidrelétricas. Alguns deles são: (i) altos custos de implantação, (ii) 

alta vulnerabilidade, principalmente quando há longos períodos de seca – sujeição às variações 

climáticas, (iii) processos de construção muito demorados, (iv) localização geográfica das usinas, que 

na sua maioria são longe dos grandes centros urbanos, o que implica no aumento de gastos em sistemas 

de transmissão e (v) causa de diversos impactos ambientais e sociais, principalmente durante a sua 

instalação, o que dificulta no processo de licenciamento ambiental. Portanto, vistas por muitos como 

uma fonte de “energia limpa”, as hidrelétricas do ponto de vista ambiental não podem ser consideradas 

uma ótima solução ecológica, pois elas interferem drasticamente no meio ambiente devido à 

construção de represas, que provocam inundações em imensas áreas de matas, interferem no fluxo de 

rios, destroem espécies vegetais, prejudicam a fauna e interferem na ocupação humana. As inundações 

fazem com que a vegetação encoberta entre em decomposição, alterando a biodiversidade e 

provocando a liberação de metano, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa e pela rarefação da 

camada de ozônio. Diante desse cenário, as empresas passaram a buscar cada vez mais por fontes 

alternativas de energia, e dessa forma a geração de energia elétrica por fontes renováveis vem 

ganhando espaço na MEB. E diante dos diversos fatores negativos que a fonte hídrica vem 

apresentando, principalmente as grandes hidrelétricas, os autores são enfáticos frente à necessidade de 

diversificação da matriz elétrica brasileira, principalmente para garantir a segurança no fornecimento 

energético. Visto que os recentes períodos sem chuva suficiente para sustentar a demanda de produção 
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de energia, fizeram com que a fonte hídrica passasse a não representar tanta segurança no suprimento 

elétrico, sendo necessário complementações de outras fontes geradoras de energia, que muitas vezes 

são empregadas fontes de energia mais caras e que não representam solução ambiental – as 

termelétricas. De encontro a esse atual sistema, a maioria dos autores incentivam o uso de fontes de 

energia renováveis para que essa complementação ocorra de maneira limpa e sustentável em períodos 

de menor produção de energia nas usinas hidrelétricas. Nesse sentido, foi possível perceber um forte 

movimento de incentivo à diversificação da MEB por meio de fontes renováveis de energia. Tratada 

por muitos autores como uma modificação necessária para que o país continue a se desenvolver, de 

forma segura, eficiente e sustentável. Destacaram-se entre as fontes de energia renováveis, a eólica, 

solar, biomassa (biogás e biocombustível) e a hídrica, por meio das PCHs. Dentre estas percebeu-se 

um lob muito grande a favor principalmente das fontes de energia solar e eólica, o que fazem destas 

as preferidas para a diversificação da matriz elétrica do país e consequentemente para a 

complementação à hídrica. 

Percebeu-se também que alguns autores, a minoria, incentivam a diversificação da MEB por 

meio de fontes não renováveis, mostrando a necessidade de o país implementar projetos termelétricos 

movidos a gás natural (GN), de maneira a permitir flexibilidade e garantir maior confiabilidade de 

fornecimento para todo o setor elétrico brasileiro, ao considerarem que as energias renováveis não são 

tão seguras a ponto de depositar tanta confiança, visto que elas também se sujeitam às variações 

climáticas, assim como a fonte hídrica. Diante disso eles acreditam haver um importante papel 

reservado ao gás natural como uma resposta rápida à crescente demanda por energia, necessária para 

viabilizar o desenvolvimento sustentável do país, visto que o uso de GN se apresenta como uma 

alternativa mais econômica e menos agressiva à natureza se comparado a outros combustíveis fósseis. 

