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EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

Segundo a Agência Internacional 
de Energia (AIE), a eficiência 
energética (EE) deve ser a 

principal fonte de energia a ser 
aproveitada para atender ao 
crescimento da demanda de energia 
até o ano de 20301. 

EE E COMPETITIVIDADE 
ECONÔMICA

No Brasil, para além das razões 
climáticas, a principal necessidade da 
eficiência energética deve-se à baixa 
competividade econômica do país no 
mercado internacional. O American 
Council for an Energy-Efficient 
Economy (ACEEE) analisa a eficiência 
energética das 23 maiores economias 
nacionais. O Brasil ocupa o penúltimo 
lugar no ranking de 2016, à frente 
apenas da Arábia Saudita.

Nos últimos vinte anos, todas as 
grandes economias têm investido 
para reduzir essa intensidade, na 
busca de “produzir mais riqueza com 
menos energia”. Na comparação com 
países do bloco BRICS2, o Brasil está 
estagnado há 20 anos, tendendo 
atualmente a aumentar seu índice 
de intensidade, indicando que o país 
ainda não conseguiu dissociar seu 
crescimento econômico do consumo 
de energia.
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1. Entre hoje e 2030, o atual atraso de eficiência, 
considerando as tecnologias e equipamentos já 
comercialmente disponíveis, varia de 30% a 50% da 
demanda adicional, em todos os setores: indústria, 
comércio, serviços e residências.
2. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
3. Tonelada equivalente de petróleo (TEP). Fonte: Banco Mundial, 2017.

USO DE ENERGIA: TEP3 POR MILHÃO US $ PPP 2011; 1990 = 1

O BRASIL E 
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EE E DEMANDA DE ENERGIA

O planejamento energético desenha o sistema e 
infraestrutura de energia para atender a uma demanda 
futura de energia com recursos energéticos locais ou 
importados, com minimização de impactos econômicos, 
sociais e ambientais. Ao longo do tempo, os novos 
recursos energéticos a explorar são sempre mais caros 
(os mais baratos já foram explorados) e de maior impacto 
socioambiental. Por conta disso, pesquisa-se o barateamento 
de tecnologias maduras2, bem como novas tecnologias que 
viabilizam fontes inexploradas, como a solar.

O Brasil tem uma intensidade energética alta: para cada 1% 
de aumento no PIB, é necessário um adicional de 1,3% do 
fornecimento de eletricidade. A redução dessa intensidade é 
uma condição para o crescimento sustentável da economia 
brasileira. Além de prejudicar a competitividade econômica, 
essa alta intensidade obriga o investimento em novas usinas 
de produção elétrica (como grandes hidrelétricas), que 
sempre drenam os recursos públicos. Sem essa pressão, 
os mesmos recursos poderiam ser investidos em outras 
prioridades nacionais. A redução de intensidade pode ser 
alcançada com o aumento da eficiência energética.  

PROGRAMAS DE EE NO BRASIL

Desde 1986, o Brasil mantém o Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica (Procel), o Programa 
Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e o Selo Procel. Uma das 
razões porque a ACEEE dá uma “nota baixa” ao Brasil, apesar 
desses e outros programas, é que eles se baseiam em níveis 
mínimos defasados de desempenho para equipamentos 
como refrigeradores, ar-condicionado, ventiladores e 
lâmpadas. Em alguns tipos de equipamentos esses níveis 
mínimos estão defasados em dez anos. Isso faz com que, por 
exemplo, um refrigerador que exibe um Selo Procel A no Brasil, 
não passe de um selo C nos Estados Unidos (Flórida). O que 
torna essa situação bastante estranha é que o fabricante do 
equipamento é o mesmo nos dois países.

O Procel, sediado na Eletrobras, receberá anualmente mais 
de R$ 107 milhões a partir de 20173. O plano de aplicação 
desses recursos lista os programas existentes como o Procel 
Indústria, Edifica, Iluminação Pública, Gestão Municipal e 
Saneamento. Do total, R$ 58 milhões serão destinados a 
projetos, R$ 27 milhões para marketing e o restante, R$ 22 
milhões, para a equipe e administração do programa4.

O Programa de Eficiência Energética5 (PEE) ANEEL é executado 
pelas distribuidoras de energia elétrica e, segundo a ANEEL, 
contabilizou 1.704 projetos com o objetivo de economizar ou 
tornar o sistema elétrico mais eficiente, com R$ 5 bilhões em 
investimentos entre 2008 e 2016. Apesar desse programa, as 
perdas nos sistemas de transmissão e distribuição de energia 
elétrica têm aumentado nos últimos vinte anos. Em 2015, elas 
foram de 93 GWh (BEN, 2016) correspondendo a 18% de toda 
eletricidade consumida no país.

Um fato positivo nesse quadro é que a baixa eficiência no 
sistema elétrico e nos usos da eletricidade no Brasil não 
decorre da falta de recursos financeiros. Uma série de medidas 
simples podem ser tomadas para resolver o problema: 
atualização dos padrões mínimos nacionais de desempenhos e 
utilização dos recursos financeiros existentes nas distribuidoras 
para reduzir as perdas da rede.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E NDC

A Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) 
brasileira indica a meta de reduzir 10% do consumo de 
energia até 2030, o que equivalerá a economizar 106 TWh 
e, com isso, diminuir 30 milhões de toneladas de CO2. Não 
está claro, ainda, como essa meta poderá ser alcançada. 
Para isso, o iCS tem apoiado a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE/MME) no desenvolvimento de um conjunto 
de ações, para compor um Plano Decenal de Eficiência 
Energética a ser lançado pelo Ministério de Minas e Energia 
(MME). Por ora, o Plano Decenal de Energia (PDE) 2024 
coloca como meta indicativa uma redução do consumo de 
5,3% até 2024.

2. Fato que não se observa na tecnologia nuclear.
3. Lei Federal 13.280/2016, que destinou 20% dos recursos para eficiência energética das distribuidoras de energia elétrica.  
4. Plano anual para aplicação dos recursos no Programa Nacional para Conservação de Eletricidade (Procel), 2016.
5. Supervisionado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o PEE foi instituído pela Lei Federal 9.991/2000, definindo que as distribuidoras de energia elétrica invistam 0,5% das suas 
receitas operacionais líquidas em projetos de eficiência energética. Atualmente, esses recursos são de R$ 550 milhões por ano.

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Consumo (1)
2015 2019 2024

GWh
Consumo potencial, sem conservação 527.637 635.845 835.121
Energia conservada 2.366 19.390 44.254
Energia conservada, % 0,4 3,0 5,3
Consumo final, considerando a conservação 525.271 616.455 790.867
Energia conservada por setor GWh
Setor industrial (2) 0 6.074 13.445
Setor de transporte 12 75 171
Setor de serviços 1.721 5.345 10.874
Setor residencial (3) 620 7.423 18.982
Setor agropecuário 14 384 781

Notas:
(1) Autoprodução
(2) Inclui setor de energia
(3) Inclui domicílios em áreas 
urbanas e rurais

Fonte: EPE.
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