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Prefácio 

A energia é o motor de desenvolvimento de qualquer economia. Assim foi no passado e ainda o 

é na atualidade. A energia é também um dos principais insumos da vida moderna, uma vez que garante 

o bem-estar em geral, proporcionando serviços, iluminação, condicionamento de ar, transporte, força 

motriz, etc. 

Para atender à demanda por energia são necessários importantes investimentos em usinas 

hidrelétricas; na construção de usinas térmicas convencionais e nucleares; na exploração e 

processamento de petróleo e gás natural; no desenvolvimento de fontes renováveis de energia; em 

sistemas de transmissão e distribuição, enfim, em toda a cadeia energética. 

Assim sendo, é fundamental que haja a formulação de um planejamento energético que 

possibilite o atendimento da demanda de forma eficiente, já que os recursos são escassos, e de forma 

a que causem o mínimo possível de danos ao ambiente. Nesse sentido, é preciso construir ferramentas 

que representem a complexidade do sistema energético de forma organizada, bem como sua evolução 

ao longo do horizonte de planejamento, para auxiliar os tomadores de decisão na formulação de 

políticas energéticas consistentes, que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do 

Estado, sendo a Matriz Energética uma das principais ferramentas para esta finalidade. 

A publicação regular da Matriz Energética busca caracterizar as demandas pelas diversas fontes 

de energia por parte dos diferentes consumidores: residencial, comercial, setor público, industrial, 

agropecuário e do setor de transportes, visando ao melhor aproveitamento dos recursos energéticos 

existentes, não somente, petróleo e gás natural, mas também a energia solar, eólica, biomassa, biogás 

e biocombustíveis.  

A Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, por intermédio da publicação da Matriz 

Energética do Estado do Rio de Janeiro, versão 2017-2031, visa a permitir que o Estado se antecipe 

com visões prospectivas do Setor e garanta o fornecimento de energia em um horizonte de longo 

prazo, não somente para as diversas atividades produtivas, mas também para o bem-estar geral da 

população fluminense. 

 

Alberto Mofati 

Subsecretário de Desenvolvimento Econômico 
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APRESENTAÇÃO 

O Plano Nacional de Energia – PNE elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia – MME, é um instrumento fundamental para avaliar, a 

partir de diferentes cenários de mercado, efeitos de possíveis gargalos em infraestrutura, 

vulnerabilidades sistêmicas, riscos ambientais, oportunidades de negócios, impactos de políticas 

públicas e outros temas inerentes ao planejamento energético.  

No Estado do Rio de Janeiro, a Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE define 

políticas e estratégias que contemplem diretrizes e prioridades para o segmento Energético do Estado, 

a partir da elaboração da Matriz Energética Estadual, um estudo que aborda todas as fontes e formas 

de energia existentes e usadas no Estado, dando à questão um tratamento multidisciplinar, com o 

propósito de otimizar os resultados e reduzir os custos financeiro, social e ambiental. 

A Matriz Energética Estadual é importante instrumento para se elaborar diretrizes de ações na 

área energética contemplando os aspectos tecnológicos, econômicos, financeiros, sociais, ambientais, 

institucionais, de recursos humanos e a interligação entre eles, tomando como base a estrutura das 

cadeias produtivas, as potencialidades energéticas e considerações socioambientais, bem como as 

políticas energéticas estadual e setoriais e as novas tendências tecnológicas. 

O objetivo deste trabalho foi a elaboração da Matriz Energética do Rio de Janeiro para o 

horizonte 2017-2031 de forma a dar um panorama das condições de oferta e demanda de energia para 

os próximos quinze anos, com vistas a despertar o interesse de potenciais investidores e subsidiar 

políticas públicas para proporcionar a necessária segurança de suprimento de energia. 

São objetivos específicos deste trabalho: 

• Fornecer elementos para garantir o suprimento de energia à população e aos meios de produção 

de acordo com suas necessidades, com a melhor qualidade possível e dentro do menor custo, 

visando o desenvolvimento do Rio de Janeiro e o bem-estar da sociedade; 

• Utilizar as potencialidades energéticas locais como um fator para a produção local de energia, 

de forma a dar maior grau de autossuficiência ao Estado, sem deixar de considerar a importação 

terrestre ou marítima de energéticos, quando isto se mostrar vantajoso; 

• Usar as fontes energéticas locais como um fator de aumento de receita para o Rio de Janeiro e 

órgãos/empresas locais e para a geração de empregos; 

• Fornecer elementos para garantir que o uso e a produção das fontes de energia não contribuam 

para a degradação do meio ambiente natural e urbano e para a emissão de gases geradores de 

efeito estufa. 
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Na Matriz Energética do Estado do Rio de Janeiro 2017-2031 são apresentados o cenário 

socioeconômico estadual, em que é definida uma taxa de crescimento econômico e da população 

fluminense para o horizonte de tempo do estudo; além dos resultados das simulações dos cenários de 

referência e alternativo para os setores residencial, de serviços, agropecuário, industrial, de 

transportes, além da oferta de energia. No cenário de referência, é apresentada uma evolução 

tendencial da demanda e da oferta de energia até 2031. No cenário alternativo, são testadas medidas 

de eficiência energética e de melhoria da mobilidade urbana, que além de induzirem o uso racional de 

energia, podem aumentar a competitividade da indústria e do setor de serviços do estado. São 

testadas também medidas de inserção de fontes renováveis para reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa. 

Os cenários de demanda de energia foram simulados com o modelo LEAP (Long-range Energy 

Alternatives Planning System), desenvolvido pelo SEI-Boston. É uma ferramenta muito utilizada em 

modelagens energéticas devido à sua grande flexibilidade, permitindo análises bottom-up e top-down 

e criação de cenários. Ele também apresenta uma interface amigável, área para demonstração dos 

resultados e integração ao Excel, permitindo que o usuário exporte as planilhas com os resultados. O 

LEAP também pode conter a oferta e transformação da energia, mas sem otimização, o que o torna 

limitado para esta tarefa. Por isso, foi utilizado o modelo Matriz, desenvolvido pelo CEPEL (Centro de 

Pesquisa em Energia Elétrica). O Matriz procura encontrar dentre as inúmeras “soluções viáveis” do 

problema de otimização da expansão, aquela que minimiza o valor presente do custo total de 

investimento e de operação do sistema energético, também denominada “solução ótima”. Define-se 

como solução viável do problema, qualquer alternativa de oferta dos diversos energéticos capaz de 

suprir as demandas quinquenais de energia previstas para o cenário (demandas de eletricidade por 

subsistema, combustíveis por tipo, etc.), satisfazendo a todas as demais restrições fornecidas (limites 

de capacidade das fontes de geração de energia elétrica, fatores de capacidade mínimo e máximo por 

fonte, limites de transporte entre regiões, capacidade de processamento e perfis de refino das 

refinarias existentes e novas, limites de capacidade de processamento, importação e/ou regaseificação 

de gás natural, disponibilidade de bagaço de cana para geração termelétrica, etc.). Com a utilização 

das referidas ferramentas, garante-se a consistência dos resultados dos cenários de demanda e oferta 

de energia para todo o sistema energético fluminense. 

Dentre os principais resultados do estudo, destacam-se: a recuperação do crescimento 

econômico fluminense puxado pelo setor de petróleo; os ganhos de competividade da indústria 

possibilitados pelas medidas de eficiência energética propostas; as medidas de melhoria da mobilidade 

urbana; e a expansão da geração solar distribuída. 



  

 

xv 

Por fim, não podemos deixar de agradecer às valorosas contribuições do presidente do Instituto 

Pereira Passos, o Prof. Mauro Osório, da Gerência de Estudos de Infraestrutura da FIRJAN, da Ingrid 

Person do CSA, da equipe da CODIN, da Secretaria Estadual de Transportes, da Secretaria Estadual de 

Agricultura, da equipe da EMATER, do apoio financeiro da Petrobrás, além da própria Subsecretaria de 

Desenvolvimento Econômico. 

 

 





  

 

1 

1. Cenários Socioeconômicos para o Estado do Rio de 
Janeiro 

1.1. Introdução 

O Rio de Janeiro situa-se na porção leste da região Sudeste do Brasil, tendo como limites os estados 

de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, além do Oceano Atlântico. Ao todo, o Estado possui uma área 

de aproximadamente 43.780 km², compreendendo 92 municípios. Observa-se, uma grande desigualdade 

na distribuição espacial, tanto da população quanto na riqueza gerada. Somente a capital, Rio de Janeiro, 

concentra cerca de 65% do PIB fluminense, que ademais é o segundo maior do país, e 74% da população 

(16,64 milhões em 2016, IBGE, 2017). Tal heterogeneidade na distribuição espacial da geração de riqueza 

e na população é ilustrada na Tabela 1-1. 

Tabela 1-1: Distribuição da riqueza e da população do Estado do Rio de Janeiro em 2014 

Região Administrativa 
No de 

Municípios 

PIB População 

R$ milhão % Habitantes 103 % 

Estado 92 671.076.844 100 16.461 100 

Região Metropolitana  21 439.050.239 65 12.117 74 

Região Norte Fluminense 9 95.644.604 14 895 5 

Região das Baixadas Litorâneas 10 46.753.548 7 887 5 

Região do Médio Paraíba 12 36.326.764 5 876 5 

Região Serrana 14 23.982.567 4 821 5 

Região da Costa Verde 3 14.797.854 2 265 2 

Região Centro-Sul Fluminense 10 7.885.882 1 277 2 

Região Noroeste Fluminense 21 6.635.388 1 323 2 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2017) e CEPERJ (2017) 

 

Segundo o Censo de 2010 (IBGE, 2017), a maior parte da população do Rio de Janeiro era 

urbana, com uma densidade populacional de 5.265,81 habitantes/km². Sua região metropolitana, 

atualmente com 12,3 milhões habitantes, é a segunda maior conurbação do Brasil, a terceira da 

América do Sul e a 23ª do mundo. Pela Tabela 1-2 pode-se perceber que a população do Rio de Janeiro 

vem crescendo a uma taxa média de 0,86% ao ano desde o início da última década para a Região 

metropolitana e de 0,93% para o Estado.  
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Tabela 1-2: População residente por região metropolitana e Estado 

Período 
População Residente (mil hab) 

Região metropolitana Estado 

2001 10.977 14.559 

2002 11.095 14.724 

2003 11.200 14.879 

2004 11.304 15.033 

2005 11.541 15.383 

2006 11.662 15.562 

2007 11.782 15.739 

2008 11.662 15.872 

2009 11.864 16.010 

2010 11.835 15.989 

2011 11.910 16.112 

2012 11.982 16.231 

2013 12.177 16.369 

2014 12.230 16.461 

2015 12.281 16.550 

2016 12.330 16.635 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2017) e CEPERJ (2017) 

 

No entanto, observando-se mais de perto estas taxas pela  
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Tabela 1-3, percebe-se uma desaceleração deste crescimento populacional de ambas as 

regiões, a partir de 2005, e principalmente a partir do ano de 2013, de forma mais acentuada na Região 

metropolitana. As taxas de incremento médio anual da população que eram de 1,26% e 1,39% 

respectivamente para a Região metropolitana e para o Estado entre 2001 e 2005, foram caindo (em 

2005-2009, eram de 0,69% e 1% respectivamente), passando para apenas 0,42% e 0,54% 

respectivamente para a Região metropolitana e para o Estado entre 2013 e 2016. 
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Tabela 1-3: Taxas médias de crescimento da população por região metropolitana e Estado 

Período 
Taxas médias de crescimento 

Região metropolitana Estado 

2001-2016 0,86% 0,93% 

2001-2005 1,26% 1,39% 

2005-2009 0,69% 1,00% 

2005-2013 0,67% 0,89% 

2013-2016 0,42% 0,54% 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2017) e CEPERJ (2017) 

1.2. Panorama das Atividades Produtivas no Estado do Rio de 

Janeiro 

Para que se tenha uma melhor percepção de como se comporta a economia fluminense, 

apresenta-se a participação das atividades produtivas na formação do valor adicionado do estado.  

Como se pode perceber pela  Convém ressaltar que os dados mais recentes disponíveis são do 

ano 2014. 
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Tabela 1-4, o setor predominante é o de serviços, com quase 70% de participação no total das 

atividades, seguido da indústria, com aproximadamente 30% de participação. No que se refere à 

indústria, cabe ressaltar a importância da indústria extrativa, representando pouco mais de 50% do 

valor adicionado deste setor, seguida pela indústria de transformação com cerca de 23% em média 

deste valor, e no setor de serviços, o peso das atividades de administração, educação e saúde pública, 

defesa e seguridade social (contribuindo com, em média, 26% deste setor), seguido do comércio, 

manutenção e reparação de veículos e atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas 

e serviços complementares (ambos contribuindo com aproximadamente, em média, 14% do valor 

adicionado do setor de serviços). Convém ressaltar que os dados mais recentes disponíveis são do ano 

2014. 
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Tabela 1-4: Participação das atividades econômicas no valor adicionado bruto a preço básico – Estado do Rio de Janeiro 

Atividades econômicas 
Participação no Valor Adicionado Bruto (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Valor adicionado bruto total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Agropecuária 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Agricultura, inclusive o apoio e a pós 
colheita 

0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 

Pecuária, inclusive apoio à pecuária 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Produção Florestal e Pesca 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Indústria 29,8 31,1 32,5 30,5 29,6 

Indústria extrativa 12,8 16,1 18,0 15,7 15,2 

Indústria de Transformação 8,3 6,9 6,4 6,2 6,3 

Geração e distribuição de eletricidade e gás, 
água, esgoto e limpeza urbana 

3,0 2,6 2,5 2,2 1,9 

Construção 5,7 5,4 5,7 6,4 6,2 

 Serviços 69,8 68,4 67,0 69,1 69,9 

Comércio, manutenção e reparação de 
veículos automotores e motocicletas 

9,5 9,7 9,9 9,9 9,7 

Transporte, Armazenagem e Correios 4,5 4,9 5,0 5,2 5,3 

Serviços de Alojamento e Alimentação 2,6 2,4 2,4 2,7 2,7 

Serviços de informação 6,1 5,8 5,4 4,8 4,5 

Intermediação financeira, de seguros e 
previdência complementar e serviços 
relacionados 

4,3 3,8 3,8 3,8 4,2 

Atividades Imobiliárias 8,7 8,3 8,0 8,7 9,1 

Atividades profissionais, científicas e 
técnicas, administrativas e serviços 
complementares 

9,5 9,5 9,4 9,8 9,4 

Administração, educação e saúde pública, 
defesa e seguridade social 

18,2 17,8 17,0 17,8 17,8 

Educação e Saúde Privada 3,0 3,0 3,1 3,2 3,9 

Artes, cultura, esporte e recreação e outros 
serviços, inclusive os domésticos 

3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 

Fonte: elaboração própria, com base em dados do CEEP (CEPERJ, 2017) 

Outra informação relevante é a de que há muitos anos o Rio de Janeiro congrega o segundo 

maior polo industrial do Brasil, contando com refinarias de petróleo, indústrias navais, siderúrgicas, 

metalúrgicas, petroquímicas, gás-químicas, têxteis, gráficas, editoriais, farmacêuticas, de bebidas, 

cimenteiras e moveleiras. No entanto, as últimas décadas atestaram uma nítida transformação em seu 

perfil econômico, que vem adquirindo, cada vez mais, matizes de um grande polo nacional de serviços 

e negócios, como se pôde perceber pela  Convém ressaltar que os dados mais recentes disponíveis são 

do ano 2014. 
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Tabela 1-4, principalmente entre os anos de 2012 e 2014. 

Após esta breve caracterização do Estado do Rio de Janeiro, a seguir serão apresentadas as 

perspectivas para a economia do Estado. 

1.3. Uma análise da conjuntura do Estado do Rio de Janeiro 

1.3.1. Evolução das regiões de governo 

O Estado do Rio de Janeiro está subdividido em 8 regiões de governo, conforme listado a seguir e 

ilustrado na Figura 1-1:  

1. Região Metropolitana 

2. Região do Médio Vale do Paraíba 

3. Região Centro-Sul Fluminense 

4. Região Serrana 

5. Região das Baixadas Litorâneas 

6. Região Norte Fluminense 

7. Região Noroeste Fluminense 

8. Região da Costa Verde 

 

 

Figura 1-1 Regiões de governo do Estado do Rio de Janeiro 
Fonte: CEPERJ (2017) 
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A Tabela 1-5 fornece a evolução da composição do PIB por participação percentual, de acordo com as 

diferentes regiões de governo.  

Tabela 1-5: Produto Interno Bruto, participação percentual das Regiões de Governo 

Regiões de Governo/ano 
% do PIB do Estado 

2010 2011 2012 2013 2014 

Região Metropolitana       65,3 63,3 62,3 64,3 65,4 

Região Norte Fluminense 14,2 15,9 16,1 14,8 14,3 

Região das Baixadas Litorâneas 6,4 7,4 8,4 7,8 7,0 

Região do Médio Paraíba 6,7 6,0 5,7 5,9 5,4 

Região Serrana 3,6 3,6 3,6 3,3 3,6 

Região da Costa Verde 1,8 2,0 2,0 1,9 2,2 

Região Centro-Sul Fluminense 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 

Região Noroeste Fluminense 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do CEEP (CEPERJ, 2017) 

 

A região Metropolitana é de longe a mais representativa, mas perdeu um pouco de expressão 

nos anos de 2011 e 2012, devido à expansão da produção de petróleo. A situação se reverteu um 

pouco em 2013 com o início da crise do setor que impactou também a Baixada Litorânea. A região do 

Médio Paraíba também perdeu um pouco de participação no PIB do Estado, mas nos últimos anos vem 

se recuperando, por conta da indústria automobilística. 

No que se refere à participação das regiões por atividade econômica, percebe-se pela Tabela 

1-6, que apresenta o valor adicionado bruto por atividade econômica das quatro regiões que 

respondem por 92 % do PIB do estado, que não houve variação significativa entre os percentuais das 

atividades entre 2010 e 2014 para a região Metropolitana, aquela que concentra a parte mais 

expressiva das atividades. No entanto, vale ressaltar o crescimento do setor de serviços na região 

Norte Fluminense, em detrimento do setor industrial, bem como do setor agropecuário na região do 

Médio Paraíba ao contrário de todas as outras regiões, e da indústria na região das Baixadas Litorâneas, 

contrariando as tendências de queda das demais regiões. Assim como a região Norte Fluminense, o 

Médio Paraíba também apresentou uma participação crescente para os setores de serviços e de 

administração pública para os anos assinalados. 
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Tabela 1-6: Valor Adicionado Bruto (%), por atividade econômica, segundo as Regiões de Governo – Estado do Rio de 

Janeiro 

Regiões de Governo  
  

Atividades econômicas por ano 

2010 2011 2012 2013 2014 
 

Agropecuária 

Região Metropolitana       0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 

Região Norte Fluminense 0,6 0,6 0,6 0,7 0,63 

Região das Baixadas Litorâneas 0,4 0,4 0,3 0,4 0,39 

Região do Médio Paraíba 0,7 0,8 0,8 0,8 0,96 

  Indústria 

Região Metropolitana       18,4 17,5 18,6 18,6 18,8 

Região Norte Fluminense 61,9 64,1 64,5 61,2 61,1 

Região das Baixadas Litorâneas 51,5 55,6 58,6 55,0 55,3 

Região do Médio Paraíba 43,1 40,5 40,2 39,4 34,5 

  Serviços  

Região Metropolitana       60,7 61,3 60,9 60,8 60,9 

Região Norte Fluminense 30,1 28,9 28,4 30,5 30,5 

Região das Baixadas Litorâneas 34,4 32,1 30,7 32,5 32,4 

Região do Médio Paraíba 40,8 41,8 42,1 42,8 46,1 

  Administração Pública 

Região Metropolitana       20,9 21,2 20,5 20,6 20,3 

Região Norte Fluminense 7,4 6,5 6,5 7,6 7,8 

Região das Baixadas Litorâneas 13,8 11,9 10,4 12,1 11,9 

Região do Médio Paraíba 15,4 17 17 17 18,4 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do CEEP (CEPERJ, 2017) 

1.3.2. Evolução dos setores 

O Estado do Rio de Janeiro, apesar de ainda manter a segunda posição no país em termos de 

Produto Interno Bruto (R$ 651.597 milhões), apresentou em 2016 uma variação de -3,67 %, como se 

pode perceber pela   
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Tabela 1-7. Nota-se também uma queda vertiginosa no PIB em relação ao ano anterior, que já 

havia sido de -1,94% em relação a 2014. Esta foi uma reversão significativa no ritmo de crescimento 

que se verificava nos anos anteriores.  

O ano de 2016 foi particularmente difícil para a economia do Rio de Janeiro, por conta da crise 

fiscal que se instalou no estado, resultante de uma queda significativa de receita. O estado respondeu 

em 2016 por 10,40% do PIB do país, com renda per capita de R$ 39.168, configurando uma queda em 

relação à sua participação no PIB do Brasil, que girava em torno de 11,7%.  
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Tabela 1-7: Produto Interno Bruto, Produto Interno Bruto per capita, população residente e relação PIB Rio de Janeiro / PIB 
Brasil - Brasil e Estado do Rio de Janeiro - 2010-2016  

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2016) e CEPERJ (2016) 
* estimativas 

 

Segundo o IBRE-FGV (2017), a economia brasileira chegou, em 2016, ao terceiro ano da mais 

grave e duradoura recessão jamais experimentada pelo Brasil nos últimos 100 anos. Em termos 

monetários, o PIB em valores correntes alcançou a cifra aproximada de R$ 6 trilhões, R$ 209 bilhões. 

Este valor equivale a um produto per capita de R$ 30.128,00, inferior ao de 2010, na comparação a 

preços de 2016. 

No âmbito fiscal, os governos do estado, da capital e dos principais municípios do Rio de 

Janeiro acumularam déficit primário de R$ 5,7 bilhões em 2016, ante déficit de R$ 4,2 bilhões em 2015. 

O aumento foi condicionado, em especial, pela piora dos resultados do governo estadual e da capital. 

Os juros nominais, apropriados por competência, somaram R$12,5 bilhões (queda de 11,4% em 

relação 2015) e o déficit nominal, R$18,2 bilhões, no período. A dívida líquida dos entes 

governamentais atingiu R$131,4 bilhões em dezembro, implicando alta de 2,1% em relação a 

dezembro de 2015. (BACEN,2017). 

Segundo o CEPERJ (2017), os principais indicadores econômicos de 2016 ratificam o quadro de 

desaceleração da economia fluminense quando comparados com os resultados do ano anterior; por 

setor econômico, as três atividades, Agropecuária, Indústria e Serviços acumularam no ano de 2016 

quedas de (-8,0 %), (-6,2%) e (-2,6%), respectivamente.  