Porém, considerando que o GN utilizado é em sua maioria importado, surge o impasse da dependência 

de suprimentos advindos de importação, que como experiência negativa, o Brasil vive no cenário da 

pandemia (COVID-19), ao enfrentar enorme dificuldade para adquirir respiradores, mesmo pagando 

preços muito altos, a quantidade que realmente chega até o país é insuficiente, mostrando que em 

cenários de crises mundiais é cada um por si. E trazendo esse cenário para a cadeia de suprimentos de 

energia, o mesmo pode acontecer. Por esse motivo, o Brasil deve acreditar mais no seu potencial de 

geração, usando suas próprias fontes renováveis, disponíveis em abundância, e com isso depender cada 

vez menos de importação de suprimentos da cadeia energética. Mas diante dessa problemática, os 

mesmos autores que incentivam o uso de termelétricas a GN, sugerem estrategicamente como saída, 

caso surjam problemas com o fornecimento de GN, a possibilidade de transformar usinas termelétricas 

movidas a GN em termelétricas movidas a biocombustíveis, ou seja, antes dependente de fonte escassa, 

agora operante por fontes renováveis, caso utilizem por exemplo etanol ou biodiesel, demostrando 
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desta forma maior segurança no fornecimento e até mesmo sustentabilidade. E ao considerarem as 

vantagens e possibilidades que as termelétricas a GN oferecem, e que é quase impossível implementar 

novas hidrelétricas no país devido ao tempo de construção e aos impactos ambientais, a quantidade de 

investimento de capital necessário em usinas termelétricas se torna uma janela de oportunidade. Já 

outros autores veem as termelétricas com maus olhos, mesmo as movidas a GN, pois causam um 

aumento significativo no preço da eletricidade no Brasil, pois trazem consigo a imposição de impostos 

extras que variam de acordo com o sistema de bandeiras tarifárias: bandeiras verde, amarela e vermelha 

que indicam se a energia custa mais ou menos, dependendo das condições de geração de eletricidade. 

E já numa outra linha de pensamento, também em minoria, alguns autores preferem acreditar 

que a base da expansão do suprimento de eletricidade no Brasil será, mesmo em uma perspectiva de 

longo prazo, a hidroeletricidade, devido às dimensões do potencial hidrelétrico brasileiro, 

especialmente porque a taxa de utilização deste é relativamente pequena em comparação com outras 

nações industrializadas (Alemanha, Japão, Estados Unidos e Noruega), e que se não for possível o 

aproveitamento desse potencial por meio de grandes hidrelétricas, devido aos diversos impedimentos 

já citados, será por meio de PCHs, bem menos impactantes que as hidrelétricas e com maiores níveis 

de aceitação, principalmente por não requererem a construção de barragens e nem a formação de 

enormes reservatórios, visto que a maioria das PCHs trabalham a “fio d’água”. 

Diante de diferentes posicionamentos quanto às fontes geradoras a serem empregadas, mas com 

a prevalência de fontes renováveis de energia, com destaque para a eólica e solar, foi possível perceber 

que um mesmo pensamento converge entre os autores: a necessidade de diversificar a Matriz Elétrica 

Brasileira. O que permite que esta revisão sistemática conclua que há uma forte tendência de que a 

expansão da geração de energia elétrica no Brasil seja realizada com uma matriz energética mais 

diversificada, constituída principalmente por fontes de energia renováveis. Muitos autores relatam que 

o maior obstáculo para o crescimento de fontes renováveis no Brasil é a falta de políticas e programas 

públicos que as incentivem e subsidiem projetos para viabilizá-las economicamente. Portanto, para 

que esta diversificação realmente aconteça, o incentivo do governo é extremamente necessário, uma 

vez que para instalações desses tipos de empreendimentos os retornos dos investimentos são de longo 

prazo e os custos ainda são relativamente altos. Mas tudo indica que o Brasil está caminhando na 

direção certa, a passos curtos, mas seguro de seus objetivos, pois tem incentivado a diversificação de 

sua matriz elétrica, prova disso é o PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica) lançado em 2002 e também as crescentes curvas na participação de fontes renováveis 

na geração de eletricidade no País, como demonstra o item seguinte. Porém alguns autores não acham 

o suficiente, pois acreditam que o Brasil deve fazer ainda mais, visto que nos últimos anos, o aumento 
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do consumo de eletricidade no Brasil ocorre mais rapidamente do que a melhoria necessária para a 

capacidade adequada de geração elétrica. 