A variação negativa em volume da Agropecuária decorreu principalmente, do fraco 

desempenho da agricultura, principalmente na produção da cana de açúcar (-28,7%). 

Na Indústria, o único destaque positivo foi a Extrativa mineral, que acumulou crescimento de 

0,2%, influenciado pela produção de petróleo e gás natural. As demais atividades industriais 

  
Anos 

Rio de Janeiro Brasil Relação PIB 
RJ/PIB 
Brasil (%) 

Produto Interno Bruto População 
residente  

PIB/capita(R$) PIB (106 R$) Variação 
anual (%) 106 R$ Volume 

  Índice 
2010=100 

Variação 
anual (%) 

2010 449 858 100,00 ... 15 993 583 28 127 3 885 847 7,50 11,58 

2011 512 768 102,60 2,60 16 112 678 31 824 4 376 382 3,90 11,72 

2012 574 885 104,70 2,05 16 231 365 35 418 4 814 760 1,90 11,94 

2013 628 226 106,10 1,34 16 369 179 38 379 5 331 619 3,00 11,78 

2014 671 077 107,70 1,51 16 461 173 40 767 5 778 953 0,10 11,61 

2015* 665 471 105,90 (1,94) 16 550 024 41 971 5 904 331 (3,80) 11,76 

2016* 651 597 102,23 (3,67) 16 635 996 39 168 6 266 895 (3,50) 10,40 
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registraram queda em volume: Indústria de transformação, (-6,4%), Construção civil, (-25,8%) e 

Produção de eletricidade, gás e água, (-8,9%) (CEPERJ, 2017). O menor dinamismo continua sendo 

influenciado principalmente por fatores relacionados à diminuição na fabricação de bens de capital 

(em especial aqueles voltados para equipamentos de transportes) e bens intermediários. A redução 

da produção da indústria extrativa no estado do Rio de Janeiro, após apresentar resultados positivos 

ao longo de 2015, é também devido às paradas programadas para manutenção em plataformas da 

Petrobrás nos primeiros meses do ano. (SEFAZ-RJ, 2017) 

No setor de Serviços, que participa com 69% do PIB Estadual, as atividades que contribuíram 

negativamente para o decréscimo da atividade foram: Comércio, (-8,0%); Transporte, armazenagem e 

correios, (-7,1%); Educação e Saúde Privada, (-6,5%); e Alojamento e alimentação, (-4,4%) (CEPERJ, 

2017). O comércio varejista ampliado, por sua vez, decresceu 12,4% no período. O resultado negativo 

no comércio varejista é influenciado pela baixa confiança dos consumidores, pelo menor ritmo da 

atividade econômica e pelo comprometimento da renda familiar. (SEFAZ-RJ, 2017). 

1.3.3. Sinais de recuperação em 2017 

Em 2017, a economia do Estado já apresenta sinais de recuperação. A atividade econômica no 

Rio de Janeiro apresentou estabilidade no trimestre encerrado em fevereiro de 2017, após perda de 

dinamismo ao final de 2016, refletindo a recuperação da indústria e a desaceleração na contração dos 

indicadores de demanda, esses últimos ainda impactados pela fragilidade dos mercados de crédito e 

de trabalho (BACEN,2017). 

No entanto, relativamente aos indicadores da demanda doméstica, as vendas do comércio 

varejista ampliado aumentaram 3,8% no trimestre até fevereiro de 2017, refletindo principalmente o 

desempenho das vendas no segmento automotivo (+5,8%) e de material e construção (+17,3%), apesar 

da conjuntura de restrição da oferta de crédito. A exclusão desses dois segmentos resulta em 

contração das vendas do comércio no conceito restrito no mesmo período, -0,3%. Observe-se, 

contudo, que esse recuo é inferior à desaceleração no período finalizado em novembro, -1,4%, de 

acordo com dados dessazonalizados da PMC/IBGE. (BACEN,2017). 

A produção industrial fluminense apresentou aumento de 0,3% em janeiro, descontados os 

efeitos sazonais. Na comparação com o mesmo mês de 2016, o crescimento foi de 4,6%, com 7 das 14 

atividades aumentando a produção, destaque para a Indústria Extrativa (+13,0%) e Metalurgia 

(+31,3%). No acumulado em 12 meses, a indústria fluminense apresentou resultado melhor que a 

média nacional (-2,7% contra -5,4%) (FIRJAN, 2017). A outra pressão positiva importante veio da 
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atividade de veículos automotores, reboques e carrocerias (21,9%), influenciada, principalmente, pelo 

avanço na fabricação dos itens automóveis, caminhões e carrocerias para ônibus. Por outro lado, as 

contribuições negativas mais relevantes sobre o total da indústria foram assinaladas por coque, 

produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-8,5%) e bebidas (-26,2%), pressionadas, em 

grande medida, pelo recuo na produção dos itens óleo diesel, óleos combustíveis e gasolina 

automotiva; e cervejas, chope e refrigerantes, respectivamente. Outras perdas importantes vieram 

dos setores de produtos alimentícios (-13,5%) e de produtos de minerais não-metálicos (-17,1%), 

explicados, especialmente, pela menor produção de preparações e conservas de peixes, produtos 

embutidos ou de salamaria e outras preparações de carnes de suínos, carnes e miudezas de aves 

congeladas, biscoitos e sal de cozinha, no primeiro; e de massa de concreto preparada para construção, 

blocos e tijolos para construção de cimento ou concreto, chapas, painéis, ladrilhos, telhas e outros 

artefatos de fibrocimento, no segundo.(CEPERJ,2017).  

Já no mês de abril de 2017 a Economia Fluminense ainda continua sofrendo os efeitos da crise 

econômica. Assim, os indicadores de produção apontam a persistência do processo de retração da 

atividade econômica em comparação a março do mesmo ano, a Indústria Geral, a Extrativa e a de 

Transformação apresentaram quedas de 1,9%, 2,9% e 5,8%, respectivamente, enquanto que a 

variações positiva do setor de Serviços (0,2%), bem como a do Comércio (0,1%) ficaram praticamente 

estáveis neste tipo de comparação (CEPERJ, 2017). 

Depois de cinco anos consecutivos em queda, para 2017, a FIRJAN projeta crescimento de 1,2% 

da indústria fluminense, puxado, sobretudo, pela indústria extrativa. (FIRJAN, 2017) 

Em síntese, a economia do estado dá sinais de interrupção da trajetória contracionista da 

atividade, observada até final de 2016. A recuperação da produção da indústria e das vendas de 

veículos automotores favoreceu a estabilidade da atividade estadual, na margem. Não obstante, as 

finanças dos governos estadual e municipais fluminenses seguem impactadas por reduções de receitas 

tributárias, associada à retração econômica e ao declínio da arrecadação de royalties, o que restringe 

movimentos de reação econômica local (BACEN, 2017). De fato, segundo Osório (Osório (2016) Carta 

Capital (2017)) o equacionamento do problema não está nas despesas, mas nas receitas. Além dos 

impactos da recessão nacional, que fez o PIB encolher 7,2% em 2015 e 2016, o estado sofre com a 

desvalorização do preço do petróleo no mercado internacional. O barril valia mais de 100 dólares até 

agosto de 2014. No último mês de junho, o valor era inferior a 48 dólares. Em decorrência disso, a 

receita das participações governamentais de royalties do recurso mineral, uma das principais fontes 

de arrecadação do estado, despencou de R$ 12 bilhões, em 2013, para R$ 3,4 bilhões, em 2016 

(considerando estados e municípios). Assim, o preço do petróleo é outra variável chave para o 
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desenvolvimento da indústria extrativa no estado do Rio de Janeiro e para uma recuperação das 

receitas perdidas com a queda de arrecadação por uma questão de valor e volume. De acordo com o 

Banco Mundial (2017), o preço do barril de petróleo vem se delineando como valor provável de 

fechamento para 2017 de US$ 55, com perspectiva de atingir US$ 60 em 2020 e US$ 82 em 2025. Neste 

sentido, há boas perspectivas de recuperação para a indústria extrativa e, consequentemente, para o 

aumento da arrecadação e melhora das receitas do estado. 

Adicionalmente, a recuperação da atividade no estado está ainda condicionada pela 

consolidação do aumento da confiança dos agentes, com implicações sobre a demanda regional 

(BACEN, 2017). 

1.4. Premissas da cenarização socioeconômica 

O estudo de cenários realizado para avaliar as implicações energéticas do desenvolvimento do 

Estado do Rio de Janeiro de 2017 a 2031 segue a lógica dos cenários normativos. Embora nessa 

metodologia de cenários o futuro seja adaptado a uma visão determinada pelo analista, é necessário 

que essa visão seja plausível e viável e não, simplesmente, uma representação fictícia de um futuro 

idealizado. 

Na metodologia de cenários normativos, a contraposição de um futuro vislumbrado pelo 

analista (cenário Alternativo) ao futuro de maior probabilidade (o cenário Referência) é importante 

não só para explicitar as implicações – no caso energéticas – da visão de futuro adotada, mas também 

para testar a plausibilidade do cenário Alternativo. Dessa forma, o cenário Alternativo não pode se 

afastar de maneira inconsistente e irrealista do cenário Referência, principalmente em prazos mais 

curtos. No longo prazo, contudo, há uma maior flexibilidade na concepção do cenário Alternativo na 

medida em que há tempo para a adoção e execução de políticas e iniciativas no sentido de realizar a 

visão de futuro vislumbrada pelo cenário. 

Com o objetivo de reduzir a incerteza implícita neste tipo de análise, é necessário construir 

cenários bem contrastados com a finalidade de tentar “cobrir” as possíveis trajetórias do sistema. 

Portanto, neste estudo, é apresentado apenas um cenário de crescimento através do qual a Economia 

Fluminense pode caminhar no futuro para ser usado no cenário de Referência, e no cenário 

Alternativo. É importante que, nos dois cenários, o crescimento econômico agregado seja igual, pois, 

assim, pode-se avaliar de forma clara o impacto de mudanças qualitativas sobre o consumo energético 

do Estado do Rio de Janeiro. Mudanças qualitativas aqui se referem àquelas relacionadas ao mix 

energético de cada setor e a mudanças no ritmo de incorporação do avanço tecnológico. Cenários com 
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diferentes níveis de crescimento econômico agregado teriam diferentes níveis de consumo energético, 

ceteris paribus. Assim, sem isolar o efeito do nível de atividade econômica sobre a demanda, não 

haveria clareza na comparação dos resultados dos diferentes cenários. De fato, a experiência 

internacional em projeções de demanda energética tem mostrado que se derivam mais implicações 

de políticas energética, em particular, e pública, em geral, da simulação de transformações qualitativas 

(efeitos estrutura – modificações na estrutura produtiva – e intensidade – modificações nos níveis de 

eficiência técnica e produtividade econômica) do que da simulação de níveis de atividade econômica 

distintos, ainda que a taxa de crescimento real do PIB seja uma das principais variáveis-chave para as 

projeções (UK-DTI, 2000; IEA, 2002). O efeito de diferentes taxas de crescimento real do PIB sobre as 

projeções de demanda por energia pode ser, em geral, avaliado por análises de sensibilidade. 

Assim, para construir o cenário, utilizaram-se taxas de crescimento do PIB para o Brasil 

consideradas no âmbito do projeto IES-Brasil1 (2017), que se baseou em estudos feitos pelo BACEN 

(2017), além de estudos como FMI (2016), IPEA (2017), EPE (2017) e IBRE-FGV (2017).  

Em grandes linhas, as taxas adotadas para o Brasil decorrem de algumas hipóteses. 

Primeiramente, há alguns fatores que podem ter contribuído para que, apesar das turbulências na 

esfera política, a situação econômica brasileira tenha se mantido sob controle – mesmo que o potencial 

de instabilidade ainda seja elevado. Em seguida, deve-se considerar que a economia internacional tem 

se mostrado relativamente favorável. O crescimento global tem se mantido acima do potencial, em 

especial na Europa e no Japão, mas o hiato do produto nesses países ainda é grande, o que garante a 

continuidade da política monetária expansionista nas duas regiões. Nos EUA, a frustração em relação 

à atividade econômica no primeiro trimestre parece ter sido superada, embora o ritmo de crescimento 

seja um pouco inferior ao que prevalecia no segundo semestre do ano passado, quando ganharam 

corpo as expectativas de um ajuste mais rápido da política monetária pelo Federal Reserve. Na China, 

as perspectivas também são relativamente favoráveis em termos da continuidade do crescimento a 

uma taxa em torno de 6,5% ao ano. Em todos os países, a inflação recuou em relação a 2016 e tem se 

mantido abaixo das metas dos respectivos bancos centrais, o que significa que a liquidez internacional 

tende a se manter elevada, estimulando o apetite pelo risco e, portanto, os fluxos de capitais para 

países emergentes. (IPEA, 2017) 

Além disso, as expectativas de inflação no Brasil apontam para taxas inferiores à meta de 4,5% 

em prazos mais longos, mostrando-se compatíveis com a redução da meta para 4,25% em 2019. Diante 

desse quadro, a intensidade da redução dos juros pelo Banco Central dependerá de sua percepção em 

                                                           

1 Para maiores detalhes sobre este projeto, ver: www.mapsprogramme.org/projects/brazil-projects/brazil-project/ 
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relação à chamada taxa real de juros neutra, ou seja, uma taxa que não ameaça a economia nem com 

inflação e nem com o desemprego. Havia até recentemente clareza de que as reformas, tanto macro 

quanto microeconômicas, contribuiriam para reduzir essa taxa de juros estrutural, o que permitiria 

que a queda da taxa Selic ocorresse mais rapidamente. Obviamente, o novo quadro político aumentou 

a incerteza em relação à aprovação das reformas e, portanto, quanto à estimativa da taxa neutra (IPEA, 

2017). 

A reação do governo tem sido no sentido de manter o esforço para aprovação das reformas no 

Congresso. A perspectiva de que pelo menos a reforma trabalhista deve ser aprovada a curto prazo e 

de que a reforma previdenciária, ainda que tendo sua tramitação no Congresso atrasada, também 

tende a avançar, tem sido fator positivo para alimentar a percepção de que as mudanças estruturais – 

tão necessárias para a retomada sustentada do crescimento – seguem seu curso, mesmo que em ritmo 

mais lento que o desejável e com possíveis reduções de escopo (IPEA, 2017). 

No cenário aqui apresentado, supõe-se que as turbulências políticas afetem negativamente o 

ritmo de retomada econômica, mas não impeçam a continuidade deste processo. Sob esta hipótese, a 

atividade mantém a trajetória de retomada gradual, levando o PIB brasileiro a crescer moderadamente 

em 2017 (0,5%) e de forma um pouco mais rápida em 2018 (2,0%). 

A partir destas taxas de crescimento e estimações do PIB, estimou-se a evolução do percentual 

do PIB fluminense em relação ao PIB brasileiro a partir de observações desta evolução em CEPERJ 

(2017). Graças a esta evolução foi possível estimar qual seria a evolução do PIB fluminense entre 2017 

e 2031. De fato, partindo-se do pressuposto de que o PIB do Rio de Janeiro representa, em média, 

10,6% do PIB brasileiro e que este deveria voltar para o patamar próximo de 11% do PIB nacional em 

2031, estima-se que este deverá crescer a uma taxa média de 2,9% para o período, segundo as taxas 

mostradas na Tabela 1-8. 
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Tabela 1-8: Taxas de crescimento do PIB do Brasil e do Rio de Janeiro adotadas para 2017-2031 

Ano 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

taxa de cresc PIB Brasil (%) 0,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

% do PIB RJ/Brasil 10,4 10,3 10,3 10,3 10,4 10,4 10,5 10,6 

Taxa de cresc PIB RJ (%) 0,2 1,4 2,5 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 

Ano 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Média 

taxa de cresc PIB Brasil (%) 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 

% do PIB RJ/Brasil 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 10,9 10,9 10,6 

Taxa de cresc PIB RJ (%) 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,9 

Fonte: Elaboração própria a partir de FMI (2016), BACEN (2017), IBRE-FGV(2017), IPEA (2017), EPE (2017) e CEPERJ (2017) 

 

Como se pode verificar pela Tabela 1-8, estima-se que a recuperação da economia fluminense 

se dará já a partir de 2018, porém, assume-se que o PIB do Rio de Janeiro tenderá a crescer a uma taxa 

maior que o PIB nacional, como tem se verificado nas últimas tendências (ver   
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Tabela 1-7), apenas a partir de 2020. Do ponto de vista macroeconômico, o aumento no ritmo 

de crescimento previsto no estudo se baseia em quatro aspectos no longo prazo: redução da relação 

dívida pública/PIB, diminuição da taxa de juros, retomada do investimento público em infraestrutura 

e redução da carga tributária.  

No que se refere à contribuição dos diferentes setores para o PIB, supõe-se que o crescimento 

se dará principalmente a partir da indústria (mais especificamente o subsetor indústria extrativa que, 

como mencionado anteriormente ( Convém ressaltar que os dados mais recentes disponíveis são do 

ano 2014. 
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Tabela 1-4), representa mais de 50% do valor adicionado deste setor (com o crescimento das 

extrações do Pré-Sal, localizado em grande parte no Rio de Janeiro) e o subsetor indústria de 

transformação com cerca de 23% do valor adicionado da indústria), sem que haja perda significativa 

do setor de serviços (com grande ênfase para a recuperação com o equacionamento da dívida pública, 

já que os subsetores administração pública e atividades profissionais, científicas e técnicas, 

administrativas, juntos contribuem para 40% do valor adicionado deste setor).  

Assim, pela Tabela 1-9, pode-se perceber que as premissas adotadas supõem que o setor 

agropecuário permanece com a mesma participação em relação ao PIB, o setor industrial volta a 

crescer levemente para retornar ao patamar de 2013, antes da crise (vide  Convém ressaltar que os 

dados mais recentes disponíveis são do ano 2014. 
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Tabela 1-4), de 30,5% e o setor de serviços volta à sua participação de 69%.  

Tabela 1-9: Participação das atividades econômicas em relação ao PIB (%) 

Atividades econômicas/ano 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Agropecuária  1,00 1,01 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

 Indústria 1,01 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

 Serviços 1,00 1,01 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Atividades econômicas/ano 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Média 

Agropecuária 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 

 Indústria 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 

 Serviços 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Fonte: Elaboração própria a partir de BACEN (2017), EPE (2017) e CEPERJ (2017) 

O cenário Referência adotado em cada setor analisado neste trabalho guarda características 

de um cenário tendencial. Ele pressupõe um desenvolvimento baseado no aproveitamento de 

vantagens comparativas estáticas (como a exploração de recursos naturais, por exemplo) e dinâmicas 

(aumento na competitividade, voltada para o mercado externo – internacional ou interestadual – ou 

para a substituição de importações), com ênfase na indústria extrativa. No que diz respeito à 

incorporação de progresso técnico, no cenário Referência pressupõe-se um ritmo razoavelmente 

cadenciado, compatível com o da última década. Dessa forma, a inserção de tecnologias mais 

eficientes no uso de energia não é acelerada pelo incentivo dado através de políticas ou investimentos 

em melhoria técnica (exceção feita às políticas já atualmente em curso no Brasil). 

Já o cenário Alternativo caracteriza-se por maiores transformações qualitativas na trajetória 

produtiva do país, de tal forma que o ritmo de incorporação de progresso técnico e de menores 

coeficientes de intensidade energética e de impactos ambientais é, progressivamente, acelerado 

(enobrecimento da produção).  

Ressalte-se que em ambos os cenários, Referência e Alternativo, a estabilidade 

macroeconômica é considerada pré-condição fundamental.  

Detalhes mais específicos das premissas adotadas nos cenários Referência e Alternativo serão 

explicitados em cada setor. 
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2. Setor Residencial 

2.1. Caracterização do setor 
 

A maioria da população do estado (97,3%) concentra-se predominantemente em áreas urbanas. 

Segundo CEPERJ (2016), a Região Metropolitana, dentre todas as regiões do Estado, apresentou a 

maior taxa de urbanização (99,5%), enquanto a Região Noroeste Fluminense apresentou a menor taxa 

(82,6%). 

De acordo com IBGE (2017a), cerca de 97,4% dos domicílios estão em áreas urbanas e os 2,6% 

restantes em áreas rurais. Considerando o estado como um todo, a população economicamente ativa 

equivale a 57,4% quando considerada a semana de referência da realização da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD) e 59,5%, quando considerados 365 dias de referência. 

Outra questão relevante é a renda domiciliar média e a domiciliar per capita, apresentadas nos 

Gráfico 2-1  Gráfico 2-2 e Erro! Fonte de referência não encontrada.para o período compreendido 

entre os anos 2005 e 20152, em valores de dezembro de 2016. Nota-se que a tendência é ascendente, 

porém com quedas nos anos de 2007 e 2011. Entretanto, o ano de 2015 apresenta também redução, 

estando em convergência com o período de retração econômica verificado em todo o país 

recentemente. 

 

                                                           

2 Esta série histórica foi extraída de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada anualmente 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desta forma, justifica-se a omissão do ano de 2010 por ser o período 
de realização do Censo Demográfico, sendo assim uma pesquisa feita por diferente metodologia. 
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Gráfico 2-1 Renda domiciliar média do estado do Rio de Janeiro - 2005 a 2015                                       

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2017a) 
                                         *Em valores de dezembro de 2016 
  

 

 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Gráfico 2-2. Renda domiciliar per capita média do estado do Rio de Janeiro - 2005 a 2015 
                      Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2017a) 

                              *Em valores de dezembro de 2016 

 

Corroborando os dados de renda domiciliar, o Gráfico 2-3 ilustra o histórico do Índice de Gini do 

estado para os anos de 2004 a 2014. O índice vem diminuindo ao longo dos anos, apresentando seu 

menor valor em 2014, levando a crer que a desigualdade sofreu redução dentro do referido período. 

No entanto, não existem dados para os dois últimos anos. 
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Gráfico 2-3. Índice de Gini do estado do Rio de Janeiro – 2004 a 2014 

Fonte: Elaboração própria a partir de IPEA (2016) 

O fornecimento de energia elétrica se caracteriza como um serviço essencial. Os dados obtidos 

em IBGE (2016) indicam que este serviço é oferecido em quase todos os domicílios do estado. Para o 

total de domicílios do estado, 99,97% estão inseridos na rede de energia elétrica – a totalidade não é 

alcançada em função de famílias de classes de renda mais baixas que ainda não dispõem desta 

prestação de serviço. 

Com relação a quantas residências possuem cada um dos equipamentos pesquisados pela 

PNAD, pode-se afirmar que fogão, televisão e geladeira estão massivamente presentes nas residências 

fluminenses, independentemente da classe de renda considerada. Já o freezer não é tão considerado 

como parte dos equipamentos necessários às famílias, no entanto demonstra ser mais presente  

Para ilustrar a estrutura da participação dos usos finais no consumo de energia no setor 

residencial para o ano de 2016, observa-se a Tabela 2-1 Estrutura do consumo de energia final no setor 

residencial segundo usos finais – 2016. A maior participação está no uso final cocção para todas as 

situações de domicílio, estando maior na área rural. Este uso final concentra mais a utilização de fontes 

de energia tais como gás natural e GLP, além de conter ainda a lenha – presente na área rural, mesmo 

que com tendência constante de redução. Nota-se uma forte importância de Condicionamento de ar 

na área urbana, assim como Aquecimento de água. 
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Tabela 2-1 Estrutura do consumo de energia final no setor residencial segundo usos finais – 2016 

Usos finais 
Participação no Consumo Total (%) 

Total Urbana Rural 

Cocção 33,5 32,7 57,1 

Aquecimento de água 15,3 15,5 10,1 

Iluminação 6,5 6,6 5,9 

Refrigeração de alimentos 13,8 13,9 11,3 

Condicionamento de ar 17,0 17,4 5,7 

Outros Usos 13,8 14,0 9,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir do LEAP 

Na Tabela 2-2, observa-se a evolução do consumo final de energia do setor residencial por fonte 

em 10³ tep nas três últimas décadas. É importante ressaltar que o setor residencial foi responsável por 

9,6% do consumo de energia de todo o estado em 2016. Ao longo do tempo, houve uma forte redução 

do consumo de lenha e o aumento do consumo de gás natural e eletricidade.  

 

Tabela 2-2. Evolução do consumo final de energia no setor residencial por fonte no Rio de Janeiro (10³ tep) 

Fonte de energia / ano 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2016 

Lenha 183,3 149,4 115,4 81,5 25,8 15,2 7,5 

GLP 411,5 510,1 538,7 545,0 523,9 548,8 482,0 

Querosene 11,0 13,5 2,5 1,7 0,4 0,0 0,0 

Gás Natural Seco 0,0 3,1 10,8 26,2 96,1 98,3 104,7 

Gás Manufaturado 105,9 91,3 73,2 61,7 12,6 0,0 0,0 

Eletricidade 463,8 624,5 724,6 951,6 881,2 1.058,9 1.192,7 

Total 1.175,5 1.391,9 1.465,3 1.667,7 1.540,0 1.721,2 1.786,9 

Fonte: Elaboração própria a partir do BEERJ 2017 
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2.2. Metodologia 
 

O consumo de energia do setor residencial é determinado a partir dos chamados usos finais, 

que podem ser distribuídos nas seguintes finalidades: iluminação, refrigeração de alimentos, cocção, 

condicionamento de ar, aquecimento de água e outros usos. A Tabela 2-3 apresenta os referidos usos 

finais, associados aos seus principais equipamentos e fontes de energia. Nota-se que o setor 

residencial consome diversos tipos de energia, no entanto, a energia elétrica é a mais utilizada, estando 

relacionada a todos os usos finais – e sendo a única fonte de energia de três deles: condicionamento 

de ar, refrigeração de alimentos e outros usos. 

Tabela 2-3. Usos finais do setor residencial, segundo equipamentos e fontes energéticas 

Uso final Principais equipamentos Fontes 

Iluminação Lâmpada e lampião Energia elétrica, GLP e querosene 

Aquecimento de água Chuveiro elétrico e aquecedor de água 
Energia elétrica, gás manufaturado, 
GLP e gás natural 

Cocção 
Fogão, forno elétrico, forno à lenha e 
microondas 

GLP, gás manufaturado, energia 
elétrica, lenha, gás natural 

Condicionamento de ar Ventilador e ar condicionado Energia elétrica 

Refrigeração de alimentos Geladeira e freezer Energia elétrica 

Outros usos 
Televisão, DVD, ferro elétrico, máquina 
de lavar roupa, entre outros 

Energia elétrica 

Fonte: Elaboração própria a partir de adaptação de Achão (2003) 

Optou-se pela divisão dos domicílios pela sua situação, ou seja, se estão em área urbana ou rural 

e a partir do acesso dos mesmos à energia elétrica, tendo em vista as diferenças nos padrões de 

consumo de energia que precisam estar representados na análise. Para tais divisões, foram utilizadas 

informações retiradas do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2011). É importante ressaltar que a 

parcela de domicílios urbanos que não têm acesso ao fornecimento de energia elétrica (0,08%) é 

fortemente baixa, logo, a área urbana foi considerada como totalmente eletrificada. 

A Figura 1-1 apresenta a árvore utilizada na modelagem para o Setor Residencial. Evidencia-se 

a divisão urbano-rural, assim como a divisão entre domicílios eletrificados e não eletrificados. São 

considerados os principais usos finais (iluminação, refrigeração de alimentos, aquecimento de água, 

condicionamento de ambiente e cocção de alimentos) e os outros usos, que se referem aos 

equipamentos eletrônicos que estão mais associados às atividades de lazer e facilitadoras do cotidiano 

das famílias.  
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Figura 2-1 Árvore do modelo do LEAP para o Setor Residencial 

Fonte: Elaboração própria a partir do LEAP 

A demanda final anual total de energia direta de um equipamento relacionado a um 

determinado uso final de um domicílio pode ser calculada considerando a posse média do 

equipamento utilizado, o tempo diário médio de utilização do mesmo, a quantidade mensal média de 

dias nos quais é utilizado, a quantidade média de meses por ano nos quais é utilizado e a potência 

média do equipamento (JANUZZI & SWISHER, 1997). Assim, a demanda final total anual de energia 

para o setor residencial é estimada através de: 
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Onde:  

��� = consumo específico médio do uso final i no setor residencial; 
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� =  número total de domicílios com uso final �; 

            �
� = posse média de equipamento � por domicílio com uso final �; 

��
�
 = número médio de meses em que o equipamento � do uso final � é utilizado no ano por     

um domicílio; 

��
� = intensidade energética média mensal ou consumo específico de energia médio mensal do 

equipamento � do uso final � por domicílio. 

 

Os dados inseridos no modelo referentes ao consumo específico dos equipamentos foram 

baseados em PROCEL (2016), CONPET (2016a e 2016b) e LIQUIGÁS (2016). Todavia, é importante 

ressaltar que tais referências foram utilizadas, mas suas informações foram adaptadas com vistas a 

calibrar o modelo para obter o melhor resultado possível. Quanto às posses médias, estas foram 

extraídas da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada por IBGE (2016b).  

2.3. Cenário Referência 
 

Para realizar as projeções referentes à população do estado, a base utilizada foram as 

estimativas projetadas por IBGE (2017b). Por outro lado, para os domicílios, utilizou-se CENSO 1991, 

2000 e 2010 para obter as taxas de crescimento dos domicílios e, assim, aplicar tal taxa para os anos 

de 2020 e 2030, visto que é necessário compreender o mesmo intervalo de tempo observado entre as 

realizações das pesquisas censitárias de caráter nacional, ou seja, 10 anos. Ressalta-se também que se 

passou a considerar que, para o ano de 2031, o estado estaria dividido em, aproximadamente, 98% 

em situação de área urbana e 2% em situação de área rural. No mais, o número de moradores por 

domicílio foi determinado a partir da divisão do número de habitantes pelo número de domicílios. 

Tabela 2-4. Projeção de população e domicílios – 2016 a 2031 

  2016 2021 2026 2031 

População (em milhões) 16,64 17,02 17,30 17,46 

Domicílios (em milhões) 5,82 6,30 6,84 7,43 

Nº de moradores por domicílio 2,86 2,70 2,53 2,35 

    Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2017b) e LEAP  
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As premissas para o Cenário Referência estão especificadas a seguir de acordo com o uso final: 

Iluminação 

O uso final Iluminação incorpora somente a utilização de lâmpadas. Desta forma, a principal 

questão consiste na escolha por qual tipo (incandescente, fluorescente ou LED) será escolhido pelos 

residentes do domicílio. De acordo com BRASIL (2016), é sabido que ficou proibida a comercialização 

de lâmpadas incandescentes de quaisquer potências a partir de julho do ano de 2016. Portanto, foi 

estabelecido que até o ano de 2018, 90% dos domicílios da área urbana estarão utilizando lâmpadas 

fluorescentes e os 10% restantes, lâmpadas de LED. Até o ano de 2031, esta proporção se reduzirá a 

63%, sendo que os outros restantes utilizarão as lâmpadas de LED. Quanto à área rural, até 2031, a 

proporção passará a ser 76% de lâmpadas fluorescentes e 24% de lâmpadas LED. 

Aquecimento de água 

O uso Aquecimento de água está estritamente associado ao uso do aquecimento de água para 

banho – logo, uso de energia elétrica, oriunda de fonte hidráulica ou solar, gás natural ou GLP. O 

principal pressuposto para este uso final se baseia em argumento verificado no EPE (2015), o qual 

assume que a utilização do chuveiro elétrico vai ser reduzida ao longo dos anos, em favor do GLP e do 

gás natural, principalmente. Para a utilização do gás natural, foram considerados os informes anuais 

da CEG, que indicam o número de domicílios beneficiados pelo fornecimento da empresa. Através dos 

mesmos, foi possível obter o crescimento anual médio dos domicílios atendido – cerca de 3,7%.  

Ademais, para a utilização de aquecedores solares, foi estabelecida uma projeção de até 12,6% 

dos domicílios urbanos para o ano de 2031. Para alcançar este número, foi usada como base a projeção 

realizada para o âmbito nacional por EPE (2016), embora tenha sido um pouco mais conservador. 

Refrigeração de alimentos 

Este uso tem sua importância concentrada na utilização da geladeira, que está presente em 

quase todos os domicílios eletrificados. No entanto, pela quase totalidade da posse média de tal 

equipamento, não foi necessário realizar projeções quanto à mesma. Entretanto, foram realizadas 

alterações no consumo específico, levando em consideração a troca de equipamentos feita por 

distribuidoras através de seus programas de eficiência energética.  

Por outro lado, o freezer apresenta redução do crescimento da posse média, atingindo 14% dos 

domicílios urbanos e 10% dos domicílios rurais, em 2031. 

Condicionamento de ar 
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Para este uso final são considerados dois equipamentos: ventilador e ar condicionado. O 

primeiro apresenta posse média de 100%, portanto não foram realizadas projeções para posse, assim 

como para o consumo. Já o ar condicionado tem sua posse média projetada para 58,5% em 2031 na 

área urbana. Por outro lado, nota-se uma preferência cada vez maior por aparelhos do tipo split em 

detrimento de aparelhos do tipo janela – uma troca que pode promover uma economia de consumo 

de energia de 40 a 60% para o consumidor. Logo, foi admitido que, dentre aqueles que utilizarão ar 

condicionado, 70% optará por modelos do tipo split e 30%, do tipo janela. 

Cocção 

O uso Cocção é o que mais incorpora diferentes tipos de fontes de energia. O equipamento mais 

significativo deste uso final, que também considera o microondas, é o fogão. Parte-se de premissa 

semelhante àquela estabelecida para o Aquecimento de Água no que se refere ao gás natural. No 

entanto, para a Cocção, foi possível obter uma precisão maior da proporção dos domicílios que 

possuem fogão a gás natural, utilizando os números exatos da CEG, inclusive projeções para até o ano 

de 2020, possibilitando estimativas mais precisas até o ano de 2031. Assim, até 2031, 

aproximadamente 23% dos domicílios utilizará gás natural para fins de cocção. A parcela restante fica 

quase integralmente utilizando o GLP. 

Para o microondas, é esperado o aumento de posse média por uma tendência natural também 

reforçada pelo aumento de pessoas morando sozinhas. Logo, em 2031, na área urbana, os domicílios 

utilizando micro-ondas atingirão 51,4%, enquanto os domicílios rurais serão 15,7%. 

Outros usos 

Por fim, Outros Usos abrange diversos equipamentos do domicílio que funcionam através de 

energia elétrica e não estão voltados para as necessidades mais básicas da família, tais como 

alimentação e conforto térmico. Estes equipamentos podem ser representados por televisão, ferro 

elétrico, máquina de lavar roupas, aparelho de DVD, dentre outros. É importante ressaltar também 

que para o consumo específico foi incluído o consumo gerado durante o período no qual os 

equipamentos permanecem em standby. Para 2031, projetou-se uma posse média de tais 

equipamentos de 87% para a área urbana e 76% para a área rural. 

Microgeração fotovoltaica 

O cenário residencial de microgeração distribuída fotovoltaica em 2017, até o presente 

momento, corresponde a 1.462 unidades consumidoras que recebem créditos, seja por geração na 
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própria unidade consumidora ou autoconsumo remoto. O setor residencial representa uma 

participação de 86,3% com relação ao total de unidades consumidoras do estado e 41,5% com relação 

à potência instalada total do estado em termos de microgeração distribuída fotovoltaica. (ANEEL, 

2017a). Logo, observa-se uma participação significativa do setor residencial que deve ser considerada 

e justifica a realização de projeções relativas à essa modalidade também.  

Assim, foi feita uma projeção do número de unidades consumidoras ligadas à microgeração 

distribuída fotovoltaica, se baseando na metodologia contida em ANEEL (2017b). Os resultados do 

cenário base podem ser considerados conservadores, posto que não se supõe queda nos custos dos 

equipamentos (módulos e inversores) ao longo do período analisado. Entende-se, porém, que ainda é 

muito incerta a evolução esperada para a geração fotovoltaica distribuída no Brasil, dado que o modelo 

regulatório ainda está se adaptando a um contexto de maior aproveitamento dos Recursos Energéticos 

Distribuídos e que os parâmetros da difusão ainda não podem ser facilmente capturados.  

Portanto, utilizou-se a mesma metodologia do estudo mencionado com a distinção de que se 

considerou os domicílios com renda mensal maior que 5 salários mínimos (através de dados na PNAD), 

ponderados pelo mercado faturado das distribuidoras na classe residencial (B1). Ademais, o ano inicial 

considerado para o modelo de difusão foi o de 2015, posto que nesse ano ocorreu a promulgação da 

Resolução nº 687, que mudou a estrutura na qual ocorre a difusão no estado, apresentando resultados 

mais aderentes com o verificado no estado em 2016. Observa-se o resultado na Tabela 2-5: 

Tabela 2-5. Projeção de unidades associadas à geração distribuída fotovoltaica para o setor residencial - 2017 a 2031 

Anos UCs (mil) Potência Instalada (MWp) 

2017 2,2 6,5 

2018 4,1 12,5 

2019 7,1 21,4 

2020 11,6 34,8 

2021 18,2 54,5 

2022 27,8 83,3 

2023 41,4 124,3 

2024 60,4 181,2 

2025 85,8 257,4 

2026 118,2 354,7 

2027 157,3 471,8 

2028 201,1 603,2 

2029 246,8 740,3 

2030 291,1 873,2 

2031 331,3 993,9 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANEEL (2017b) 
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2.3.1. Resultados 

 

Aplicando a metodologia e as premissas explicitadas anteriormente, foram obtidos os resultados 

apresentados nesta seção. Inicialmente, para o setor residencial como um todo, pode-se observar os 

resultados apresentados no Gráfico 2-4 e na Tabela 2-6. O consumo de todas as fontes de energia 

cresce, exceto pela lenha – que apresenta forte tendência de redução, além de estar presente em 

áreas rurais que também se reduzem, de acordo com as premissas aqui utilizadas.  

No período 2016-2021, o consumo de eletricidade vai crescer 7,1%, o de gás natural 6,3% e GLP, 

13,2% - o crescimento maior de GLP para este primeiro período de 5 anos por ser justificado pelo 

consumo atípico verificado em 2016, quando comparado ao histórico do Balanço Energético do estado 

do Rio de Janeiro (BEERJ). De forma semelhante ao GLP, a lenha apresenta um consumo atípico e, por 

esta razão, apresenta crescimento na comparação 2016-2021. Embora, esteja diminuindo ao verificar 

os anos individualmente. No geral, considerando todo o período entre 2016 e 2031, o consumo de gás 

natural irá crescer 38,3%, o de eletricidade 24,5% e GLP 23,9%. Já a lenha aumenta em 18,5%, apenas 

porque é considerado que, a partir de 2017, o consumo de lenha retoma a trajetória anterior ao ano 

de 2016, mas continua em queda, como se verifica pelos valores de 2021 a 2031. 
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Gráfico 2-4. Consumo de energia total do Setor Residencial, segundo fontes de energia - 2016 a 2031 

                  Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 

 

Tabela 2-6. Consumo de energia total do Setor Residencial, segundo fontes de energia - 2016 a 2031 

Fonte 2016 2021 2026 2031 

Eletricidade      1.192,7       1.284,6       1.426,6       1.579,3  

Gás Natural        104,7         111,8         138,2         169,8 

GLP        482,0         555,6         594,4         633,3  

Lenha          7,5           10,9           9,9           9,2  

Total    1.786,9    1.962,8    2.169,1     2.391,6  

Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 

 

Com relação à evolução da participação dos usos finais na composição do consumo de energia 

do setor residencial como um todo (Tabela 2-7), espera-se uma redução da proporção de iluminação 

dada a penetração maior das lâmpadas de LED nos domicílios, em detrimento das lâmpadas 

fluorescentes. Há uma pequena redução da participação de refrigeração de alimentos, considerando 

a aquisição de equipamentos mais eficientes e a gradativa redução de utilização de freezers. 
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Tabela 2-7. Evolução da participação (%) dos usos finais na composição do consumo de energia total do Setor Residencial - 
2016 a 2031 

Usos finais 2016 2021 2026 2031 

Iluminação 6,8 5,4 5,7 5,8 

Refrigeração 14,3 13,5 12,9 12,5 

Condicionamento de Ar 17,6 18,1 18,7 19,3 

Aquecimento de Água 15,7 15,8 16,1 16,3 

Cocção 31,3 32,4 31,8 31,3 

Outros Usos 14,3 14,7 14,8 14,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 

 

Para a área urbana, que concentra majoritariamente o consumo de energia do setor 

residencial fluminense, o crescimento do consumo de energia segue comportamento semelhante ao 

do consumo total. O consumo total de energia, entre 2016 e 2031, crescerá cerca de 25,8%. Os 

resultados são expostos no Gráfico 2-5 e na Tabela 2-8. 
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Gráfico 2-5. Consumo de energia total do Setor Residencial na área urbana, segundo fontes de energia - 2016 a 

2031 

       Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 
 

Tabela 2-8. Consumo de energia total do Setor Residencial na área urbana, segundo fontes de energia - 2016 a 2031 

Fonte 2016 2021 2026 2031 

Eletricidade    1.167,3     1.260,6     1.402,7     1.555,6  

Gás Natural       104,8        111,8        138,2        169,8  

GLP       486,4        541,0        580,2        619,5  

Total 1.740,6 1.913,4 2.121,1 2.344,9 

Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 

 

 Os usos finais também se organizam em sua evolução de participação no consumo de energia 

de forma bastante próxima àquela que se observa no consumo total. A iluminação apresenta queda, 

assim como refrigeração e cocção. Já aquecimento de água, condicionamento de ar e outros 

aumentam, refletindo de certa forma a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos fluminenses. 
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Tabela 2-9. Evolução da participação (%) dos usos finais na composição do consumo de energia da área urbana do Setor 
Residencial - 2016 a 2031 

Usos finais 2016 2021 2026 2031 

Iluminação 6,8 5,4 5,7 5,8 

Refrigeração 14,3 13,5 12,9 12,5 

Condicionamento de Ar 17,9 18,4 19,0 19,5 

Aquecimento de Água 15,7 15,9 16,2 16,4 

Cocção 30,9 31,9 31,4 30,9 

Outros Usos 14,4 14,8 14,8 14,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 

 

Por fim, a área rural, cujos resultados se apresentam no Gráfico 2-6 e na Tabela 2-10, mostra 

uma redução do consumo a partir de todas as fontes de energia. No que se refere ao consumo de 

lenha, já foi dito que se reduz gradativamente, exceto pela brusca queda em 2016. Por outro lado, 

eletricidade e GLP também apresentam queda porque a tendência que haja uma redução dos 

domicílios classificados como rurais, aumentando a proporção dos urbanos.  
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Gráfico 2-6. Consumo de energia total do Setor Residencial na área rural, segundo fontes de energia - 2016 a 2031 

Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 
 

Tabela 2-10. Consumo de energia total do Setor Residencial na área rural, segundo fontes de energia - 2016 a 2031 

Fonte 2016 2021 2026 2031 

Eletricidade        25,4         24,0         23,9         23,7  

GLP        13,9         14,5         14,1         13,8  

Lenha        7,5         10,9         9,9         9,2  

Total       59,4        54,1        50,8        47,8  

Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 

 

É característico à área rural ter uma participação muito forte do uso final cocção, 

especialmente pela utilização de fontes de energia não eficientes, como a lenha. Entretanto, essa 

participação vem se reduzindo, de acordo com a Tabela 2-11. A participação de aquecimento de água 

e outros usos aumenta, refletindo aqui também uma certa melhoria na qualidade de vida, que impacta 

não somente a área urbana como também a área rural. 
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Tabela 2-11. Evolução da participação (%) dos usos finais na composição do consumo de energia da área rural do Setor 
Residencial - 2016 a 2031 

Usos finais 2016 2021 2026 2031 

Iluminação 7,5 5,6 6,2 6,5 

Refrigeração 14,3 12,7 12,4 12,2 

Condicionamento de Ar 7,2 6,4 6,3 6,2 

Aquecimento de Água 12,8 12,4 13,1 13,7 

Cocção 45,7 51,1 49,6 48,2 

Outros Usos 12,6 11,8 12,5 13,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 

 

2.4. Cenário Alternativo 
 

Para este cenário, foram definidas medidas que influenciam o consumo de energia relacionado 

aos usos finais iluminação, refrigeração de alimentos e aquecimento de água, assim como uma 

possibilidade de microgeração fotovoltaica distribuída. Desta forma, as premissas para o Cenário 

Alternativo estão especificadas a seguir de acordo com o uso final: 

Iluminação 

Parte-se de um cenário mais otimista quanto à utilização de lâmpadas do tipo LED pelas famílias, 

por ser mais econômica porque sua eficiência luminosa é superior à de outras lâmpadas – ou seja, 

oferece o mesmo nível de iluminação, gastando menos energia. Também apresenta uma vida útil mais 

longa, produz menor impacto ambiental (não contamina o ambiente por não possuir mercúrio e 

dispensa a necessidade de tratamento especial no descarte), não emite radiações ultravioleta e 

infravermelha (gerando mais conforto aos olhos dos usuários) e são mais difíceis de quebrar (mesmo 

em caso de quebra, possui um revestimento especial que impede a dispersão de cacos, preservando a 

saúde e a segurança dos usuários). (GUARINELLO, 2013 e INMETRO, 2016). 