 

 

5.3. Distribuição de geração da MEB 
 

5.3.1. Por fontes geradoras 

 
 

 Em operação 

No mês de janeiro de 2020, a capacidade instalada total fiscalizada de geração de energia 

elétrica do Brasil atingiu 172.622 MW5, considerando a geração distribuída - GD. Em comparação ao 

mesmo mês do ano anterior, houve um acréscimo de 8.861 MW, sendo 5.025 MW de geração de fonte 

hidráulica, 2.156 MW de fonte solar, 856 MW de fonte eólica e 824 MW de fontes térmicas. A geração 

distribuída fechou o mês de janeiro com 2.322 MW instalados em 185.867 instalações, representando 

1,3% da matriz de capacidade instalada de geração de energia elétrica. As fontes renováveis 

(Hidráulica + Biomassa + Eólica + Solar) representaram 83,6% da capacidade instalada de geração de 

energia elétrica brasileira (MME, 2020). Já a ANEEL (2020) em meados de março do mesmo ano, 

mostra que o Brasil possui no total 8.946 empreendimentos em operação, totalizando 170.543,079 

MW6 de potência instalada fiscalizada e 172.167,581 MW de potência outorgada. Dos 170.543,079 

MW gerados atualmente, 109.101,952 MW advêm de fonte Hídrica, 26.280,293 MW de Fóssil, 

15.459,433 MW de Eólica, 15.032,305 MW de Biomassa, 2.679,046 MW de Solar e 1.990,000 MW 

de Nuclear. 

 

 Adição 

De acordo com a ANEEL (2020), nos próximos anos existe uma previsão de adição de pelo 

menos 28.162,720 MW na capacidade de geração do País, proveniente de 212 empreendimentos 

atualmente em construção e mais 490 empreendimentos com construção não iniciada. Ou seja, a matriz 

elétrica brasileira contará futuramente com mais 702 empreendimentos geradores. Desses 28.162,720 

MW que serão adicionados, 8.732,179 MW serão provenientes de fonte Solar, 7.744,615 MW de 

Eólica, 6.613,840 MW de Fóssil, 2.117,522 MW de Hídrica, 1.604,564 MW de Biomassa e 1.350,000 

MW de Nuclear. 

 

 

                                                           
5 Considera além dos dados da ANEEL no Banco de Informações de Geração (BIG), outras fontes como algumas usinas 

fiscalizadas pela SFG/ANEEL, mas que não estão em conformidade com a SCG/ANEEL. 
6 Considera apenas os dados disponíveis no BIG/ANEEL. 
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 Futuro da MEB 

Depois de adicionados os 28.162,720 MW na capacidade de geração, o Brasil possuirá uma 

capacidade total7 de produção de energia elétrica na ordem de 200.330,300 MW, proveniente de 9.648 

empreendimentos geradores. Desses 200.330,300 MW que serão gerados, 111.232,310 MW virão de 

fonte Hídrica, 34.379,255 MW de Fóssil, 23.243,734 MW de Eólica, 16.715,726 de Biomassa, 

11.419,225 MW de Solar e 3.340,000 MW de Nuclear. 

 

 Visão geral 

Na Figura 3 apresenta-se, de forma integrada, os três momentos de variação da MEB no que se 

refere à distribuição de geração por tipos de fontes geradoras. 