Considerando os benefícios apresentados, é razoável propor o uso massivo de lâmpadas LED nas 

residências fluminenses, em detrimento das lâmpadas fluorescentes. Além disso, admite-se que seja 

do interesse da sociedade como um todo medidas que atuem na redução do consumo de energia e 

dos impactos gerados sobre o meio ambiente, estando em consonância com a realização de um 

desenvolvimento sustentável. Tudo isto soma-se ao fato da queda constante dos preços de lâmpadas 

LED. De acordo com projeção de ABILUX (2016) estima que, até o ano de 2020, cerca de 70% do 
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faturamento do mercado de iluminação corresponderá às lâmpadas LED, indicando a ampliação da sua 

participação em todos os setores. 

Assim, de certa forma, propõe-se reproduzir a Portaria Interministerial nº 1.007. Entretanto, o 

foco passa a ser as lâmpadas LED. A justificativa consiste em todas as questões já apresentadas. Ou 

seja, cogita-se a possibilidade de parar a comercialização de lâmpadas fluorescentes de forma 

definitiva para que até o ano de 2031 todos os domicílios estejam usando apenas lâmpadas de LED.  

Na Tabela 2-12, observa-se o resultado de uma simulação com o objetivo de analisar a 

viabilidade econômica comparando um modelo de lâmpada fluorescente de 15W com 10.000 horas 

de vida útil e um modelo de lâmpada LED de 10W com 25.000 horas de vida útil, sendo ambas as 

lâmpadas com uma quantidade de lumens equivalente. Ressalta-se que os fatores de anualização 

levam em conta a vida útil da lâmpada assim como uma determinada taxa de desconto (8% ao ano). O 

investimento anualizado representa a multiplicação do preço da lâmpada pelo fator de anualização e 

o custo de operação é obtido através da multiplicação do consumo de energia da lâmpada pela tarifa 

de energia elétrica residencial de dezembro de 2016 (R$ 0,70/kWh). A vantagem econômica da 

lâmpada LED é reforçada, uma vez que representa uma economia anual de R$ 9,21 por lâmpada, além 

da economia de energia de 9,12 kWh. 

Tabela 2-12 - Comparativo de viabilidade econômica da lâmpada LED 

Tipo de lâmpada 
Investimento 

anualizado (R$) 
Consumo anual 

(kWh) 
Custo de Operação 

(R$) 
Custo Total 

Fluorescente 5,55 27,37 19,28 24,84 

LED 2,77 18,25 12,85 15,62 

Fonte: Elaboração própria 

 

A substituição em favor das lâmpadas LED gera uma economia de energia que contribui para a 

diminuição da carga do sistema. Logo, como indica Guarinello (2013), são necessárias determinadas 

ações tais como: a) promover estudo de viabilidade de criação de uma indústria nacional de lâmpadas 

LED de alta potência; b) estudar a possibilidade de oferecer incentivos fiscais àqueles equipamentos 

de iluminação que possuem selo PROCEL; c) criação de programas educativos de eficiência energética 

e d) estudar a possibilidade de oferecer lâmpadas gratuitamente às famílias de baixa renda3. 

                                                           

3 Os itens c e d já são aplicados no estado do Rio de Janeiro pela Ampla e pela Light. Ambas realizam programas de 
conscientização de consumo de energia, assim como substituição de equipamentos, inclusive lâmpadas, embora sejam as 
fluorescentes. Tais programas de eficiência energética estão voltados para as famílias classificadas como baixa renda. No 
entanto, os dados dos últimos anos evidenciam que estes programas estão perdendo o ritmo. Por outro lado, devido a 
alterações recentes na legislação, não existe mais a obrigatoriedade de aplicar os recursos destinados à eficiência energética 
majoritariamente em benefício das famílias de baixa renda. Portanto, é preciso que haja estímulo por parte do governo para 
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Aquecimento de água 

 O chuveiro elétrico é um equipamento com forte participação no consumo final residencial, 

principalmente no horário de ponta – período composto por três horas diárias, geralmente de 18h às 

21h, definido pela concessionária. Isto gera um problema quanto à necessidade de sustentar o 

aumento do consumo de energia elétrica, requisitando a energia gerada por usinas termelétricas 

(elevando o custo). Consequentemente, implica-se exigência em investir em infraestrutura, geração e 

transmissão de energia por parte da concessionária. (CRUZ, 2016)  

É proposto que, até o ano de 2031, 23% dos domicílios fluminenses urbanos possuam o 

sistema de aquecimento solar.  Esta estimativa supera aquela elaborada por EPE (2016) e está 

fundamentada no estudo realizado por Cruz (2016), que busca analisar o potencial técnico e 

econômico da inserção da energia solar térmica para o aquecimento de água de banho no setor 

residencial brasileiro. Neste estudo, afirma-se que há um potencial de aquecimento solar de 23,4% na 

região Sudeste do país. Acrescenta-se que este crescimento da utilização do aquecimento solar ocorre 

em detrimento da utilização do chuveiro elétrico.  

Por estar propondo a maior utilização do aquecimento solar, se torna relevante mostrar o 

custo decorrente desta decisão assim como compará-lo ao custo de utilização do chuveiro elétrico 

que, até o momento, tem sido a opção mais escolhida pelas famílias. Assim, as informações referentes 

ao tipo e ao valor dos equipamentos necessários à aplicação da medida foram obtidas por meio de 

pesquisas de mercado. Para uma família média de 4 membros, são necessários os seguintes 

equipamentos: 1 boiler de 200L de alta pressão horizontal e 2 coletores solares de alumínio, medindo 

1m² cada, com vida útil de 20 anos. Os equipamentos juntos somariam R$ 2.536,43 e a mão de obra, 

assim como materiais necessários à instalação, custariam R$1.944,59, resultando em um valor de R$ 

4.481,02 por domicílio, em valores de 2014.  

Na Tabela 2-13, observa-se a análise comparativa entre a utilização de um chuveiro elétrico 

com potência de 5500W e vida útil de 15 anos e os equipamentos explicitados anteriormente que, na 

simulação, são considerados juntos como “chuveiro solar equivalente”, com economia de energia de 

75%. A metodologia se aplica de forma análoga àquela aplicada na análise de comparação entre 

lâmpadas fluorescentes e LED. Foi considerada uma família média de 4 membros que tomam um 

                                                           

que estes programas não se extingam, assim como estimular que a substituição seja feita por lâmpadas LED, ao invés das 
fluorescentes. 
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banho diário de duração de 10 minutos. Nota-se que o custo total do chuveiro solar é apenas um pouco 

maior, enquanto o consumo anual do chuveiro elétrico típico é mais que 4 vezes maior. Isto significa 

que o aquecedor solar demonstra ser viável, principalmente em termos de economia de energia.  

Tabela 2-13 - Comparativo de viabilidade econômica do aquecedor solar 

Tipo de chuveiro 
Investimento 

anualizado (R$) 
Consumo anual 

(kWh) 
Custo de Operação 

(R$) 
Custo Total 

     

Elétrico 9,39 1.405,25 989,99 999,38      

Solar 539,82 351,31 247,50 787,31 

Fonte: Elaboração própria 

Refrigeração de alimentos 

Com a publicação da Lei nº 13.2804 que altera a Lei nº 9.991, em maio de 2016, a parcela dos 

programas de eficiência destinada aos beneficiários de TSEE deixa de ser obrigatória, mas passa a ter 

um limite maior (80%) e incorpora comunidades de baixa renda e rurais. Anteriormente, era 

determinado que que as concessionárias destinem 1% da sua receita operacional líquida para 

promover a eficiência energética, sendo 0,5% para pesquisa e desenvolvimento P&D) e 0,5% para 

programas de eficiência energética (PEE). Deste 0,5% para PEEs, no mínimo, 60% deve ser para prover 

projetos que beneficiem unidades consumidoras beneficiárias da TSEE e o restante para projetos 

destinados aos setores em geral, inclusive o próprio setor residencial. (LIGHT, 2014 e BRASIL, 2000 e 

2016)  

Em seus programas de eficiência energética que realizam trocas de equipamentos, as famílias 

selecionadas são aquelas beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica. A TSEE é aplicada quando 

considerados essencialmente dois critérios: a renda familiar per capita mensal (que deve ser inferior 

ou igual a meio salário mínimo) e o consumo energético mensal familiar (deve se enquadrar em alguma 

das 3 faixas de desconto: até 30 kWh, entre 30 kWh e 100 kWh e entre 100 kWh e 200 kWh). No ano 

de 2016, o estado do Rio de Janeiro apresentou como beneficiárias da TSEE aproximadamente 6,1% 

das unidades consumidoras residenciais totais. 

A família beneficiária precisa estar inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico). Este identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, fazendo com que 

seja possível conhecer sua realidade socioeconômica. Atualmente, em 2016, cerca de 27% das famílias 

                                                           

4 Altera a Lei nº 9.991. 
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fluminenses estão inseridas no CadÚnico e 14,1% são beneficiárias do Programa Bolsa Família. (MDS, 

2017) 

Embora a obrigatoriedade de aplicar programas de eficiência energética voltados à população 

de baixa renda não exista mais, os resultados apontam impactos positivos na medida em que estas 

ações contribuem para um consumo de fato mais eficiente por parte das famílias (que também 

recebem informações educativas), além de realinhar seu consumo à capacidade real de pagamento. 

Por outro lado, em Light (2013), é indicada a necessidade de uma logística mais complexa e custosa 

em decorrência da restrição aos beneficiários da TSEE, localizados em domicílios dispersos em favelas 

do estado. 

Logo, considerando a modificação da lei que amplia o percentual destinado à parcela da 

população de baixa renda para 80% e focando principalmente neste aspecto da renda, propõe-se 

ampliar a abrangência da substituição das geladeiras. Na realidade, busca-se atingir 12% dos domicílios 

em 2031. Acredita-se ser um número razoável tendo em vista do público o Bolsa Família (14,1% das 

famílias fluminenses, em 2016), sendo um bom parâmetro para estabelecer uma determinada parcela 

da população de baixa renda. 

 

Microgeração solar distribuída 

 A energia se constitui como um elemento fundamental na vida das sociedades 

contemporâneas e no tocante aos domicílios, sendo de vital importância. Sem esta, a grande maioria 

das atividades realizadas no interior das unidades residenciais não pode ser realizada, visto que quase 

todos os usos finais tais como iluminação, refrigeração, cocção, aquecimento e condicionamento de 

ar tem neste tipo de energia sua fonte principal. Assim, pensar o fornecimento de energia elétrica para 

as unidades residenciais tem sido uma questão importante no planejamento da oferta de energia para 

tal setor. 

Os dados do Balanço Energético do Estado do Rio de Janeiro dos últimos anos demonstram 

mudança no papel desempenhado pelos setores consumidores de energia elétrica. Durante décadas, 

a indústria sempre esteve à frente, como maior consumidor. Porém, nos últimos anos, houve mudança 

em tal papel e o setor residencial tem se mantido como o maior consumidor de energia elétrica do 

Estado.  
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Os indicadores energéticos do Estado apontam que tanto o preço da energia elétrica 

residencial como o consumo final de eletricidade per capita são maiores no Rio de janeiro que no Brasil. 

Essa combinação de fatores desperta preocupação sobre a capacidade da população pagar pela 

energia elétrica em diversos autores, tais como Pedreira (2017) e Pereira Jr et al. (2017). 

  De acordo com Pedreira (2017), mesmo os domicílios que recebem energia elétrica via 

empresas distribuidoras, não conseguem arcar com as despesas da conta de energia, considerando as 

elevadas tarifas. Então, comprometer a oferta de energia pode significar um retrocesso nas conquistas 

adquiridas, especialmente pelos domicílios com menor renda domiciliar per capita. 

Diante desta realidade, pensar em alternativas para a oferta de energia elétrica aos domicílios 

fluminenses é de grande importância, em especial para aqueles com menor renda domiciliar per 

capita, pois são as unidades onde o equilíbrio entre despesas e renda é mais tênue. Nesse sentido, a 

microgeração solar distribuída é uma alternativa atraente, pois pode influenciar tanto a oferta de 

energia quanto a geração de renda para as famílias de baixa renda.  

Além disso, o Ministério das cidades, no mês de agosto de 2017, demonstrou interesse nesse 

tipo de alternativa, durante o lançamento de Estudo de eficiência energética com a inserção de energia 

solar fotovoltaica no Programa Minha Casa Minha Vida, elaborado pela Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP).  

Por outro lado, as classes de baixa renda se tornam um objeto de análise muito pertinente 

visto que há vasto arcabouço jurídico que regula tarifação e projetos de eficiência energética.  A 

referência a tal arcabouço se torna bastante atraente uma vez que neste está definido o que é cliente 

de baixa renda e como deverá ser realizada a alocação de recursos destinados a programas de 

eficiência energética nesta classe de renda. Para tanto, devem ser consideradas a lei 13.280/2016, que 

regulamenta a aplicação dos recursos destinados a programas de eficiência energética, e a resolução 

687 da Aneel que trata da micro e minigeração de energia no Brasil. 

Assim, a análise será elaborada considerando apenas as classes de baixa renda. A unidade de 

análise utilizada é o domicílio de cada faixa de renda do projeto Minha Casa, Minha Vida no estado do 

Rio de Janeiro. A base de dados utilizada foi fornecida pela Secretaria Nacional da Habitação. Os dados 

são apresentados na Tabela 2-14. 
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Tabela 2-14. Unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida para o estado do Rio de Janeiro, 
por situação 

Faixa de renda Unidades habitacionais 

  Contratadas Entregues Por entregar 

Faixa 1                  114.399                  69.519                  90.363  

Faixa 2                    81.928                  56.052                  60.893  

Faixa 3                    50.408                  25.344                  36.805  

Fonte: Ministério das Cidades / Secretaria de habitação (2017)  

 

 

Embora tenha sido realizado estudo por Cohen, Weiss e Martins (2015) sobre microgeração 

de energia em comunidade de baixa renda inserido em programa de eficiência energética, os valores 

e o equipamento utilizados em tal estudo não correspondem a atual realidade. Então, tornou-se 

necessário atualizar configuração tecnológica e valores do equipamento que será utilizado no 

desenvolvimento deste trabalho.  

Foram analisados dois equipamentos, sendo que um (equipamento 1) é utilizado por apenas 

um domicílio e o outro (equipamento 2) pode ser utilizado por três domicílios. O equipamento 1 gera 

300 kWh/mês e o segundo equipamento gera 900 kWh/mês (300kw/mês para cada domicílio).  

Para escolha dos equipamentos, foi considerado o estudo elaborado por Cohen et al. (2012), 

cujo o consumo mensal médio de energia elétrica registrado em domicílios nas favelas foi de 173 

kWh/mês. Considerando que os equipamentos analisados geram 300 kWh/mês, seria gerado um 

excedente de 127 kWh/mês, cujos valores poderiam ser utilizados nos meses de temperaturas mais 

altas, de modo a garantir o conforto térmico das residências e o bem-estar dos moradores.  

O equipamento 2 terá menor valor de aquisição por domicílio, sendo este o equipamento 

utilizado para as simulações que serão apresentadas a seguir, visto que custa R$ 41.800 (R$ 29.800 de 

equipamento e R$ 12.000 de instalação) para um grupo de 3 domicílios, enquanto o equipamento 1 

custa 27.100 (R$ 18.100 de equipamento e R$ 9.000 de instalação) para apenas um único domicílio. 

Este equipamento é um gerador de energia fotovoltaico de 6,50 kwp, composto por 1 inversor solar 

fronius primo 5.0, 20 painéis solar canadian CS6U-325P 72 células policristalino, dentre outros 

componentes. 
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Considerando que o horizonte temporal do cenário que compõem a matriz energética vai até 

2031, na Tabela 2-14 é apresentado o percentual de instalação dos equipamentos em cada situação 

das unidades habitacionais contratadas.  

Tabela 2-15. Programação dos domicílios que receberão a instalação dos equipamentos, por período 

Unidades habitacionais Período 

  2019 2025 2031 

Entregues   30% 60% 100% 

Por entregar 30% 60% 100% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Uma vez que já foram definidas as diretrizes iniciais, na Tabela 2-16 são apresentados os 

valores a serem investidos. 

Tabela 2-16. Investimento em milhões de R$ a ser realizado por período e 
por faixa de renda    

Unidades habitacionais Período Valor total 

  2019 2025 2031 por faixa 

Faixa 1       Faixa 1 

Entregues   290,6 406,8 271,2  

Por entregar 377,7 528,8 352,5  

Total 668,3 935,6 623,8 2.227,7 

Faixa2     Faixa2 

Entregues   234,3 328,0 218,7  

Por entregar 254,5 356,3 237,6  

Total 488,8 684,4 456,2 1.629,4 

Faixa 3     Faixa 3 

Entregues   105,9 148,3 98,9  

Por entregar 153,8 215,4 143,6  

Total 259,7 363,7 242,5 865,9 

Total por período 1.416,9 1.983,7 1.322,5 4.723,1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dado que cada domicílio atendido pelo equipamento apresentado gera 300 kWh por mês, na 

Tabela 2-17Erro! Fonte de referência não encontrada. são apresentados os valores de capacidade de 

microgeração fotovoltaica por faixa de renda em cada mês pelos atendidos em cada período de tempo. 
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Tabela 2-17. Capacidade de microgeração fotovoltaica por faixa de renda (em GW) - 2019 a 2031 

Unidades habitacionais Período 

  2019 - 2031 2026-2031 2031 

Faixa 1       

Entregues   17,9 13,7 1,5 

Por entregar 23,3 17,8 2,0 

Total 41,2 31,4 3,5 

Faixa2    

Entregues   14,4 11,0 1,2 

Por entregar 15,7 12,0 1,3 

Total 30,1 23,0 2,6 

Faixa 3    

Entregues   9,5 7,2 0,8 

Por entregar 16,0 12,2 1,4 

Total 25,5 19,5 2,2 

Total por período 96,7 73,9 8,2 

Fonte: Elaboração própria 
 
 
 

2.4.1. Resultados 

 

Uma vez que foram simuladas as medidas propostas para o Cenário Alternativo, foram obtidos 

os resultados apresentados a seguir. O uso final iluminação, para o qual se propõe o uso massivo de 

lâmpadas do tipo LED, é o que indica maior capacidade de economia de energia dentro os usos finais 

aqui considerados – iluminação, aquecimento de água e refrigeração de alimentos. Para os anos de 

2021. 2026 e 2031, a redução do consumo de energia alcança 7,2%, 20,3% e 34,9%, respectivamente 

ao comparar com os resultados do Cenário Referência. O consumo em ktep pode ser observado no 

Gráfico 2-8. 
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                              Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 

 

O uso aquecimento de água vislumbra uma maior utilização do sistema de aquecimento solar, 

tendo em vista sua viabilidade econômica e forte potencial existente da Região Sudeste para tal. Assim, 

o resultado obtido foi de redução no consumo de energia em 1,4% em 2021, 3% em 2026 e 4,6% em 

2031. 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Gráfico 2-10. Comparação dos resultados de consumo de energia para o uso final 

aquecimento de água, segundo cenário - 2016 a 2031 

        
Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 
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Gráfico 2-8. Comparação dos resultados de consumo de energia para o uso final iluminação, segundo cenário - 
2016 a 2031 
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Ao ampliar o público-alvo do programa de substituição de geladeiras para beneficiários do 

Bolsa Família, ao invés de apenas aqueles que recebem o desconto da Tarifa Social de Energia Elétrica, 

o uso final refrigeração de alimentos passa a ter um consumo 0,68% menor em 2021. Já em 2026, esta 

redução passa a ser 1,4% e, em 2031, 2%. O Gráfico 2-11. Comparação dos resultados de consumo de 

energia para o uso final refrigeração de alimentos, segundo cenário - 2016 a 2031 apresenta o consumo 

em tep do uso final refrigeração de alimentos. 

 

        
 

Gráfico 2-11. Comparação dos resultados de consumo de energia para o uso final refrigeração de alimentos, 
segundo cenário - 2016 a 2031 

       
Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 

O Gráfico 2-12 aponta que há uma redução no consumo de energia elétrica no setor residencial 

em função das medidas propostas e aplicadas neste trabalho. Verifica-se que esta economia de energia 

pode atingir até 4,8% no ano de 2031 – passando por 1,1% em 2021 e 2,9% em 2026. Os percentuais 

podem parecer pequenos a princípio, porém esta redução se torna mais significativa ao observar que 

o setor residencial é o principal consumidor de energia elétrica. 
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Gráfico 2-12. Comparação dos resultados de consumo de energia elétrica, segundo cenário - 2016 a 
2031 
Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 

Por fim, pode-se verificar a alteração que ocorre na evolução da participação dos usos finais 

na composição do consumo de energia do setor residencial. O uso final iluminação tem sua 

participação reduzida de forma mais significativa, ao passo que condicionamento de ar e cocção 

aumentam ligeiramente – este último, principalmente, por incluir outras fontes de energia não tão 

eficientes quanto a eletricidade. 

Tabela 2-18. Evolução da participação (%) dos usos finais na composição do 
consumo de energia do Setor Residencial - 2016 a 2031 

Usos finais 2016 2021 2026 2031 

Iluminação 6,8 5,1 4,6 3,9 

Refrigeração 14,3 13,5 13,0 12,6 

Condicionamento de Ar 17,6 18,3 19,0 19,9 

Aquecimento de Água 15,7 15,7 15,9 16,0 

Cocção 31,3 32,7 32,4 32,3 

Outros Usos 14,3 14,8 15,0 15,3 
Fonte: Elaboração própria a partir do LEAP 
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3. Setor de Serviços 

3.1. Caracterização do Setor de Serviços 
 

Atualmente, o setor de serviços é bastante representativo em qualquer economia, sendo o 

principal responsável pelo crescimento nos países desenvolvidos. Nos últimos anos, o Brasil vem 

seguindo a tendência mundial de terciarização5 da economia. Em 2016, por exemplo, o setor de 

serviços representou 72,2% do valor adicionado do país (IBGE, 2017a). Com relação ao estado do Rio 

de Janeiro, este setor é o mais participativo. De acordo com estimativa de CEPERJ (2017), representou 

69% do PIB estadual no ano de 2016, sendo, portanto, o setor mais representativo da economia 

fluminense.  

Essa grande participação do setor de serviços se explica por alguns fatores. Primeiramente, o 

estado possui uma grande vocação ao turismo, principalmente pela cidade do Rio de Janeiro, que é 

uma das mais visitadas do país, mas também pela Região dos Lagos e as Regiões Serranas. Além disso, 

o estado é caracterizado pelos centros de negócios que atraem muitas empresas, tanto na capital, 

quanto em seu interior, como é o caso do desenvolvimento da cidade de Macaé, principalmente após 

a descoberta do pré-sal. Os centros de negócios atraem indústrias ligadas às atividades econômicas 

desenvolvidas no estado e também bancos e empresas de apoio às atividades empresariais. Por fim, 

ainda há uma forte presença do serviço público no estado. Dada essa representatividade econômica e 

sua heterogeneidade, é importante caracterizar o consumo energético das principais construções do 

setor.  