 

Figura 3: Os três momentos da MEB – Distribuição por tipos de Fontes 

   

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Em relação à análise de distribuição de geração da MEB, quanto às principais fontes de geração 

elétrica, foi possível estabelecer um ranking. Atualmente dos 170.543,079 MW gerados, 109.101,952 

MW advêm de fonte Hídrica (1ª), 26.280,293 MW de Fóssil (2ª), 15.459,433 MW de Eólica (3ª), 

15.032,305 MW de Biomassa (4ª), 2.679,046 MW de Solar (5ª) e 1.990,000 MW de Nuclear (6ª). Mas 

nos próximos anos existe uma previsão de adição de pelo menos 28.162,720 MW na capacidade de 

geração do País, proveniente de 212 empreendimentos atualmente em construção e mais 490 em 

                                                           
7 Considerando apenas os dados da ANEEL (2020) - Banco de Informações de Geração (BIG). Os valores utilizados são 

referentes à capacidade outorgada. 
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empreendimentos com construção não iniciada. Nesse sentido também se estabeleceu um ranking de 

Adição das fontes geradoras, onde dos 28.162,720 MW que serão adicionados, 8.732,179 MW serão 

provenientes de fonte Solar (1ª), 7.744,615 MW de Eólica (2ª), 6.613,840 MW de Fóssil (3ª), 2.117,522 

MW de Hídrica (4ª), 1.604,564 MW de Biomassa (5ª) e 1.350,000 MW de Nuclear (6ª). Nesse contexto 

de adição, observa-se que essa nova capacidade de geração elétrica a ser instalada vai ao encontro da 

diversificação das fontes geradoras da matriz elétrica brasileira, pois é possível notar investimentos 

em outras fontes de geração elétrica além da hídrica, e o que mais surpreende é o potencial de geração 

a ser instalado bastante superior à fonte hídrica no que diz respeito às fontes Solar, Eólica e Fóssil. 

Depois de adicionados os 28.162,720 MW na capacidade de geração, o Brasil possuirá uma capacidade 

total de produção de energia elétrica na ordem de 200.330,300 MW, proveniente de 9.648 

empreendimentos geradores. Nesse sentido também se estabeleceu um ranking da situação futura da 

MEB relacionado às suas fontes geradoras, que dos 200.330,300 MW que serão gerados futuramente, 

111.232,310 MW virão de fonte Hídrica (1ª), 34.379,255 MW de Fóssil (2ª), 23.243,734 MW de Eólica 

(3ª), 16.715,726 de Biomassa (4ª), 11.419,225 MW de Solar (5ª) e 3.340,000 MW de Nuclear (6ª). Ao 

observar essas informações, nota-se que no contexto de diversificação de fontes geradoras de energia 

elétrica da matriz nacional, no geral, haverá pouca alteração da matriz futura em relação a atual, as 

posições no ranking de geração por fontes continuarão as mesmas e a fonte hídrica continuará 

disparada na liderança. Mas a redução da dependência da MEB pela fonte hídrica de 7,86%, o que não 

é pouco, merece destaque, nos dias atuais esse número representa uma produção de energia elétrica 

por volta dos 13.643 MW. E ao se considerar a dependência que a MEB possuía pela fonte hídrica no 

ano de 2002, há 18 anos, que correspondia a 74,7%, essa redução chega a quase 20%. Portanto, 

continuando nesse ritmo de redução na dependência da fonte Hídrica e aumentando o potencial gerado 

principalmente por fontes renováveis e sustentáveis como a Eólica e a Solar, o Brasil apresentará uma 

das Matrizes elétricas mais seguras do mundo e também uma das mais sustentáveis. O potencial para 

isso existe, é inegável, o que faltam são incentivos e planejamento para que resulte em melhores e 

assertivos investimentos. 

 

5.3.2. Por empreendimentos8 geradores 
 

 Em operação 

De acordo com a ANEEL (2020), dos 170.543 MW gerados atualmente por 8.946 

empreendimentos em operação, 102.998 MW advêm de empreendimentos de UHE, 41.312 MW de 

                                                           
8 Para estes empreendimentos apresenta-se a seguinte legenda: CGH: Central Geradora Hidrelétrica; CGU: Central 

Geradora Undi-elétrica; EOL: Central Geradora Eólica; PCH: Pequena Central Hidrelétrica; UFV: Central Geradora Solar 

Fotovoltaica; UHE: Usina Hidrelétrica; UTE: Usina Termelétrica; UTN: Usina Termonuclear. 
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UTE, 15.459 MW de EOL, 5.307 MW de PCH, 2.679 MW de UFV, 1.990 MW de UTN, 795 MW de 

CGH e 0,05 MW de CGU. 