Em linhas gerais, a maior parte do consumo de energia do setor de serviços está baseada em 

energia elétrica. No setor comercial brasileiro, por exemplo, 90,3% da demanda energética é suprida 

pela eletricidade, enquanto 5,1% é correspondente ao GLP e 4,6% de outras fontes (EPE, 2015). Já no 

estado do Rio de Janeiro, a eletricidade representa 92,2% da demanda energética do setor de serviços 

no ano de 2016, de modo que o restante é suprido por gás natural, GLP e outros combustíveis residuais. 

A energia elétrica é utilizada para proporcionar diversos serviços energéticos, como condicionamento 

de ar, força motriz, refrigeração de produtos, alimentos e medicamentos, iluminação, bombeamento 

e aquecimento de água, equipamentos, entre outros.  

O setor de serviços é formado por estabelecimentos de diversas naturezas, como hospitais, 

hotéis, supermercados, shopping centers, bares, restaurantes, lojas de rua, galerias comerciais, 

padarias, farmácias, papelarias, lavanderias, escolas, universidades, oficinas, salões de beleza, 

                                                           

5 Processo de aumento da oferta de empregos no setor terciário da economia. 
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empresas, entre outros. Para a realização do presente estudo, devido à quantidade de 

estabelecimentos diferentes presentes no setor de serviços, optou-se por analisar as categorias mais 

energo-intensivas. São estas: hospitais, hotéis, shopping centers e supermercados. Os demais 

estabelecimentos foram enquadrados na categoria “Outros”. Em cada categoria analisada será 

considerada uma construção média típica, de forma a representar as demais instalações.  

A Tabela 3-1 resume os principais usos finais de energia por categoria e quais já estão investindo 

em iniciativas de eficiência energética. Assim, a iluminação e o condicionamento de ar estão presentes 

em todas as construções analisadas, representando as demandas energéticas mais básicas do setor de 

serviços. Percebe-se também que os hotéis apresentam a maior diversidade de usos finais de energia. 

Por outro lado, apenas os shoppings e os supermercados, de maneira geral, já investem em medidas 

de eficiência energética, como reformulação dos sistemas de refrigeração e geração distribuída.  

Tabela 3-1: Principais usos finais por subsetor 

  Hospitais Hotéis Shopping Centers Supermercados Outros 

Iluminação X X X X X 

Refrigeração 
 

X 
 

X X 

Aquecimento de água X X 
  

X 

Força Motriz X X X 
 

X 

Equipamentos X X 
 

X X 

Condicionamento de ar X X X X X 

Bombeamento de água 
 

X X 
 

 

Cocção 
 

X X 
 

 

Eficiência Energética 
  

X X  

Fonte: Elaboração própria 

Para finalizar a caracterização do setor de serviços, Gráfico 3-1 mostra o consumo histórico do 

setor dividido por fonte energética6. É observada a predominância da eletricidade durante todo o 

período analisado (1980 a 2016) por conta dos equipamentos utilizados, como os elevadores, os 

aparelhos condicionadores de ar, aquecedores, lâmpadas, equipamentos de escritório e outros. Outra 

tendência observada é a perda da participação do óleo combustível e da lenha (devido ao uso de outras 

fontes para aquecimento e cocção). O gás natural seco, por sua vez, ganhou participação percentual a 

partir de 2000. Em suma, fica evidente o grande consumo de eletricidade para suprir a demanda de 

usos finais do setor de serviços. 

                                                           

6 Cabe ressaltar que o consumo de energia final do setor de Serviços aqui apresentado resulta da soma dos setores Comercial 
e Público, de acordo com o Balanço Energético do estado do Rio de Janeiro. 
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Gráfico 3-1. Evolução do consumo de energia final do setor de serviços - 1980 a 2016 

Fonte: Elaboração própria a partir de BEERJ (2016 e 2017) 

 

A seguir, apresentam-se as caracterizações dos principais usos finais de energia das categorias 

selecionadas, assim como uma melhor descrição de cada categoria. 

3.1.1. Hospitais 

 

Atualmente existem 104 hospitais associados à Associação dos Hospitais do estado do Rio de 

Janeiro (AHERJ, 2016). Além desses, existem 34 estaduais e 13 municipais, totalizando 151 hospitais 

no estado. As necessidades energéticas de um hospital são supridas basicamente por eletricidade. Os 

usos finais típicos são, nesta ordem, condicionamento de ar (42,77%), equipamentos utilizados em 

exames e procedimentos médicos (28,80%), iluminação (24,65%) e força motriz (3,78%) para 

elevadores, por exemplo, conforme mostrados no Gráfico 3-2.  
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Gráfico 3-2 Participação dos principais usos finais de energia elétrica no consumo total dos hospitais 

Fonte: Elaboração própria a partir de Szklo (2004) e Azevedo (2011). 

3.1.2. Hotéis  

 

O estado do Rio de Janeiro atrai muitos turistas, devido às suas belezas naturais, atrações 

culturais e por se tratar do segundo centro de negócios mais importante do país. Dessa forma, é 

razoável admitir que a maior parcela dos hotéis esteja na unidade federativa fluminense.  

Segundo a Pesquisa de Serviços de Hospedagem realizada pelo IBGE, ano-base 2016, o estado 

do Rio de Janeiro possui atualmente 2.680 estabelecimentos de hospedagem. Ao todo, são mais 221 

mil leitos disponíveis. (IBGE, 2017b) 

O consumo energético dos hotéis se baseia essencialmente em eletricidade, com uma pequena 

participação de GLP para cocção. Os principais usos finais de eletricidade são condicionamento de ar, 

refrigeração para a utilização de frigobares nos quartos e em geladeira e freezer na cozinha, 

iluminação, aquecimento e bombeamento de água, força motriz e equipamentos de escritório 

(PROCEL, 2006).   

3.1.3. Shopping centers 

 

Com relação aos shopping centers, tratam-se de empreendimentos que agrupam diversos 

estabelecimentos comerciais, centralizados arquitetônica e administrativamente. De acordo com a 

ABRASCE (2017), existem 71 shopping centers no estado. São construções de grande porte com um 

24,65%
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42,77%
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Iluminação Equipamentos

Condicionamento de ar Força Motriz
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consumo significativo de energia, principalmente eletricidade e uma parcela de GLP para cocção. A 

fatura de energia elétrica de um shopping center pode chegar até a 45% dos custos condominiais 

(ABRASCE, 2016). Os principais usos finais são condicionamento de ar, iluminação, força motriz 

(elevadores e escadas rolantes), bombeamento de água e cocção utilizada nos restaurantes. 

Devido ao alto custo de eletricidade para esses estabelecimentos, existem algumas iniciativas 

de eficientização do consumo de energia elétrica em alguns shoppings. Por exemplo, o “Casa 

Shopping”, localizado na capital do estado, implantou um projeto de utilização de energia solar para 

aquecimento e armazenamento de água quente nos vestiários. Já o “Madureira Shopping” substituiu 

os equipamentos de resfriamento de água e implantou um sistema de automação de bombas. O “Via 

Parque”, por sua vez, conta com um sistema de termoacumulação para resfriamento de água em 

horário de ponta. Isso permite que o sistema de ar-condicionado do shopping seja desligado no 

momento em que a energia elétrica está mais cara. Essas iniciativas são importantes, porque permitem 

que o mesmo serviço energético seja oferecido, mas o gasto de energia e o custo para gerar esse 

serviço são menores.  

3.1.4. Supermercados 

 

O outro tipo de atividade em destaque neste estudo são os supermercados. Tratam-se das 

construções que mais consomem energia elétrica em todo o varejo. O principal uso é a refrigeração 

dos alimentos (refrigerados e congelados), que pode representar mais de 40% do consumo de energia 

elétrica de um estabelecimento desse tipo (ABRAS, 2016). Os demais usos incluem condicionamento 

de ar, iluminação e equipamentos.  

Vale ressaltar que alguns supermercados têm investido em projetos de eficiência energética, 

assim como os shopping centers. Os projetos se baseiam em instalação de lâmpadas mais eficientes, 

reformulação do sistema de condicionamento de ar, instalação de portas nos balcões de refrigeração 

e até a instalação de painéis solares para geração de eletricidade. Além da motivação econômica da 

redução da conta de energia elétrica, os supermercados também buscam redução da dependência das 

distribuidoras para garantir a segurança no abastecimento, visto que a falta de energia pode 

comprometer produtos e gerar perdas para o faturamento dos estabelecimentos. 

 

3.1.5. Outros 
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Este subsetor corresponde aos demais 235 mil estabelecimentos que possuem uma demanda 

energética mais heterogênea. Em suma, representa o setor financeiro, o setor público e restante do 

setor comercial, não compreendido pelas categorias já definidas anteriormente. 

 

3.2. Metodologia 
 

A metodologia usada para calibrar o ano-base e para realizar as projeções se baseou em 

(JANUZZI, 1997), tratando-se de uma abordagem bottom-up, partindo de valores de consumo final de 

energia para os usos finais de cada subsetor analisado e agregando esses valores. Por exemplo, para o 

setor de hospitais, a conta começa com a contabilização dos valores de consumo de energia para uso 

final (também chamado de serviço energético) iluminação, aquecimento, calor de processo e assim 

por diante. Essa contabilização é feita para casa subsetor, de modo que o consumo final do setor de 

serviços é a soma do consumo final total dos subsetores considerados (hospitais, hotéis, shoppings e 

supermercados), de acordo com a  

Equação 1.  

 

Equação 1: Consumo de energia do setor de serviços dividida por subsetores 

� =  ∑ ��,��,�
�,� , onde 

i = subsetor, j = uso final; 

� é o consumo de energia do setor de serviços; 

��,� é o consumo de energia do subsetor i pelo uso final j. 

 

Para se chegar nos valores de energia final de cada subsetor (��), calcula-se a energia 

necessária para prover cada serviço energético dos subsetores como mostrado na  

Equação 2.  

 

Equação 2: Consumo de energia final do setor de serviços 

��,�,� = ������ !∗#$%&'�()∗*�&!,)+
,),-
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onde  

i = subsetor, j = uso final e k = fonte energética; 

./012&� é o número de estabelecimentos do subsetor i (hospitais, hotéis, shoppings, 

supermercados e outros). Essa variável foi escolhida para representar o nível de atividade do setor de 

serviços, de modo a evolução do número de estabelecimentos pode nortear a evolução do consumo 

de energia, isto é, se o número de estabelecimentos aumenta, é de se esperar que o consumo de 

energia do setor também aumente; 

3456�27� é a presença do uso final no subsetor. Essa variável indica se o subsetor tem ou não o 

uso final em questão. Por exemplo, se os hospitais apresentam força motriz, essa variável apresenta 

valor 1. Caso contrário, zero; 

896�,� é a intensidade de energia útil de cada uso final em cada subsetor. Essa variável indica o 

consumo de energia de cada uso final por estabelecimento e é medida em Ktep por estabelecimento;  

:�,� é a eficiência de conversão da fonte k para cada uso final j. Por exemplo, a eficiência de 

conversão de força motriz quando se usa a fonte eletricidade é de 89%. Os valores de eficiência 

energética foram extraídos do balanço de energia útil (BEU) (EPE, 2005). 

 

A Figura 3-1 mostra a estrutura da árvore inserida no software LEAP com o objetivo de realizar 

o modelo referente ao setor de serviços. 
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Figura 3-1 Árvore do setor de serviços 

Fonte: Elaboração própria 

A montagem da árvore exigiu algumas hipóteses. Por exemplo, foi considerado que apenas 

hospitais e hotéis apresentam os usos finais aquecimento direto e calor de processo e que cada um 

desses usos é gerado apenas por um tipo de tecnologia (caldeiras para calor de processo e aquecedores 

para aquecimento direto). Além disso, apenas esses dois usos finais são gerados por mais de uma fonte 

energética, são elas (i) gás natural, (ii) óleo combustível, (iii) GLP e (iv) eletricidade para calor de 

processo e (i) gás natural, (ii) lenha, (iii) óleo combustível, (iv) GLP e (v) eletricidade para aquecimento 

direto. Os demais usos finais – força motriz, refrigeração, iluminação e outros – utilizam apenas a fonte 

eletricidade. 

Por fim, quantos os dados utilizados neste modelo, afirma-se que partiram de diversas fontes. 

Para definir o número de estabelecimentos referentes a cada subsetor para o ano-base do estudo, foi 

utilizada a base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), fornecida pelo Ministério do 

Trabalho. 

Essa seção mostrou a metodologia utilizada para a calibração do ano-base e para as projeções 

do consumo de energia do setor de serviços, expondo os cálculos realizados, o software utilizado, a 

árvore de representação do setor e as simplificações adotadas para a realização da modelagem. A 

próxima seção expõe as hipóteses utilizadas para a realização das projeções.  
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3.3. Cenário Referência  
 

As projeções do consumo de energia do setor de serviços consideraram hipóteses sobre a 

evolução do número de estabelecimentos7, que é a variável representativa do nível de atividade das 

projeções realizadas nesse estudo. Essas hipóteses se basearam em uma pesquisa sobre projetos 

futuros nos subsetores analisados e em uma análise da relação entre o PIB e o consumo de energia do 

estado do Rio de Janeiro para verificar a consistência dessas hipóteses.  

Sobre os novos projetos, o objetivo da pesquisa foi destacar iniciativas que indicassem como o 

número de estabelecimentos de cada subsetor poderia evoluir até 2031. Com relação ao subsetor de 

hospitais, a Lei nº 13.097 de 2015 autoriza investimentos estrangeiros diretos e indiretos em hospitais, 

clínicas, laboratórios e empresas de saúde brasileiras. Desse modo, espera-se que essa lei tenha um 

impacto positivo nas taxas de crescimento do número de hospitais até 2031.  

Sobre o setor de hotéis, observou-se um crescimento acentuado entre 2010 e 2015, período em 

que o estado do Rio de Janeiro se preparava para os grandes eventos (Copa do Mundo de 2014 e 

Olimpíadas de 2016). Após esse período, não existem novos projetos de destaque. Desse modo, 

espera-se um crescimento estável do setor hoteleiro, que se repete desde o ano de 2016. 

No subsetor de shoppings, sabe-se que a empresa Multiplan (MULTIPLAN, 2017) pretende 

investir na expansão do shopping VillageMall, a se realizar em duas fases, com a inauguração de 1,1 

mil m² de área bruta locável em novembro de 2017 e mais 2,7 mil m² de área bruta locável em maio 

de 2018. Já a empresa Saga Malls irá inaugurar até 2019 um shopping na região da Central do Brasil 

com cerca de 37 mil m² de área bruta locável (ABRASCE, 2017).  

Essas informações mostram um crescimento discreto para o setor entre 2017 e 2020. Para o 

restante do período não foram encontrados projetos de expansão. Mesmo assim, é de se esperar que 

a evolução do número de estabelecimentos dos shoppings seja explicada em alguma medida pelo PIB, 

uma vez que quando a região apresenta crescimento econômico significa que novos projetos estão 

sendo feitos. 

Com relação ao setor de supermercados, as informações disponíveis são que o interior do estado 

aumentou suas vendas em 2,3% de 2014 para 2015 e que a região do Grande Rio aumentou 1% suas 

vendas no mesmo período. Para o Brasil, a ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) lançou 

resultados de uma pesquisa com uma amostra de 371 empresas (ABRAS, 2016), mostrando que os 

                                                           

7 O número de estabelecimentos comerciais por tipo de atividade econômica, seguindo a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), foi obtido com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2017). 
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supermercados pretendem gastar, em média, 25% dos investimentos futuros com novas lojas. Isso é 

um indicativo de que novos projetos estão em curso ou, no mínimo, sendo planejados.  

Para setor “Outros”, que representa o setor financeiro, setor público e outros estabelecimentos 

comerciais, uma vez que se encerrou o período dos grandes eventos esportivos no país, foi considerada 

a estabilização na taxa de evolução dos números de estabelecimentos. Para o subsetor de hospitais, 

as taxas de crescimento consideradas foram maiores depois de 2015. 

Embora outros subsetores possuam grande relevância econômica, seu consumo energético se 

dá de maneira dispersa, conforme pode ser observado nos anuários estatísticos realizados pela ANEEL 

(2017c). Desta forma, o potencial de ação de política pública direcionada para a promoção de eficiência 

energética é reduzido. Sendo assim, o presente estudo considera que os estabelecimentos 

enquadrados nesta categoria terão benefícios ligados à melhora generalizada dos equipamentos8. 

Considerando que os principais projetos de expansão do setor de serviços ocorreram no período 

de 2010 a 2015, que as informações para o restante do período são restritas e partindo do pressuposto 

que a variabilidade do PIB do estado pode ajudar a explicar a variabilidade do número de 

estabelecimentos (uma maior atividade econômica deve estimular novos investimentos). As hipóteses 

sobre os números de estabelecimentos para o restante do período se basearam no comportamento 

do PIB estadual. Sendo assim, foi assumido que o número de hospitais cresceria mais do que o PIB, por 

causa da lei que permite investimentos estrangeiros no setor. Shoppings e supermercados evoluiriam 

de acordo com o comportamento do nível de atividade econômica. Para finalizar as hipóteses, os 

hotéis evoluiriam menos que o PIB, uma vez que os principais projetos se encerraram junto com o 

acontecimento dos grandes eventos esportivos que o estado recebeu.  

Após a definição das hipóteses de evolução do número de estabelecimentos por subsetor, foram 

estabelecidas as hipóteses sobre a evolução das eficiências dos equipamentos que convertem energia 

final em energia útil. Para isso, partiu-se das eficiências do Balanço de Energia Útil da EPE – BEU (EPE, 

2005). Como trata-se de uma publicação com mais de dez anos, foi necessária a realização de uma 

pesquisa sobre os equipamentos com o objetivo de adequar os valores sugeridos pelo BEU à realidade 

atual. A pesquisa concluiu que os aquecedores e lâmpadas precisariam de ajustes nos seus valores, 

pois apresentam eficiências maiores do que as sugeridas pelo documento da EPE. 

Os aquecedores movidos a gás natural apresentavam eficiência de 52% em 2005 e devem evoluir 

até 55% segundo o BEU. Acontece que hoje em dia já se observam aquecedores a gás natural com mais 

                                                           

8 Um caso especial foi a instalação de painéis solares em prédios públicos, estabelecimentos esses que se enquadram nessa 
categoria. 
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de 70% de eficiência (INMETRO, 2016). Desse modo, a hipótese feita é que a eficiência vai evoluir até 

os valores de hoje, chegando a 76% em 2031. Com relação aos aquecedores movidos à eletricidade, o 

BEU considera que não haveria ganhos de eficiência, mantendo o valor de 55% do ano de 2005, mas 

eles foram observados e hoje em dia existem aquecedores com valores superando os 60% (INMETRO, 

2016). Desse modo, a hipótese feita é que os aquecedores vão aumentar suas eficiências chegando 

em 2031 com o valor de 65%.    

Com relação às lâmpadas para iluminação, a hipótese feita é que há um ganho de eficiência 

vindo da entrada das lâmpadas LED e da melhoria da eficiência das lâmpadas fluorescentes. Com a 

proibição da comercialização das lâmpadas menos eficientes a partir de 2016, a hipótese feita é que o 

setor de serviços será formado 65% de lâmpadas fluorescentes e 35% de lâmpadas LED em 2031. A 

equivalência adotada nesse trabalho é que uma lâmpada fluorescente de 14 W representa uma LED 

de 9 W. Além disso, foi considerado que a lâmpada fluorescente tem a eficiência igual ao valor de 

referência do BEU, que representa o rendimento da tecnologia mais eficiente da época em que foi 

escrito. A partir desses dados, foi possível estimar a evolução da eficiência das lâmpadas LED. Desse 

modo, o valor de eficiência de 2031 foi calculado como uma média das participações dos tipos das 

lâmpadas no total ponderadas pelas suas eficiências.  

Outra questão de relevância corresponde ao cenário do setor de serviços de geração distribuída 

fotovoltaica em 2017.  Considerando os dados disponíveis – isto é, os setores comercial e público –, 

abrange 208 unidades consumidoras que recebem créditos, seja por geração na própria unidade 

consumidora ou autoconsumo remoto. O setor de serviços (comercial e poder público) representa uma 

participação de 12,3% com relação ao total de unidades consumidoras do estado e 33,1% com relação 

à potência instalada total do estado em termos de geração distribuída fotovoltaica (ANEEL, 2017a). Ou 

seja, embora a participação de unidades consumidoras seja relativamente pequena, a potência 

instalada é significativa, alcançando aproximadamente um terço de toda a potência instalada 

fotovoltaica do estado.  

Assim, foi realizada uma projeção de unidades consumidoras de distribuição fotovoltaica para o 

ano de 2031. No entanto, esta projeção abrange somente o setor comercial, uma vez que teve como 

base ANEEL (2017b)9, que considera apenas este setor. Tal modelo supõe um crescimento exponencial 

das vendas nos anos iniciais, caindo potencialmente ao passo que o mercado potencial de inserção da 

tecnologia é esgotado. Observa-se o resultado na Tabela 3-2. 

                                                           

9 A metodologia utilizada foi semelhante à aplicada no setor residencial. Entretanto, os parâmetros de p e q os custos do 
sistema são diferenciados, seguindo os mesmos valores de ANEEL (2017). Para a estimativa do número de unidades 
comerciais no estado do Rio de Janeiro, foram utilizadas o número de unidades comerciais faturadas em dezembro de 
2016.  
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Tabela 3-2: Projeção de unidades associadas à geração distribuída fotovoltaica para o setor comercial - 2017 a 2031 

Anos UCs (mil) Potência Instalada (MWp) 

2017 0,1 0,7 

2018 0,1 1,2 

2019 0,2 2,0 

2020 0,3 3,2 

2021 0,5 4,8 

2022 0,7 7,1 

2023 1,0 10,2 

2024 1,4 14,5 

2025 2,0 20,2 

2026 2,8 27,6 

2027 3,7 36,7 

2028 4,8 47,5 

2029 6,0 59,8 

2030 7,3 73,0 

2031 8,6 86,2 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANEEL (2017b) 

3.3.1. Resultados 

 

Após ter sido feita a caracterização do setor, a apresentação da metodologia e das hipóteses 

referentes à modelagem, resta a exposição dos resultados das projeções de consumo de energia para 

o setor de Serviços – englobando os setores Comercial e Público – para o horizonte compreendido 

entre os anos de 2017 e 2031. Desta forma, os resultados serão apresentados por subsetor, fonte 

energética e uso final. Em linhas gerais, o consumo do setor de Serviços parte de 1.425,0 ktep em 2016, 

de acordo com o BEERJ (2017), e alcança aproximadamente 1.779,5 ktep em 2031, sendo este um valor 

superior em 20%.  

No Gráfico 3-3, é possível observar que o subsetor Outros apresenta a maior participação no 

consumo final de energia, em torno de 40,7% em 2031, seguido de Shoppings (27,1%), Hotéis (17,6%), 

Hospitais (7,6%) e Supermercados (7%). Apesar da ordem de participação dos setores no consumo de 

energia se manter, os hotéis perdem participação marginalmente para os outros setores, enquanto 

outros ganha.  

Com relação ao consumo dos estabelecimentos Outros, é importante ressaltar que se trata de 

um subsetor agregado, formado por uma heterogeneidade de estabelecimentos comerciais que 

apresentam consumos finais diversos e consomem uma considerável parcela da energia final do setor 
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de serviços. O número de estabelecimentos de outros é elevado, em função do fato desse setor 

agregar todos os outros estabelecimentos comerciais do setor de serviços que não estão categorizados 

nos demais subsetores. Acrescenta-se também que o subsetor Outros abrange a iluminação pública. 

 
 

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Gráfico 3-3. Consumo final de energia do setor de serviços, segundo subsetor - 2016 a 2031 

Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP (2017) 
 

 

 

Já os resultados por fonte energética são mostrados no Gráfico 3-4. É possível observar que a 

eletricidade apresenta a maior participação no consumo de energia do setor de serviços, em torno de 

92% em 2016 e diminuindo pouco menos de 1% em 2031. O restante do consumo vem de gás natural, 

por volta de 6 a 6,5% e o restante residual é dividido pelas demais fontes. Esses resultados são 

esperados uma vez que a maior parte dos equipamentos utilizados no setor de serviços são movidos a 

eletricidade, como elevadores, aquecedores, fornos, lâmpadas, entre outros.   

A parcela de consumo de gás natural é explicada pelo seu uso ao prover os serviços energéticos 

calor de processo e aquecimento direto. Também é possível observar uma pequena parcela do GLP 

utilizado no aquecimento direto e no calor de processo, assim como o gás natural.  
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Gráfico 3-4. Consumo final de energia do setor de serviços, segundo fonte de energia - 2016 a 2031 

          Fonte: Elaboração própria a partir de BEERJ (2017) e LEAP (2017) 

 

Outra interessante perspectiva pela qual os resultados podem ser observados é através da 

divisão por uso final (serviço energético), como exposto no Gráfico 3-5. A refrigeração é que apresenta 

maior participação com cerca de 37% para todo o período. Iluminação é o segundo uso final mais 

significativo, perante uma média de 30%, embora haja uma ligeira queda de participação à medida 

que se aproxima o fim do horizonte considerado, dado que há a premissa de maior penetração de 

lâmpadas do tipo LED.  
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Gráfico 3-5. Consumo final de energia do setor de serviços, segundo uso final - 2016 a 2031 

            Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP (2017) 

 

Por fim, a análise dos resultados mostra que o consumo de energia do setor de serviços segue 

uma tendência moderada de crescimento maior durante o período de análise. A projeção de 

crescimento ocorre a taxas conservadoras devido à ausência de grandes projetos de expansão dos 

subsetores, à trajetória do PIB projetado pelo setor macroeconômico e aos ganhos de eficiência, 

principalmente para o uso final iluminação (entrada das lâmpadas LED). Em termos de fontes 

energéticas, a eletricidade é a principal fonte do setor. Em termos de consumo por subsetor, os 

estabelecimentos comerciais agregados no subsetor Outros serão os maiores responsáveis pelo 

consumo de energia até 2031. 

 

3.4. Cenário Alternativo 

 

A princípio, são apresentadas as medidas de eficiência energética a serem consideradas no 

cenário alternativo e sua quantificação em termos de potencial de economia de energia e custos de 

implantação, além de informações referentes às emissões de gases de efeito estufa que podem ser 

evitadas. Como resultado dessa análise, são feitas proposições de políticas para aumentar a difusão 

das medidas consideradas. Em segundo lugar, serão apresentados os resultados da modelagem 

energética do cenário alternativo, em que ocorre a penetração gradual das medidas explicadas na 

primeira seção e uma comparação entre os resultados dos cenários de referência e alternativo. 
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Após uma extensa pesquisa (CEPAL, 2016; PROCEL, Gouvello, 2010; Oddone, 2001; EPE,2014), 

as medidas de eficiência energética consideradas para o setor de serviços foram: 

i. Substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares por LED tubulares; 

ii. Substituição de aparelhos de ar condicionado de janela por aparelhos do tipo inverter; 

iii. Implantação de sistemas de aquecimento solar em hotéis; 

iv. Implantação de pequenas plantas de cogeração em shoppings; 

v. Implantação de painéis fotovoltaicos em edifícios do setor público. 

Em geral, as medidas tratam de tecnologias mais eficientes, isto é, gastam menos energia para 

prover uma unidade do serviço energético requerido. Por exemplo, para prover a mesma quantidade 

de lúmens que uma lâmpada fluorescente, a LED gasta, em média, 35,7% menos energia.  

As medidas serão consideradas em cada subsetor do setor de serviços seguindo as premissas 

expostas na Tabela 3-3 a seguir. 

Tabela 3-3. Subsetores em que as medidas serão aplicadas 

  Hospitais Hotéis Shopping Centers Supermercados Outros 

Lâmpadas LED X X X X X 

Inverter X X 
  

 

Aquecimento solar 
 

X 
  

 

Cogeração a GN 
  

X 
 

 

Fotovoltaica (GD) 
    

X 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A única medida que será aplicada a todos os setores é a substituição de lâmpadas fluorescentes 

por LED, porque essa tecnologia mais eficiente já é economicamente viável como será mostrado mais 

adiante. A substituição dos aparelhos de ar condicionado será considerada em hospitais e hotéis, na 

medida em que já se observa essa iniciativa nesses estabelecimentos, mesmo que de forma incipiente 

ainda em alguns hotéis. A terceira medida, aquecimento solar, foi considerada apenas em hotéis, 

porque é o tipo de construção que melhor se adequa a esta alternativa e permite uma grande 

economia de energia, devido ao fato de que ainda é considerável a parcela de hotéis que usam 

chuveiros elétricos em seus quartos para aquecer água.  

 A cogeração a gás natural foi considerada apenas nos shoppings, posto que esses 

estabelecimentos têm começado a desenvolver projetos nesse sentido. Por fim, a penetração de 

geração distribuída por painéis fotovoltaicos é considerada nos edifícios do setor público a partir da 
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constatação de que a curva de carga desse tipo de estabelecimento é compatível com o momento de 

geração dos painéis. 

 Cada tecnologia analisada substitui uma tecnologia convencional em uma certa parcela. Não é 

razoável supor, por exemplo, que todos os hotéis do estado do Rio de Janeiro vão adotar aquecimento 

solar de água. Dessa forma, a penetração das medidas mostra a porcentagem dos equipamentos que 

serão substituídos. Isso é mostrado na Tabela 3-4.   

Tabela 3-4. Penetração das medidas de eficiência energética 

Medidas  2016 2031 

Lâmpadas LED 
  

Fluorescentes 100% 0% 

LED 0% 100% 

Ar condicionado 
  

Janela 100% 50% 

Inverter 0% 50% 

Aquecedor solar   

Chuveiro elétrico 13,14% 0% 

Chuveiro termo solar 0% 15% 

Cogeração   

Plantas de cogeração 
(4MW) 

8 19 

Fotovoltaica   

Potencial total (MWp) 0 158 

Fonte: Elaboração própria 

Introdução de LED 

 A primeira medida a ser tratada é a substituição das lâmpadas fluorescentes tubulares pelas 

lâmpadas LED tubulares. Essa medida atinge todos os subsetores e tem efeitos positivos tanto do 

ponto de vista do consumidor quanto do ponto de vista do sistema elétrico.  

 Foi feito um levantamento de lâmpadas amplamente usadas no setor de serviços e uma 

comparação entre elas. A lâmpada fluorescente utilizada na análise tem 14 W de potência, que 

permitem um fluxo luminoso de 1.100 lúmens, o que equivale a 79 lúmens/W. Sua vida útil é de 2 anos 

e seu preço de mercado está por volta R$ 13,00 a unidade.  

 Com relação a lâmpada LED, apresenta 9W de potência, fornecendo um fluxo luminoso de 850 

lúmens, o que equivale a 94 lúmens/W. Essa medida significa 20% a mais de lúmens por cada Watt de 

potência. Sua vida útil é de 5 anos, 2,5 vezes maior do que a lâmpada fluorescente. Isso significa que 

uma unidade da LED fornece mais luminosidade por unidade de potência e faz isso durante mais tempo 

antes de precisar ser trocada. Seu preço de mercado é R$ 23,00 a unidade.  



  

 

70 

 Para avaliar a viabilidade econômica da substituição entre as lâmpadas, os dois modelos foram 

uniformizados através da verificação de quantas lâmpadas LED seriam necessárias para gerar o mesmo 

fluxo luminoso da fluorescente (1.100 lúmens). Verificou-se que seriam necessárias 1,30 lâmpadas LED 

para atingir esse objetivo. Sendo assim, foi criado um modelo de lâmpada chamada LED equivalente, 

que apresenta 30% a mais do que a potência da LED real e custa 30% a mais também. Nesse momento, 

é possível comparar a LED virtual e a fluorescente, uma vez que as duas fornecem o mesmo fluxo 

luminoso.  

 O estudo continua comparando os custos anualizados de investimento e de operação de cada 

equipamento. Os fatores de anualização levam em conta a vida útil de cada lâmpada e a taxa de 

desconto do projeto de 8% ao ano. O custo de investimento anualizado é o simples produto entre o 

preço de cada lâmpada e o seu respectivo fator de anualização. O custo de operação é o produto entre 

o consumo de energia (potência x número de horas de operação) gerado por cada lâmpada e a tarifa 

de energia elétrica, que foi considerada 0,77 R$/KWh. A Tabela 3-5 mostra as informações 

consideradas na análise de viabilidade.  

Tabela 3-5. Viabilidade econômica da lâmpada LED 

Medidas  Investimento 
anualizado (R$) 

Consumo anual 
(kWh) 

Custo de 
operação (R$) 

Gasto anual 
(R$) 

Fluorescente 7,29 122,64 94,43 101,72 

LED virtual 5,28 102,03 78,56 83,74 

Fonte: Elaboração própria 

  

Analisando a tabela acima, percebe-se que o investimento na lâmpada LED ainda é mais elevado, 

porém ele é facilmente compensado na sua operação. Para gerar a mesma quantidade de lúmens, a 

LED gasta, por ano, 20,61 kWh a menos do que a fluorescente. 

 Isso se reflete em uma economia de R$15,87 por ano para cada equipamento substituído. Em 

termos de redução de emissões de gases de efeito estufa, essa economia gera uma redução de 0,0017 

tCO2eq aos valores atuais de emissões do grid. Desse modo, afirma-se que a substituição de lâmpadas 

fluorescentes por LED no setor de serviços é uma medida não somente de eficiência energética, o que 

contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa, como também é viável do ponto de 

vista econômico. 

 Em termos de benefícios para o sistema elétrico, a tecnologia LED gera uma necessidade 

menor de energia vinda da rede de distribuição, por conta da sua maior eficiência. Além disso, observa-

se uma tendência de queda no preço da LED, o que deixa a análise ainda mais favorável a essa 
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tecnologia. Sendo assim, seria recomendável um programa por parte do governo do estado que 

incentive a utilização da LED. Esse programa pode conter difusão de informações dos benefícios 

econômicos e ambientais advindos da utilização dessa tecnologia e propagandas estimulando os 

potenciais consumidores. 

Substituição de Aparelhos de Ar Condicionado 

A segunda medida considerada foi a substituição dos aparelhos de ar condicionado de janela 

por equipamentos do tipo inverter nos hospitais e hotéis do estado.  Essa tecnologia pode ser 

confundida com os aparelhos do tipo Split e, por isso, cabe um esclarecimento. De acordo com 

Marangoni (2015), o aparelho Split é aquele que apresenta o evaporador separado do condensador. 

Ele pode ou não apresentar a tecnologia inverter. Essa tecnologia é responsável pela economia de 

energia na medida em que controla a potência fornecida pelo compressor. A tecnologia convencional 

permite apenas que o compressor ligue e desligue. Em cada momento que o compressor precisa ligar, 

gasta-se muito mais energia. O aparelho considerado aqui tem a tecnologia inverter. 

Como representado na Tabela 3-4, a hipótese de penetração é que o estado chegue em 2031 

com 50% dos aparelhos do tipo inverter nos seus hospitais e hotéis. A análise de viabilidade econômica 

segue a metodologia das lâmpadas, considerando dois aparelhos e comparando seus custos de 

investimento e operação anualizados. O aparelho de janela considerado tem 12.000 BTU, vida útil de 

15 anos e custa R$ 1520,00. O aparelho inverter considerado tem 12.000 BTU, vida útil de 20 anos e 

custa R$ 1.765,00. Segundo Marangoni (2015), o inverter economiza 30%, em média, quando 

comparado com o aparelho de janela. Em outras palavras, o inverter gasta 70% da energia do ar 

condicionado de janela para gerar o mesmo serviço energético. A Tabela 3-6 mostra os resultados da 

comparação entre os aparelhos. 

Tabela 3-6. Viabilidade econômica do aparelho inverter 

Medidas  Investimento 
anualizado (R$) 

Consumo anual 
(kWh) 

Custo de 
operação (R$) 

Gasto anual 
(R$) 

Janela 177,58 12.264 9.443 9.621 

Inverter virtual 179,77 8.585 6.610 6.709 

Fonte: Elaboração própria 

  

Observando a tabela acima, verifica-se que o gasto anual com o inverter é R$ 2.912,00 menor 

do que o ar condicionado de janela. Esse montante permite uma economia de energia de 3.679 kWh 

por ano para cada equipamento substituído. Isso equivale a 0,3006 tCO2eq evitadas por ano aos fatores 

de emissão atual do grid.  
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Esta medida pode ser estendida para todo o setor comercial, com todos os benefícios 

econômicos e ambientais acima apresentados. Entretanto, dada a pulverização e a heterogeneidade 

das unidades comerciais, não haveria dados suficientes para a simulação no LEAP. 

Substituição de Chuveiros Elétricos 

A terceira medida considerada é a substituição dos chuveiros elétricos por aquecedores solares 

nos hotéis. A penetração dessa medida se limitou a uma parcela dos hotéis do estado, por exemplo, 

aqueles localizados na região dos Lagos, em que existe um grande fluxo de turistas e isso daria uma 

visibilidade interessante para a medida de modo a incentivar a sua difusão. Dessa forma, a penetração 

dessa medida supõe que 15% dos hotéis serão sistema de aquecimento puramente solar para 

esquentar a água dos chuveiros em 2031.  A matriz do setor de serviços mostra que o aquecimento de 

água dos hotéis é atendido, basicamente, por gás natural (87%) e eletricidade (13%). A hipótese de 

13% de penetração significa que os hotéis que usam eletricidade vão deixar de utilizar essa fonte para 

esse uso final e passarão a utilizar a energia vinda do sol para atender ao consumo final de 

aquecimento de água dos chuveiros. Vale observar que, atualmente, a participação do sistema de 

aquecimento solar nos hotéis ainda é próxima de zero, de modo que a hipótese assumida pela 

modelagem é que, atualmente, a parcela desses sistemas é nula.    

A conta de verificação de custos da tecnologia seguiu a mesma metodologia das duas medidas 

anteriores. A ideia é comparar o chuveiro elétrico e o sistema de aquecimento solar. Inicialmente, foi 

verificado que o sistema de aquecimento solar apresenta uma eficiência 75% maior do que o chuveiro 

elétrico segundo EPE (2014). Sendo assim, foi suposto um “chuveiro solar equivalente” com potência 

75% menor do que um chuveiro elétrico típico (5.500 W). O preço do chuveiro elétrico considerado é 

de R$ 153,00. Em termos de sistema solar, o preço estimado foi de R$ 68.000,00 para atender um hotel 

que funcione 300 dias por ano, com 68 quartos por hotel, 2 pessoas em cada quarto e um tempo de 

banho de 30 minutos. Para permitir a comparação com um chuveiro elétrico, o preço total do sistema 

foi dividido pelo número de quartos, chegando a R$ 1.000,00 por quarto. Em outras palavras, é como 

se o “chuveiro solar equivalente” custasse R$ 1.000,00.  O preço do sistema de aquecimento solar se 

baseou em Cruz (2016) e em pesquisas de mercado. 

 

De posse dessas informações, é possível calcular o custo total anual dos dois equipamentos. 

Tabela 3-7. Comparação entre chuveiros elétricos e solares 
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Chuveiro Investimento 
anualizado (R$) 

Consumo anual 
(kWh) 

Custo de 
operação (R$) 

Gasto anual 
(R$) 

Elétrico 22,80 825 638,55 661,35 

Solar 101,72 206 159,64 261,36 

Fonte: Elaboração própria 

  

 Os valores encontrados na referida tabela mostram que o “chuveiro solar equivalente” 

apresenta um custo inicial mais elevado, que é compensado pelo menor custo de operação, de modo 

que o gasto total anual é 60% menor com o sistema solar. Além disso, existe uma economia anual de 

618,7 kWh por equipamento, poupando cerca de R$ 400, o que permite evitar a emissão de 0,0505 

tCO2eq por ano.  

 Além dos benefícios já citados, o sistema elétrico também seria beneficiado por conta da 

redução do pico da demanda dos hotéis, fator que tende a contribuir para a redução do custo total da 

energia elétrica.  

Cogeração 

A quarta medida considerada foi a implantação de plantas de cogeração em shopping centers. 

Segundo Oddoni (2001), a cogeração é o processo de transformação de uma forma de energia em mais 

de uma forma de energia útil. O caso considerado aqui envolve a transformação do gás natural em 

energia elétrica e frio, porque trata-se do sistema tipicamente instalado nos shoppings centers. O 

estado do Rio de Janeiro tem hoje 14 plantas funcionando em todos os setores e uma em construção 

ainda não iniciada: Bangu Shopping de acordo com ANEEL (2016). 

Ao todo, consideram-se 15 novas plantas em shoppings até o final do horizonte de análise. A 

ideia é que o consumo de eletricidade para a refrigeração dos shoppings com cogeração seja 

substituído por gás natural, combustível usado na planta de cogeração. A potência média das plantas 

é de 4 MW de acordo com COMGAS (2009) e o custo é de R$ 8 milhões de reais. 

Outra informação interessante diz respeito a eficiência da planta de cogeração. Como ela 

fornece dois usos finais, sua eficiência é 45% maior do que um sistema que gere esses usos finais de 

forma isolada. Por exemplo, turbinas a gás natural ciclo simples e um aparelho para gerar o frio 

isoladamente.  

A comparação entre um sistema de refrigeração de um shopping atual e uma planta de 

cogeração foi feita com base em Felamingo (2012). Considerou-se o custo de operação do sistema 

atual típico de um shopping e o custo de operação de uma planta de cogeração. O sistema atual tem 

custos para pagar a energia elétrica usada para mover os refrigeradores dos estabelecimentos. Vale 

ressaltar que a tarifa de energia elétrica de um shopping no Rio de Janeiro, nos dias de hoje, é 
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aproximadamente 50% menor do que a tarifa residencial. Desse modo, foi considerada uma tarifa 

média do setor comercial no estado em 2016 de R$ 774 por MWh. O sistema atual apresenta, ainda, 

um termo acumulador, o que gera um custo com água. Sobre a planta de cogeração, além dos custos 

do sistema atual, existe o custo da aquisição do gás natural. Para se estimar o consumo de gás natural 

de uma planta foram feitas as hipóteses de potência da planta de 4 MW, eficiência de 80% (Brasil, 

2005) e consumo específico de 127,07 m³/MWh (Oddoni, 2001). A partir desse consumo do gás, 

estimou-se o custo anual de gás natural a uma tarifa de R$ 1,56 por m³ (CEG,2017). Os outros custos 

(operação e manutenção, custo com a energia elétrica, entre outros) foram estimados como 

proporções do custo do gás natural. A partir dessas informações, foi possível construir a comparativa 

de custos de operação dos dois sistemas (Tabela 3-8). 

Tabela 3-8. Comparação entre sistema de refrigeração atual e cogeração 

Parcela dos custos Sistema atual Cogeração 

Custos de eletricidade 7.056.689 1.082.748 

Controle automático de geração (CAG) 2.002.062 629.580 

Gás natural - 2.778.380 

Custo água 231.530 206.234 

O&M 246.000 507.075 

Custo de operação 9.536.281 5.204.018 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir da tabela, verifica-se que os custos de operação do sistema de cogeração são 60% 

menores do que os custos do sistema de refrigeração atual. Isso representa uma economia anual de 

R$ 5,6 milhões. A parte de economia de energia será tratada na seção de oferta, em que será 

considerada a produção de energia elétrica e frio geradas por essas plantas. O principal benefício dessa 

tecnologia é a possibilidade de reduzir a demanda contratada para atender ao uso de refrigeração.  

Sistemas Fotovoltaicos 

A última medida considerada trata da implantação de sistemas fotovoltaicos em prédios da 

administração pública do estado do Rio de Janeiro. Esta política permitiria um aumento de capacidade 

instalada fotovoltaica no estado até o ano de 2031, totalizando 158 MWp de potência instalada no 

setor público naquele ano. Estudos sobre difusão da tecnologia fotovoltaica mostram que a adoção é 

exponencial nos primeiros anos e estabiliza posteriormente (ANEEL, 2015; Masson, 2015). Sendo 

assim, a hipótese adotada foi que, ao final do período analisado, 10% do consumo de eletricidade do 
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setor público no estado seja atendido pela geração fotovoltaica, alcançando 158 MWp de capacidade 

instalada em 2031.  

Uma grande vantagem da instalação de painéis nos edifícios públicos é que sua curva de carga 

típica tem seu pico na metade do dia, momento em que o sistema fotovoltaico tem sua produção 

maximizada por conta da irradiação atingir os maiores níveis diários. Devido a essa coincidência entre 

produção e carga é de se esperar que o painel fotovoltaico gere uma economia considerável na conta 

de luz e também tem um potencial benefício para o sistema de distribuição, na medida em que suavizar 

a curva de carga.  Outro aspecto a ser considerado é que a instalação desse sistema tem um efeito de 

incentivar a instalação de painéis via divulgação de tecnologia.  