 

 Adição 

Dos 28.162,720 MW previstos para serem adicionados à capacidade de geração elétrica do 

País, 8.732,179 MW serão provenientes de UFV, 8.218,404 MW de UTE, 7.744,615 de EOL, 

1.705,010 de PCH, 1.350,000 de UTN, 403,900 de UHE e 8,612 MW de CGH. 

 

 Futuro da MEB 

Depois de adicionados os 28.162,720 MW na capacidade de geração, o Brasil possuirá uma 

capacidade de geração na ordem de 200.330 MW, dos quais 103.367 MW serão provenientes de UHE, 

51.094 MW de UTE, 23.243 MW de EOL, 11.419 MW de UFV, 7.060 MW de PCH, 3.340 MW de 

UTN, 804 MW de CGH e 0,05 MW de CGU. 

 

 Visão geral 

A Figura 4 apresenta de forma integrada os três momentos de variação da MEB no que se refere 

à distribuição de geração por tipos de empreendimentos geradores. 

 

Figura 4: Os três momentos da MEB – Distribuição por tipos de empreendimentos 

   

 
Fonte: Próprio autor (2020) 
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Diante do apresentado, quanto aos principais tipos de empreendimentos de geração elétrica 

também foi possível estabelecer um ranking. Atualmente dos 170.543 MW gerados por 8.946 

empreendimentos em operação, 102.998 MW advêm de empreendimentos de UHE (1º), 41.312 MW 

de UTE (2º), 15.459 MW de EOL (3º), 5.307 MW de PCH (4º), 2.679 MW de UFV (5º), 1.990 MW 

de UTN (6º), 795 MW de CGH (7º) e 0,05 MW de CGU (8°). Com a previsão de adição de 28.162,720 

MW à capacidade de geração elétrica do País, também se estabeleceu um ranking de Adição de 

empreendimentos geradores, onde 8.732,179 MW serão provenientes de UFV (1º), 8.218,404 MW de 

UTE (2°), 7.744,615 de EOL (3º), 1.705,010 de PCH (4°), 1.350,000 de UTN (5°), 403,900 de UHE 

(6°) e 8,612 MW de CGH (7º). Nesse contexto de adição nota-se expressivos investimentos 

principalmente nos empreendimentos UFV, UTE e EOL, que representam 31,01%, 29,18% e 27,50%, 

respectivamente, do potencial previsto a ser adicionado à Matriz Elétrica Brasileira. Depois de 

adicionados os 28.162,720 MW na capacidade de geração, o Brasil possuirá uma capacidade de 

geração na ordem de 200.330 MW. Nesse sentido também se estabeleceu um ranking da situação 

futura da MEB relacionado aos diferentes tipos de empreendimentos geradores, onde 103.367 MW 

serão provenientes de UHE (1°), 51.094 MW de UTE (2º), 23.243 MW de EOL (3º), 11.419 MW de 

UFV (4º), 7.060 MW de PCH (5º), 3.340 MW de UTN (6º), 804 MW de CGH (7º) e 0,05 MW de 

CGU (8º). Ao observar essas informações, nota-se pouca variação da matriz futura em relação a atual. 

O que merece destaque é a ocorrência de alteração de posição no ranking de geração por 

empreendimentos, os empreendimentos UFV passarão da quinta para a quarta posição, ultrapassando 

os empreendimentos PCH. No mais, destaca-se a redução da dependência da MEB pelos 

empreendimentos UHE, e o crescimento do potencial de geração dos empreendimentos UFV, UTE e 

EOL – principais responsáveis pela redução de quase 9% da participação dos empreendimentos UHE 

na Matriz. 