Após a exposição das medidas de eficiência energética consideradas e das suas quantificações 

em termos de custos ou lucros advindos da adoção da tecnologia mais eficiente, potencial de economia 

de energia e de redução de emissões, a próxima seção expõe os resultados da modelagem do consumo 

do setor de serviços considerando a implantação dessas medidas.  

3.4.1. Resultados 

Os resultados do Cenário Alternativo serão apresentados por subsetor, por fonte e por uso final, 

assim como foi feito no Cenário Referência. Posteriormente será feita uma comparação entre os 

resultados dos dois cenários, de modo que o impacto da penetração das tecnologias mais eficientes 

fique mais claro. Em linhas gerais, o consumo total de energia do setor de serviços sai de 1.425,0 ktep 

em 2016 e chega em 1.700,5 ktep em 2031, um valor 16% maior.  

O Gráfico 3-6 mostra o consumo final por fonte energética. A eletricidade continua sendo a fonte 

mais representativa, saindo de 92,2% em 2016 e chegando a 89,7% em 2031. Essa perda na 

participação da eletricidade é absorvida pelo aumento do gás natural que sai de 6% e chega em 7,3% 

em 2031. Esse aumento do gás natural é explicado pelo aumento do nível de atividade (aumento do 

número de estabelecimentos) e o incremento de cogeração nos shoppings. Outro aspecto é a entrada 

da fonte solar, devido a entrada dos sistemas de aquecimento solar nos hotéis.  
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Gráfico 3-6. Consumo final de energia do setor de serviços, segundo fonte de energia - 2016 a 2031 

            Fonte: Elaboração própria a partir de BEERJ (2017) e LEAP (2017) 

 

Os resultados por uso final são apresentados no Gráfico 3-7. Verifica-se que a iluminação perde 

participação para os outros usos finais, saindo de 33,4% em 2016 e chegando em 25,9% em 2031. 

Trata-se do uso final que perde a maior parcela de participação no consumo, tendo em vista que a 

medida de eficiência energética que impacta a iluminação é aquela que apresenta a maior 

abrangência, tornando esperada uma grande redução nesse uso final. 

Com relação às outras medidas, calor de processo aumentou apenas 0,5%, saindo de 3,5% do 

consumo final para 4%. Esse aumento não foi maior graças ao sistema de aquecimento solar de água 

nos hotéis. Já o uso refrigeração aumentou, saindo de 36,9% em 2016 e chegando em 38,5% em 2031. 

Isso ocorreu devido a maior abrangência da substituição das lâmpadas LED, que atingia todos os 

subsetores, enquanto a substituição dos aparelhos de ar condicionado ficou restrita aos hospitais e 

hotéis. Além disso, a penetração da cogeração também contribuiu para o aumento do uso refrigeração. 

O uso final outros usos permaneceu praticamente constante ao longo do período analisado.  
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Gráfico 3-7. Comparação do consumo de energia do setor de serviços, segundo uso final e cenário - 2016 a 2031 

      Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 

 

 

Continuando a análise de resultados, é interessante mostrar a comparação entre os resultados 

dos cenários (referência e alternativo) para verificar o impacto da penetração das medidas de 

eficiência energética. O Gráfico 3-8 os apresenta por fonte energética para cada ano e cada cenário. 

Sendo assim, as duas primeiras barras da esquerda para a direita mostram os valores referentes ao 

ano de 2016. 
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Gráfico 3-8. Comparação do consumo de energia do setor de serviços, segundo fonte de energia e cenário - 2016 
a 2031 

  Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP     

.  

Verifica-se também que a eletricidade continua sendo a fonte mais relevante do setor de 

serviços com o gás natural em segundo lugar. Com a maior entrada de plantas de cogeração em 

shopping centers, é de se esperar que o gás natural ganhe mais uma parte do mercado de 

eletricidade. Com relação às fontes de participações marginais, é possível citar o aparecimento da 

energia solar no Cenário Alternativo, que ocorre devido a entrada do aquecedor solar nos hotéis. Os 

painéis fotovoltaicos não foram considerados aqui para evitar dupla contagem no modelo, uma vez 

que sua produção é contabilizada na parte de oferta de energia.  

Por fim, o Gráfico 3-9 apresenta os resultados da projeção de acordo com os subsetores. 

Percebe-se que Outros e Shoppings permanecem sendo aqueles com maior parcela do consumo 

energético do setor de serviços, embora haja uma ligeira queda no caso do primeiro (-3%) e aumento 

no caso do segundo (+1%). No geral, a ordem de participações dos subsetores permanece a mesma. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Ref Alt Ref Alt Ref Alt Ref Alt

2016 2021 2026 2031

10
³ t

ep

Eletricidade Gás natural GLP Óleo combustível Lenha Carvão vegetal Solar



  

 

79 

 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Gráfico 3-9. Comparação do consumo de energia do setor de serviços, segundo subsetor e cenário - 2016 a 2031 

         Fonte: Elaboração própria a partir de LEAP 
  

 

  
 

            

Concluindo, percebe-se que a introdução de medidas de eficiência energética reduz o consumo 

de energia do setor de serviços. Como Outros agrega um amplo grupo de estabelecimentos em uma 

única categoria, as medidas aplicadas tendem a ter uma maior eficácia na redução do consumo de 

energia. Além disso, medidas aplicadas a todos os subsetores, como a substituição de lâmpadas 

fluorescentes tubulares por LED tubulares, tendem a produzir maiores reduções no consumo final de 

energia.  

 Como tendências, é de se esperar que a geração distribuída ganhe espaço no setor de serviços, 

tanto com um número maior de projetos de plantas de cogeração sendo executados, quanto com a 

maior penetração dos painéis fotovoltaicos em prédios públicos. Também existe a possibilidade de 

expansão da geração fotovoltaica para outros setores se os custos dessa tecnologia se reduzirem como 

é de se esperar para os próximos anos. 

 

 

3.5. Referências  
 

ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados. Supermercados mantém a capacidade de investir 
em meio à adversidade. Disponível em < http://www.abras.com.br/economia-e-
pesquisa/ranking-abras/analises-especiais/>. Acesso em 28 de abril de 2016. 

ABRASCE - Associação brasileira de shopping centers. Números do setor. Disponível em 

<http://www.portaldoshopping.com.br/monitoramento/numeros-dos-estados>. Acesso em 21 de 
abril de 2016. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Ref Alt Ref Alt Ref Alt Ref Alt

2016 2021 2026 2031

10
³ t

ep

Hospitais Hotéis Shoppings Supermercados Outros



  

 

80 

ABRASCE - Associação Brasileira de Shopping Centers. Guia de shoppings center. Disponível em 
<http://www.portaldoshopping.com.br/monitoramento/numeros-dos-estados>. Acesso em 01 
de agosto de 2017.  

ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Centers. Saga Malls planeja shopping center no centro 
do Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.abrasce.com.br/noticia/3277. Acesso em 10 de 
agosto de 2017 

ABRAVA - Associação brasileira de refrigeração, ar condicionado, ventilação e aquecimento. Setor de 
hotéis no Brasil. Disponível em 
<http://www.abrava.com.br/arquivos/3/b9129f53a61c0a600e4a2d5614f80ef2.pdf>. Acesso em 
25 de abril de 2016.  

AHERJ - Associação brasileira dos hospitais do Rio de Janeiro. Hospitais filiados. Disponível em 
<http://www.aherj.com.br/quem-somos/hospitais-filiados/>. Acesso em 14 de abril de 2016.  

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Geração distribuída – Unidades consumidoras com 
geração distribuída. Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/GD_Distribuidora.asp. 
Acesso em: 10 de agosto de 2017a. 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica nº 0056/2017-SRD/ANEEL, 24 de maio de 
2017b. 

CEPAL, 2016. Monitorando la eficiência energética em América Latina. Santiago. Setembro de 2016. 
CEPERJ - Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de 
Janeiro. Produto Interno Bruto do estado do Rio de Janeiro. Disponível em 
<http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/pib/pib.html>. Acesso em 01 de agosto de 2017.  

EPE, 2014. Eficiência energética e Geração distribuída para os próximos 10 anos. Disponível em 
http://www.epe.gov.br/mercado/Documents/S%C3%A9rie%20Estudos%20de%20Energia/DEA%
2026%20Efici%C3%AAncia%20Energ%C3%A9tica%20e%20Gera%C3%A7%C3%A3o%20Distribu%
C3%ADda%20para%20os%20pr%C3%B3ximos%2010%20anos.pdf. Acesso em setembro de 2016. 

EPE – Empresa de Pesquisa Energética. Balanço Energético Nacional 2015. Brasília: MME/EPE, 2015.  

EPE – Empresa de Pesquisa Energética. Anuário estatístico de energia elétrica 2013. Rio de Janeiro 
(2013). 

GOUVELLO, C et al. Estudo de baixo carbono para o Brasil. Banco Mundial. Washington: 2010. 
Disponível em 
<http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166127677  
8791019/Relatorio_Principal_integra_Portugues.pdf>. Acesso em setembro de 2016. 

IBGE -  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Contas Nacionais Trimestrais. Disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/defaultcnt.shtm>. Acesso em 01 de 
agosto de 2017a.  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Serviços de Hospedagem. Disponível: 
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/psh/tabelas. Acesso em 03 de novembro de 2017b. 

IBGE, 2016. Instituto brasileiro de geografia e estatística. Estados. Disponível em < 
http://www.ibge.gov.br/estadosat/>. Acesso em 29 de junho de 2016.  

INMETRO -  Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Tabelas de consumo/eficiência 
energética. Disponível em < http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp>. Acesso em 11 
de julho de 2016. 

MARANGONI, F., et al. Comparativo econômico entre condicionadores de ar com tecnologias 
convencional e inverter. 35° Encontro nacional de engenharia de produção. Fortaleza: 2015. 

MULTIPLAN. Comunicado ao mercado: VillageMall lança sua primeira expansão com 34 novas 
operações, elevando sua ABL em 11%. Disponível em: 
<http://ri.multiplan.com.br/ptb/1930/170526%20-%20Expanso%20VLG_por.pdf>. Acesso em 11 
de agosto de 2017. 



  

 

81 

ODONNE, D., C. Cogeração: uma alternativa para a produção de eletricidade. Dissertação de mestrado 
– São Paulo: Universidade de São Paulo, 2001. 

PROCEL - Programa nacional de conservação de energia elétrica. Avaliação do mercado de eficiência 
energética do Brasil – pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de uso – ano base 2005- 
relatório setorial: hotéis/motéis. Disponível em 
<http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7B4A5E324F-A3B0-482A-B1CD-
F75A2A150480%7D>. Acesso em 20 de abril de 2016.   

SEDEIS - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços. Balanço energético 
do estado do Rio de Janeiro – ano-base 2013. Disponível em < 
http://www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br/site/conteudo/Parceiro28Noticia.aspx?C=W1U42xXe8
MU%3D>. Acesso em 12 de julho de 2016.  

  



  

 

82 

4. Setor de Transportes 

4.1. Caracterização do setor  

Em 2016, o setor de transporte representou 34,3% de todo o consumo energético final 

brasileiro. No Rio de Janeiro, a representatividade do setor foi de 31,6%. A relação entre o consumo 

de combustível por modo do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro é representada pelo Gráfico 4-1. 

Observa-se diferencias significativas de consumo entre o Brasil e o Rio de janeiro quando se compara 

por modo de transporte. 

 

Gráfico 4-1 Consumo de combustível por modo - ano base 2016 

 

Fonte: adaptado de SEDEIS (2016) e EPE (2017) 

O modo rodoviário teve uma participação maior no consumo brasileiro em relação ao 

fluminense, um dos motivos é a maior participação dos transportes aéreo, ferroviário e aquático na 

divisão modal do estado (15,8%, 2,5% e 6,2%, respectivamente).  

Com relação aos combustíveis utilizados no modo rodoviário, ressalta-se que enquanto no Brasil 

a participação do gás natural foi baixa em relação aos outros combustíveis (2,0%), no Rio de Janeiro, o 

consumo desse combustível foi mais significativo, representando 17,8% do consumo, como 

apresentado no Gráfico 4-2. 

  

Gráfico 4-2. Consumo de combustível por tipo de combustível – ano base 2016 
Fonte: adaptado de SEDEIS (2016) e EPE (2017) 
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Analisando a evolução do consumo de combustível apresentada na Tabela 4-1, observa-se que 

no estado do Rio de Janeiro, o consumo de diesel e gasolina cresceram de forma acentuada, cerca de 

73% e 99%, respectivamente. A demanda por Querosene, eletricidade e etanol cresceram em 26%, 7% 

e 28%, respectivamente. Já a demanda por óleo combustível caiu cerca de 50%, devido ao não 

atendimento das taxas internacionais de enxofre, sendo este substituído pelo óleo diesel.  

Analisando todo o setor, nota-se que a demanda por combustíveis de uma maneira geral, teve 

um crescimento de 70%, ou seja, um crescimento médio de 2,5% ao ano. 

Tabela 4-1. Evolução do consumo de combustível no estado do Rio de Janeiro (10³tep) 

Ano 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2016 

Óleo Diesel 1108,3 1169,0 1364,0 1532,2 1470,01 2148,0 2481,6 1914,3 

Óleo Combustível 393,2 272,8 179,9 179,91 241,8 294,3 201,6 198,29 

Gasolina 757,6 815,6 1147,4 1086,7 1005,2 1097,5 1656,0 1.509,9 

Querosene 770,02 1266,7 612,2 503,0 537,4 796,3 1046,7 967,0 

Gás Natural Seco 0,00 0,9 20,1 148,9 671,3 838,5 837,0 874,7 

Eletricidade 32,1 25,4 24,1 20,2 25,5 32,3 35,5 34,5 

Etanol 490,9 769,4 697,1 341,3 324,3 630,0 678,9 626,9 

Total 3552,3 4319,7 4080,1 3812,2 4272,4 5836,9 6937,5 6125,82 

Fonte: adaptado de SEDEIS (2016). 

4.1.1. Transporte de passageiros 

Grande parte da população da cidade do Rio de Janeiro utiliza o transporte público como meio 

de locomoção. Cerca de 70% das pessoas que residem na capital utilizam a rede existente para viagens 

motorizadas, demonstrando ser superior à média nacional de 55% (ITDP, 2016). 

Quanto ao transporte coletivo rodoviário, de acordo com os dados obtidos pela FETRANSPOR, o 

estado possui em média 19.697 ônibus urbanos e 7.387 ônibus rodoviários. Ressalta-se que no Rio de 

Janeiro há três sistemas (corredores) de BRT (Bus Rapid Transit) em operação, com uma frota de 423 

ônibus e transportando cerca de 450 mil passageiros por dia. Os corredores são: Transoeste, com 60 

km e 62 estações; Transcarioca, com 39 km e 45 estações e a Transolímpica, com 26km e 17 estações 

(BRTRIO, 2016).  

A Tabela 4-2 sintetiza as informações do transporte coletivo rodoviário referente ao ano de 

2016. 
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Tabela 4-2 Dados operacionais do transporte coletivo rodoviário – 2016 

Sistema de transporte Frota Quilometragem média (km/mês) Rendimento médio (km/l) 

Urbano convencional 19.697 6.774 2,5 

Rodoviário 7.387 - 2,1 

BRT 
Articulado 423 5.076.000 1,7 

Alimentador 464 3.143.201 2,7 

Fonte: adaptado de FETRANSPOR (2017) 

Com relação ao transporte privado de passageiros, as vendas de veículos leves no estado do Rio 

de Janeiro representaram, em média, 8% do total de vendas no Brasil nos anos de 2014, 2015 e 2016 

(ANFAVEA, 2017), enquanto as vendas de motos representaram, aproximadamente, 5% no mesmo 

período (ABRACICLO, 2017). 

O estado possui um sistema de transporte aquático que promove a ligação entre a cidade do Rio 

de Janeiro e os municípios do Leste Metropolitano. Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), 

o sistema é composto por quatro linhas, todas chegando à estação Praça XV, no centro da capital. Duas 

das linhas atendem ao próprio município do Rio de Janeiro, fazendo a ligação do Centro à Ilha de 

Paquetá e ao bairro de Cocotá, na Ilha do Governador. Outras duas linhas realizam a ligação entre a 

cidade do Rio e o município de Niterói, sendo uma para a Praça Araribóia, no centro e outra para o 

bairro de Charitas. Os dados operacionais estão descritos na Tabela 4-3. 

Tabela 4-3 Dados operacionais do transporte aquático de passageiros – 2016 

Linha 
Qtd de 

catamarãs 
Milha/viagem 

Tempo médio de 
travessia (min) 

Número de viagens Pax/dia 
(média) Total dia Pico 

Rio-Niterói 7 2,7 20 143 62 95.000 

Rio-Charitas 4 4,4 20 76 33 10.000 

Rio-Cocotá 3 7,4 40 20 11 3.500 

Rio-Paquetá 2 10,7 40¹ e 70² 24 7 4.500 

Mangaratiba-Ilha 
Grande 

1 13,1 90 2 2 300 

Angra-Ilha Grande 1 12,9 90 2 2 250 

¹Catamarã Fast Ferry e ²Catamarã tradicional 
Fonte: adaptado de CCR Barcas (2017) 

Quanto ao modo ferroviário de passageiros, o estado conta com três sistemas: trens urbanos, 

metrô e VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), descritos a seguir: 

� A empresa Supervia, concessionária do sistema de trens urbanos, opera oito linhas todas 

com destino à Estação Central do Brasil, sendo elas: Linha Japeri, Linha Santa Cruz, Linha 

Deodoro, Linha Saracuruna, Linha Belford Roxo, Linha Paracambi, Linha Vila Inhomirim e 



  

 

85 

Linha Guapimirim. Além da supervia, o estado conta com o sistema metroviário, que foi 

inaugurado em 1979, possui a terceira maior malha de atendimento do país e se insere no 

território da cidade do Rio, ligando parte das zonas Norte e Sul e parte dos subúrbios ao 

Centro. Em 2016, a Supervia transportou aproximadamente de 181 milhões passageiros 

(SUPERVIA, 2017); 

� O Metrô Rio tem sob seu controle a administração, a manutenção e a operação das Linhas 1, 

2 e 4. A rede metroviária atualmente possui 56,5 km de extensão e 41 estações, 

transportando cerca de 233 milhões de passageiros em 2016. (METRÔRIO, 2017); 

� O trecho em operação do VLT tem aproximadamente 14km de trilhos, ligando a rodoviária 

Novo Rio ao aeroporto Santos Dummont. Em operação plena, o sistema terá capacidade para 

transportar 300 mil pass/dia, contando com 32 trens, 28km de trilhos e nove pontos de 

integração com outros meios de transporte (VLTCARIOCA, 2017).  

O estado conta com quatro grandes Aeroportos, são eles: Aeroporto de Campos dos Goytacazes 

– Bartolomeu Lisandro; Aeroporto Internacional de Cabo Frio, Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim; Aeroporto do Rio de Janeiro – Santos Dumont e Aeroporto de 

Jacarepaguá – Roberto Marinho. Tais aeroportos foram responsáveis por 92.654 decolagens em 2016, 

o que corresponde cerca de 22% das decolagens da Região Sudeste do país (ANAC, 2017). 

4.1.2. Transporte de carga 

Apesar da grande extensão do território brasileiro permitir o uso de diversos modos, no Brasil 

tanto passageiro, quanto carga são transportados majoritariamente sobre pneus. Isso pode ser notado 

visto que 1,2 bilhões de toneladas de produtos são transportadas pelo modo rodoviário (SETRJ, 2013).  

No Rio de Janeiro, em 2015, o estado contava com 25.519,9 km de rodovias pavimentadas e não 

pavimentadas em seu território, dos quais 10% federais, 20,5% estaduais e 69,5% municipais (Tabela 

4-4).  

Tabela 4-4: Malha Rodoviária do estado do Rio de Janeiro. 

Jurisdição Planejada Pavimentada Não pavimentada Total 

Federal 831,4 1.690,9 30,2 2.552,5 

Estadual 473,4 3.457,7 1.299,9 5.231 

Municipal 1.444,7 2.229,3 14.062,4 17.736,4 

Total 2.749,5 7.296,9 15.392,5 25.519,9 

Fonte: DNIT (2015) 

Vale ressaltar que as vendas de caminhões no Rio de Janeiro representam uma média 4% das 

vendas nacionais de 2016 (ANFAVEA, 2017). 
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Quanto ao modo aquático, o Rio de Janeiro conta com o terceiro maior litoral em extensão do 

país, com 636 km, o que garante ao estado a melhor relação de litoral por área de extensão territorial. 

O resultado disso é um conjunto de portos que movimentam diversos tipos de cargas, além de uma 

grande variedade de empresas de todos os segmentos, que contam com terminais privativos (SETRJ, 

2013).  

Em 2016, os portos do Rio de Janeiro movimentaram cerca de 193 milhões de toneladas, 94% 

de graneis (67% sólidos e 27% líquidos e gasosos). Em relação ao tipo de navegação, a maior parte foi 

via longo curso (83%) e o restante pelo transporte de cabotagem (ALICEWEB, 2017). A Tabela 4-5 

apresenta a carga movimentada nos portos e terminais. 

Tabela 4-5: Carga bruta movimentada por tipo de transporte – 2016 

Portos/Terminais (RJ) 
Carga bruta 

movimentada (t) 
Longo curso Cabotagem 

Apoio 
marítimo 

Portos 64.183.712 62.603.686 1.550.128 29.898 

Terminais 129.178.001 97.727.384 31.230.716 571.640 

Total 193.361.713 160.331.070 32.780.844 601.539 

Fonte: adaptado de ALICEWEB (2017) 

Quanto ao modo ferroviário de carga, de acordo com a SETRJ (2013), muitos trechos e ramais 

do estado foram descontinuados e, atualmente, o Rio de Janeiro conta com uma malha total de 

1.199km, sendo 775km da Ferrovia Centro-Atlântica e 424km da MRS Logística que somadas, 

equivalem a aproximadamente 7% da rede brasileira. Isso permite o acesso ferroviário a quatro portos 

(Rio de Janeiro, Itaguaí, Guaíba, Angra dos Reis e ao Porto Sudeste), três ferrovias (Vitória-Minas, ALL 

Malha Paulista e Transnordestina Logística) e faz a interligação direta com seis estados e o Distrito 

Federal.  

Segundo dados da ANTT, a movimentação total (carga e descarga) no Rio de Janeiro em 2009 

chegou a mais de 100 milhões de toneladas. Mesmo possuindo 7% da malha ferroviária brasileira, o 

estado teve quase 14% da movimentação do país. Mais de 90% da movimentação nos terminais 

fluminenses é de descarga, o que mostra a importância do fluxo de exportação que passa pelo Rio. O 

minério de ferro responde por cerca de 89% deste volume descarregado, ou 85,5 milhões de toneladas 

úteis. Considerando a produção fluminense, em 2009, o estado exportou e importou 9,5 milhões de 

toneladas por ferrovias. 