 

6. Considerações finais 

 

Após as análises apresentadas sobre o tema pesquisado, pode-se inferir algumas considerações 

acerca das informações contidas neste estudo. No que tange ao campo da bibliometria o trabalho atinge 

seu objetivo, pois foi mapeada a produção científica acerca de publicações afins à diversificação de 

fontes geradoras da matriz elétrica brasileira e identificado como esta temática é abordada no meio 

científico. Considerando as 5 primeiras buscas que possuem caráter mais geral, observa-se que apesar 

da baixa quantidade de publicações encontradas, o número de publicações nos últimos 10 anos mostra 

que a comunidade científica tem dado certa pertinência ao tema. Porém nas 3 buscas seguintes com 

caráter mais específico com relação ao tema integral desta pesquisa, os resultados foram 

decepcionantes, adicionando o fato de que o que foi encontrado nestas, já fora encontrado nas buscas 



119 

anteriores, portanto as últimas três buscas não tiveram utilidade. No geral foi possível perceber que de 

acordo com a evolução das buscas, de modo a torná-las mais refinadas, houve redução no número de 

publicações encontradas. Nesse sentido, o estudo destacou a cronologia das publicações levantadas, 

os periódicos com maior número de publicações sobre o tema e os trabalhos mais citados. A partir da 

análise cronológica considerando especificamente as buscas 2 e 4, é possível afirmar que nos últimos 

dez anos houve uma maior movimentação de estudos científicos no que diz respeito aos termos 

correspondentes às palavras-chave relacionadas ao tema que foram introduzidas nessas buscas. Na 

busca 2 pode-se afirmar também que está ocorrendo um crescimento sólido no número de estudos ao 

longo desta última década, já considerando a busca 4 não é possível fazer essa afirmação, devido 

variações no número de publicações ao longo desses anos. Considerando as demais buscas, nota-se 

poucas publicações encontradas, e ao longo das duas décadas apresentadas neste estudo, muitos anos 

apresentam-se sem publicações, e um ou outro ano com alguma. Isso pode denotar que esse ainda é 

um tema que precisa ser explorado e que faz sentido futuras pesquisas sobre novos pontos de vista ou 

que dê continuidade a algumas vertentes já abordadas, portanto, reforça-se a enorme necessidade de 

estudos científicos acerca desse importante tema para um desenvolvimento seguro, sustentável, 

independente e contínuo do país. Mas também, pode denotar uma suposta falha da estratégia utilizada 

nessas buscas. E se tratando da análise dos periódicos com maior número de publicações de acordo 

com os termos empregados em cada busca, foi possível denotar que ainda não existe um veículo de 

publicação dominante, visto que as publicações estão bem distribuídas entre os principais periódicos 

que abordam o assunto. Já com relação aos trabalhos com maior número de citações, ressalta-se os 

seguintes trabalhos: Bioethanol from lignocelluloses: Status and perspectives in Brazil com mais de 

250 citações; Biofuels in Brazil: An overview com 128 citações; e Biodiesel production in Brazil and 

alternative biomass feedstocks com 112 citações. Todos esses resultantes da busca 2. A busca 4 

também apresentou publicações bastante citadas, porém mais equilibradas. Já para as demais buscas 

não houve aparição de resultados nesse quesito, ou por não se enquadrarem no critério adotado, ou 

simplesmente por consequência de as buscas não terem apresentado nenhuma publicação. 

No que tange à Revisão Sistemática, percebeu-se que um mesmo pensamento converge entre 

os autores: é necessário diversificar a Matriz Elétrica Brasileira. Notou-se também diferentes 

posicionamentos quanto às fontes geradoras a serem empregadas, mas houve a prevalência de fontes 

renováveis de energia, o que permite que esta pesquisa conclua que há uma forte tendência de que a 

expansão da geração de energia elétrica no Brasil seja realizada com uma matriz energética mais 

diversificada, constituída principalmente por fontes de energia renováveis, como a eólica e solar – as 

prediletas da maioria das publicações analisadas. 
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E referente à análise da distribuição de geração da Matriz Elétrica Brasileira, foi possível notar 

a enorme dependência que a MEB possui pela fonte hídrica e também a centralização das grandes 

usinas hidrelétricas. Essa situação é bastante preocupante, principalmente no que diz respeito à 

insegurança no fornecimento devido à vulnerabilidade que esta fonte possui diante de variações 

climáticas. Uma Matriz Elétrica baseada predominantemente em apenas uma fonte geradora não é uma 

boa estratégia para o desenvolvimento de um país, ainda mais quando essa fonte é totalmente 

dependente do imprevisível clima/tempo brasileiro, que se mostrou implacável nos anos de 2001 e 

2002 gerando intensos apagões decorrentes da falta de chuva. Esse componente de incerteza e outros 

diversos fatores negativos que incidem sobre a fonte hídrica, principalmente sobre as hidrelétricas, 

como: altos custos de implantação, processos de construção muito demorados, localização geográfica 

geralmente distante dos grandes centros urbanos – o que implica no aumento de gastos em sistemas de 

transmissão – e causa de diversos impactos ambientais e sociais, principalmente durante a sua 

instalação, corroboram para um desejo cada vez maior de diversificação da matriz elétrica brasileira a 

partir de fontes renováveis disponíveis, o que vai ao encontro da agenda 2030, uma vez que existe uma 

corrente associada a esta, que advoga que soluções locais sustentáveis, baseadas em recursos naturais 

renováveis são as mais indicadas. E isso está relacionado diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS 7, principalmente à sua meta 7.2, que diz: “Até 2030, aumentar substancialmente 

a participação de energias renováveis na matriz energética global” (ONU, 2020). 

Em síntese, foi possível constatar que a MEB tem alta dependência pela fonte hídrica, portanto, 

verificou-se a necessidade de diversificação da mesma. Notou-se também que muitos autores veem a 

diversificação da MEB como uma necessidade e não apenas como um zelo. Constatou-se que a maioria 

deles apoiam que essa diversificação ocorra prioritariamente por meio de fontes de energia renováveis, 

principalmente eólica e solar, visto que o Brasil possui enorme riqueza de recursos naturais e deve 

aproveitá-los ao máximo, ao invés de importar recursos, a exemplo do GN, que é o que geralmente 

ocorre, tornando-se cada vez mais dependente de outras nações sem que haja necessidade. 

E já finalizando, acrescenta-se que durante esta pesquisa, percebeu-se uma enorme carência de 

estudos no que tange à integralidade do tema Diversificação da Matriz Elétrica Brasileira, nesse 

sentido, incentiva-se estudos que abordem essa temática, principalmente no que se refere à análise de 

viabilidade ambiental de cada fonte renovável, além da comparação destas em regimes de geração 

distribuída e centralizada, de forma a complementar esta pesquisa e obter informações mais precisas 

para que ocorra uma diversificação assertiva envolvendo energias renováveis combinando com as 

melhores práticas, o que neste momento, para o Brasil, demonstra ser uma boa alternativa para a 

vertente energia do nexo água-energia-alimento, amplamente discutido cientificamente. Sobre esse 

nexo, vale destacar brevemente que autores como Beddington (2012), Rockström et al. (2009) e 
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Steffen et al. (2015) mencionam que devido ao crescimento da renda, a industrialização, as mudanças 

econômicas e a globalização passaram a elevar a demanda global por energia, água e alimentos a um 

ponto cada vez mais além da capacidade de carga da Terra. E isso, por sua vez, está causando 

degradação ambiental em muitos países exportadores de recursos naturais, como o Brasil. Essa 

degradação pode ser vista como um simples problema de gerenciamento, mas, examinando mais de 

perto, resulta de interconexões muito mais complexas entre energia, água e alimentos 

(BEDDINGTON, 2012). Nesse sentido, os esforços para examinar essas interconexões são referidos 

como a abordagem Energy-Water-Food Nexus. 

Diante de todo o exposto, conclui-se que há a necessidade quase que imperativa de 

diversificação da Matriz Elétrica Brasileira e que esta deverá ocorrer empregando prioritariamente 

fontes renováveis de energia disponíveis em abundância no território brasileiro, tornando a MEB, bem 

como o desenvolvimento do país, cada vez mais sustentável, seguro, independente e contínuo. 
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