Com relação ao transporte aéreo de carga, segundo a ANAC, o Estado do Rio conta com 248 

aeródromos, sendo 16 públicos (14 aeroportos e dois helipontos) e 232 privados (12 aeroportos e 220 

helipontos). Na RMRJ estão localizados os principais aeroportos do estado: o Aeroporto Santos 

Dumont, que se destaca pela movimentação de passageiros, em especial no eixo Rio-São Paulo e o 
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Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim Galeão, que em 2010 ocupou a quarta posição em 

movimentação tanto de passageiros quanto de cargas. 

O Galeão completou 40 anos em janeiro de 2017. Em 2010, movimentou 78 mil toneladas de 

cargas e 12 milhões de passageiros. Com uma área de 17,8 milhões m², há dois terminais de 

passageiros (TPS), com capacidade de movimentar 18 milhões de pass/ano, um terminal de 

importação, com capacidade de movimentar 99 mil t/ano e um terminal de exportação, com 

capacidade de movimentar 81 mil t/ano.  

Outro aeroporto que ganha importância no estado é o Aeroporto Internacional de Cabo Frio, 

principalmente na movimentação de cargas relacionadas à indústria petrolífera. 

4.2. Metodologia 

Tendo em vista que as projeções de consumo de energia variam em função das projeções do 

momento de transporte (em t.km ou pass.km), a abordagem quantitativa deste estudo baseou-se em 

projeções relacionadas ao PIB (produto interno bruto) para o transporte de carga e da população e PIB 

per capita para o transporte de passageiro (Façanha et al., 2012; EPE, 2016a; Vanek et al.; 2014). 

Entende-se por momento de transporte um indicador de passageiro-quilômetro (pass.km) 

transportado, no caso do transporte de passageiro e tonelada-quilômetro (t.km) transportada, no caso 

do transporte de carga. Passageiro-quilômetro é uma unidade que apresenta o trabalho relativo ao 

deslocamento de um passageiro a uma distância de um quilometro. Da mesma forma, tonelada-

quilômetro é uma unidade que apresenta o trabalho relativo ao deslocamento de uma tonelada a uma 

distância de um quilometro (EPE, 2012). 

O método considerou duas abordagens metodológicas (top-down e bottom up) que são 

aplicadas conforme a disponibilidade de dados úteis, complexidade e outras variáveis intrínsecas ao 

modo de transporte. Desta forma, seguiu-se o fluxo lógico: 

1. A abordagem top-down foi utilizada para os modos de transporte: ferroviário, aquático, 

dutoviário e aéreo. A justificativa se baseia na menor diversidade de tipos de fontes de energia, 

bem como em decorrência da limitação de fontes de informação consistentes e confiáveis 

sobre sua intensidade de uso, frota circulante e rendimento energético 

2. A abordagem bottom-up foi adotada apenas para o modo rodoviário, em função da maior 

quantidade de fontes de energia, bem como disponibilidade de dados para cálculo de 

intensidade, frota circulante e rendimento energético. Nesse caso, utilizou-se também a 

abordagem top-down, mas apenas para ajustar a evolução do momento de transporte e do 

consumo de energia. 
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4.2.1. Abordagem Top-down 

Tal abordagem tem por característica quantificar e identificar o consumo de energia de forma 

agregada, visualizando de forma macro o consumo de cada fonte de energia, com base nos dados do 

setor de transporte. Ao final, desagrega-se o consumo por tipo de combustível (com base na proporção 

estimada de cada combustível). 

 

Figura 4-1 Fluxo lógico – top-down. 

 

O cálculo da demanda de energia é realizado como base em quatro conjuntos principais de 

dados para cada modo de transporte: (1) o momento de transporte; (2) divisão modal; (3) a eficiência 

energética e (4) divisão por tipo de combustível. 

Esses conjuntos de dados consistem de valores históricos por modo e tipo de atividade, sendo 

eles: (1) movimentação, (2) quilometragem percorrida, (3) percentual de quilometragem útil, (4) 

eficiência energética, (5) consumo energético por tipo de combustível, (6) perspectivas futuras de 

investimento, melhorias e entrada de novas tecnologias. 

Após a obtenção dos dados em anuários do setor, inventários de emissão e/ou diretamente com 

às concessionárias, foi calculado o momento de transporte (em t.km ou pass.km) e seu respectivo 

consumo. Após isso, analisou-se a consistência dos dados, verificando se a atividade de transporte 

corresponde a uma parcela significativa da atividade nacional publicada pelo estudo PDE 2021 e se seu 

respectivo consumo corresponde ao apresentado no Balanço Energético Estadual. 

Em casos onde a diferença encontrada foi superior a 5%, os valores foram ajustados, em alguns 

casos onde este ajuste não foi possível, uma nova coleta de dados foi realizada.  

A eficiência energética foi calculada com base no consumo de energia (em Joule) para cada 

modo de transporte e para cada ano. Em seguida a mesma foi comparada com as eficiências 
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encontradas na literatura (nacional e internacional), sendo esta, uma segunda verificação da 

confiabilidade dos dados históricos, uma vez que estes são os principais inputs do modelo.  

Após a realização da Fase 1 para todos os modos e tipos de atividade, consolidou-se os modos 

por tipo de atividade (passageiro e carga) e então foi avaliada a divisão modal ao longo dos anos. 

Concomitantemente, foram levantados os dados históricos de população e PIB, nacional e estadual, 

além das suas estimativas futuras e, após isso, foi calculado o PIB per capita. 

Obtidos os dados de PIB, população e PIB per capita, foi realizada o ajuste de curvas com o 

objetivo de verificar a relação entre a atividade de transporte [t.km ou pass.km] e os dados de PIB, 

população e PIB per capita (nacionais e estadual). 

Após a obtenção dos dados econômicos, levantou-se os planos governamentais a longo prazo, 

a fim de identificar os investimentos em infraestrutura de transporte e seus respectivos impactos na 

divisão modal. Assim, a projeção do momento de transporte para cada modo foi estabelecida com 

base nos percentuais de divisão modal estimada.  

Uma vez calculada a eficiência energética média histórica até o ano base, identificou-se na 

literatura o percentual de melhoria anual (estimativa de eficiência energética), verificando se os 

valores obtidos são consistentes com aqueles identificados nas fontes consultadas. 

Finalmente, para o cálculo do consumo de energia (combustível), foi utilizado como base o 

momento de transporte, juntamente com a eficiência energética de cada modo de transporte. O 

consumo de energia para os anos passados, foram levantados na Fase 1 e utilizados para aperfeiçoar 

o modelo proposto. Para os anos posteriores, o cálculo foi realizado com base na Equação 1. 

 

�;�$ = <6�$ × �>;�$
>?  

 

 

(1) 

 

 

Em que 

�;�$ Consumo de energia (em 103 tep), expressa de acordo com o modo de transporte (m) 

e o ano (a); 

<6�$ Momento de transporte relativo ao modo de transporte (m) e o ano (a); 

�>;�$ Eficiência energética do modo de transporte (m) e do ano (a); 

>? Fator de conversão de kJ para tep. 
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4.2.2. Abordagem Bottom-up 

O procedimento metodológico bottom-up tem por característica quantificar e identificar o 

consumo energético de forma desagregada, permitindo assim a gestão individualizada de cada fonte 

de energia. Portanto, para o cálculo do consumo de energia faz-se necessário a identificação de quatro 

principais conjuntos de dados: (1) frota circulante considerando ano, modelo, idade e fonte de energia 

para cada tipo de veículo; (2) intensidade de uso por tipo de veículo e (3) consumo por tipo de fonte 

de energia. 

O transporte rodoviário possui maior diversidade de veículos, fontes de energia e complexidade 

operacional, o que leva a necessidade de maior detalhamento para quantificação do consumo de 

energia. No caso do modo rodoviário de passageiros, verifica-se uma “subdivisão” composta pelos 

automóveis, comerciais leves, motocicletas e veículos de transporte público. Muitos destes ainda usam 

uma diversidade de fontes energéticas, como é o caso dos automóveis em que se pode escolher entre 

gasolina, etanol, energia elétrica e/ou GNV. Os veículos de transporte público seguem a seguinte 

divisão: ônibus urbanos, micro-ônibus e ônibus rodoviários. 

No caso do transporte de cargas, há também uma divisão de tipos de veículos conforme sua 

capacidade em: comerciais leves (ciclo Diesel), caminhões semileves, leves, médios, semipesados e 

pesados. Tanto para passageiros como para carga, os veículos de grande porte são movidos a diesel 

B8, mistura que contém 8% em volume de biodiesel e 92% em volume de óleo diesel de petróleo. 

Para o caso do transporte rodoviário, a quantificação da energia consumida e emissões de GEE 

é uma atividade intensiva em dados e, em uma situação ideal, os dados da frota, intensidade de uso e 

fatores de emissão deveriam ser observados/medidos em campo. Porém, a experiência mencionada 

pela equipe que elaborou o Segundo Inventário Nacional de Emissões de Veículos Automotores 2013 

(MMA, 2013), mostra que esta situação ideal é impraticável, em função das limitações de recursos 

materiais, humanos e tempo, sendo usual e aceitável que se estime estes dados por meio de algum 

procedimento. O fluxo lógico das atividades é ilustrado na Figura 4-2.  
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Figura 4-2 Fluxo lógico – bottom-up. 

 

O cálculo da frota circulante baseou-se na estimativa das vendas e das curvas de sucateamento 

para os diferentes tipos de veículos. A estimativa de vendas futuras baseou-se no histórico de vendas 

dos veículos novos, na estimativa do PIB e em estudos do setor.  

Para o cálculo da intensidade de uso, considerou-se, primeiramente, uma intensidade de uso de 

referência, que foi baseada no Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores 

Rodoviários, 2013 MMA (2013). Caso o consumo de combustível calculado por meio da intensidade de 

uso estimada não esteja de acordo com o observado por meio do histórico (até o ano base) ou o 

estimado por meio da metodologia top-down, a intensidade de uso deverá ser calibrada conforme 

referencial. 

O consumo de combustível foi calculado com base no rendimento energético, na frota 

circulante, na intensidade de uso e na fração flex (percentual de veículos flexible-fuel) que utiliza cada 

tipo de combustível (gasolina e etanol). 

Tendo sido definida e ajustada a intensidade de uso, determinou-se o momento de transporte 

para o transporte de carga (t.km) e passageiro (pass.km), por meio das equações 2 e 3. 

 

<@$A@�A$B7
$,@$%C$ = � D5$,@$� E,� . 8/$,@$� E,�F . �455;G$,@$� E

 �éB�7
@$� E

 (2) 

 

<@$A@�A$B7
$,I$22$C1�%7 = � D5$,JIK,�. 8/$,JIK,�F . �455;G$,JIK

 �éB�7
JIK

 (3) 

 

 

 

Em que 

D5 Frota circulante estimada; 

8/ Intensidade de uso ajustada; 

?40&I Comerciais leves, caminhões semileves, leves, médios, semipesados e pesados;  

LMA Veículos para transportes de passageiros (automóveis, comerciais leves, motocicletas e 

ônibus). 
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Caso o resultado calculado do momento de transporte de carga pela metodologia top-down 

fosse maior, a correção seria feita ao ajustar a taxa de lotação dos caminhões e comerciais leves, de 

preferência dos de menor capacidade para os de maior capacidade, de modo que o momento 

calculado fosse igual ao observado. No caso de o valor calculado ser menor do que o momento de 

transporte observado ou estimado, a correção foi realizada ao ajustar a taxa de lotação dos veículos 

de maior capacidade para os de menor capacidade, de modo que o momento calculado fosse igual ao 

observado. 

Caso o resultado calculado do momento de transporte de passageiros pela metodologia top-

down fosse maior, a correção seria feita ao ajustar a taxa de ocupação dos ônibus (urbanos, rodoviários 

e micro) de modo que o momento calculado fosse igual ao observado ou estimado. No caso de a 

estimativa ser menor do que o momento de transporte observado ou estimado, a correção se deu 

ajustando a taxa de ocupação dos ônibus (urbanos, rodoviários e micro) e dos automóveis de modo 

que o momento calculado fosse igual ao observado ou estimado. 

4.2.3. Calibração do Ano Base 

Para o modo rodoviário, no período histórico entre 1957 e 2009, utilizou-se os dados de 

licenciamento de veículos do Inventário de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores do 

Estado do Rio de Janeiro (D´AGOSTO et al., 2011) para cálculo da frota circulante tanto de passageiros 

como de carga (bottom-up). Os parâmetros de intensidade de uso, curva de sucateamento e 

rendimento para o período também foram baseados nesse estudo. 

Entre os anos de 2010 e 2016, obteve-se os dados históricos de licenciamento com as entidades 

responsáveis (Tabela 4-6), avaliando a consistência dos dados com o Balanço Energético Estadual 

(PEREIRA et al, 2017) (top-down). 

Para os modos aquático, aéreo e ferroviário, os dados para calibração do ano base foram 

coletados com os respectivos responsáveis, fazendo analogia com a eficiência energética nacional, 

bem como o Balanço Energético Nacional (EPE, 2017). 

Tabela 4-6. Dados levantados para estimar frota circulante (por modo).  

Modo Atividade Dados Fonte 

Rodoviário Passageiro / Carga 
Licenciamento (ANVAVEA, 2017), (ABRACICLO, 2017), (D´AGOSTO, 2011) 

Atividade 
(PEREIRA, 2016), (D´AGOSTO, 2011), (FETRANSPOR, 2016), 
(BRTRIO, 2017) 

Aquático 
Passageiro Atividade (CCR BARCAS, 2017) 

Carga Atividade (ANTAQ, 2017) 

Ferroviário Passageiro Atividade (METRO RIO, 2017), (SUPERVIA, 2017), (CNT, 2017) 
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Carga Atividade (ANTT, 2013), (ANTT, 2017) 

Aéreo Passageiro / Carga Atividade (ANAC, 2017), (GONÇALVES E D´AGOSTO, 2017) 

Todos Passageiro / Carga Consumo (PEREIRA et al, 2017) 

Desta forma, em 2017 a frota circulante, bem como o percentual de cada combustível foram 

estimados conforme Tabela 4-7. 

Tabela 4-7. Frota estimada e participação dos combustíveis do cenário base – 2017 

    Percentual por combustível 

Tipo de veículo Frota estimada Gasolina Etanol Flex GNV  Híbrido Elétrico Diesel 

Automóveis       2.689.909  19% 1% 60% 20%    

Comercial leve         346.362  21%  38% 26%   15% 

Motocicletas         777.018  75%  25%     

Ônibus urbano           25.851        100% 

Ônibus rodoviário           3.890        100% 

Micro-ônibus           5.520        100% 

Caminhão semileve           3.724        100% 

Caminhão leve          15.815        100% 

Caminhão médio           6.587        100% 

Caminhão semipesado          20.719        100% 

Caminhão pesado          20.332              100% 

4.2.4. Definição das Premissas Gerais  

Realizou-se uma combinação metodológica de pesquisas do tipo exploratória e explicativa, 

considerada por Freitas e Jabbour (2011) como uma forma robusta de se produzir conhecimento. 

Optou-se por essa abordagem, tendo em vista que uma pesquisa exploratória pode proporcionar 

maior familiaridade com o problema e uma pesquisa explicativa busca a identificação de fatores que 

contribuem para a ocorrência do fenômeno, além de explicar a razão dos acontecimentos (GIL, 2008). 

Para analisar os fatos e confrontá-los, sob o ponto de vista teórico e sob o ponto de vista da 

realidade, necessita-se traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa. Tal modelo refere-se ao 

planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, com ênfase na abordagem da pesquisa, se 

qualitativa e/ou quantitativa, bem como de métodos e procedimentos técnicos de coleta e análise dos 

dados (GIL, 2008). Desta forma, optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, pois se buscou verificar 

o fenômeno por meio do estudo, complementada por uma pesquisa quantitativa, definindo de forma 

clara as variáveis para obter uma medição precisa dos componentes do problema abordado (Kirk e 

Miller, 1986). 

Para a abordagem qualitativa, utilizou-se o método ASIF, que foi introduzido pelo Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC – Intergovernamental Panel on Climate Change) em 
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seu primeiro relatório em 1991. O método ASIF considera 4 linhas de atuação para reduzir o consumo 

de energia fóssil nos transportes e, consequentemente, a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) e 

poluentes atmosféricos, promovendo benefícios no aspecto socioambiental. Estas linhas de atuação 

são: redução da atividade de transporte (A - “activity”), oferta de infraestrutura (S - “structure”), 

diminuição da intensidade energética (I - “intensity”) e escolha de fontes de energia de baixo teor de 

carbono (F - “fuel”) (Schipper et al., 2000).  

As linhas de atuação que consistem na redução da atividade de transporte e na oferta de 

infraestrutura podem estar relacionadas à mudança no comportamento da população quanto à 

escolha por modos de transporte. Já as linhas de atuação que consistem na diminuição da intensidade 

energética e na escolha de fontes de energia de baixo teor de carbono dependem de forma mais direta 

da utilização de tecnologia.  

4.3. Cenário de referência 

Neste item serão apresentadas as premissas relacionadas ao transporte de passageiro e carga 

do Cenário de referência. 

4.3.1. Premissas 

A determinação da divisão da frota de veículos rodoviários de passageiros baseou-se em 

informações do histórico de vendas, fornecido por meio de relatórios da Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA, 2016), no período de 1957 a 2016 e na Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares 

(ABRACICLO, 2016), para vendas de motocicletas em 2013, 2014 e 2015. Para a projeção até o ano de 

2031, adotaram-se as seguintes considerações, com base nos resultados obtidos pelo modelo top-

down, para os veículos convencionais e na experiência dos pesquisadores e no estudo da EPE (2016) 

para os veículos alternativos: 

� Quanto aos veículos leves (automóveis e comerciais leves) adotou-se uma taxa média de 

crescimento das vendas dos veículos do tipo automóvel e comercial leve de 4% (sobre o 

cenário base), de 2018 a 2031, com base na estimativa do PIB per capita e nos estudos da 

ANFAVEA (2016) e EPE (2016). Para as motocicletas, considerou-se uma taxa de 3% aa até 2031 

com base na estimativa do PIB per capita; 

� Quanto aos veículos convencionais de uso coletivo, adotou-se a taxa de crescimento de vendas 

de 1,6% aa para os veículos do transporte coletivo ônibus urbano, ônibus rodoviário e micro-
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ônibus até 2031, com base na estimativa da população, no histórico de vendas e no estudo da 

EPE (2016); 

� Quanto a participação das vendas, os veículos alternativos de uso individual (híbridos e 

elétricos), adotou-se a taxa de vendas dos veículos do tipo automóvel, por meio da observação 

do histórico de vendas de 2006 a 2015, fornecido pelo estudo realizado pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Vaz et al.; (2015).  

 

Em relação à participação nas vendas de cada tipo de tecnologia até o ano de 2031, considerou-

se: 

� Automóveis dedicados a etanol já não são mais comercializados desde 2013;  

� Quanto aos automóveis flexible fuel, observou-se uma participação de 95,95% das vendas em 

2016. Em seguida, considerou-se uma queda linear até 2031 de 1,1% aa, devido a tendência 

mundial com a entrada de veículos híbridos e elétricos;  

� Quanto aos automóveis híbridos, observou-se uma participação de 0,5% das vendas em 2015. 

Em seguida, considerou-se um crescimento linear até 2031, quando tal tecnologia atingirá 15% 

da participação.  

� Quanto aos automóveis elétricos, observou-se uma participação de 0,27% das vendas em 

2016. Em seguida, considerou-se um crescimento linear até 2031, onde alcançará uma 

participação de 5%.  

� Quanto aos comerciais leves dedicados à gasolina, observou-se uma participação de 13% das 

vendas em 2016. Nos anos seguintes, considerou-se uma queda mais intensa até 2031, quando 

haverá participação de 2,36% nas vendas;  

� Quanto aos comerciais leves flexible fuel, observou-se uma participação de 87% das vendas 

em 2015. Em seguida, considerou-se uma queda linear até 2031, quando alcançará 82% das 

vendas; 

� Quanto aos comerciais leves híbridos, começa a ser comercializado em 2020, com participação 

de 1%. Considerou-se crescimento exponencial das vendas até 2031, quando a tecnologia 

atingirá 10% da participação; 

� Quanto as motocicletas, introdução da venda de motocicletas elétricas a partir de 2019 em 

substituição das motocicletas dedicadas à gasolina e parte das flexible fuel, alcançando uma 

participação em 2031 de 18% para as motos elétricas, 60% flexible fuel e 22% dedicadas a 

gasolina; 
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� Quanto a categoria de veículos convencionais de uso coletivo de ciclo Diesel (ônibus urbanos 

convencionais e micro-ônibus) a participação nas vendas, caíra dos atuais 100% em 2016 para 

80% em 2031.  

� Os micro-ônibus serão substituídos progressivamente por micro-ônibus elétricos plug-in, 

começando com 2% de participação em 2020 e alcançando uma participação 30% em 2031; 

�  Os ônibus rodoviários híbridos e elétricos não serão considerados neste estudo. 

 

As premissas apresentadas de maior participação de veículos leves e ônibus elétricos e híbridos, 

foram baseadas nos estudos: Façanha (2012) e EPE (2016a). Além disso, considerou-se também a Paris 

Declaration on Electro-Mobility and Climate Change & Call to Action Lima – Paris Action Agenda (LPAA, 

2015) que indica para o ano de 2031, que pelo menos 20% de todos os veículos de transporte 

rodoviário (passageiro e carga) serão elétricos (média mundial) e que os veículos leves serão os que 

mais vão contribuir para o alcance dessa meta.  

Baseou-se também, no programa Mobilise Your City Local Governments in Developing Countries 

Take High Road to Low-Carbon desenvolvido pelo United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC, 2015) que visa apoiar países em desenvolvimento (África, Sul da Ásia, América do 

Sul, e Oriente Médio), a partir de 2020 para o desenvolvimento e a implementação de sustentabilidade 

urbana, tendo em vista que parceiros doadores já se comprometeram a doar 5,5 milhões de euros, em 

2016. 

Para determinação da intensidade de uso de referência dos veículos rodoviários de passageiros 

e carga que estarão em operação até o ano 2031, baseou-se nos dados do estudo de Pereira et al. 

(2016). 

No tocante ao momento de transporte, adotou-se a lotação média dos ônibus rodoviários, 

ônibus urbanos e dos micro-ônibus para o valor de 45, 35 e 12 (passageiros), respectivamente, com 

base nos dados obtidos do setor.  

Para o ajuste do momento de transporte calculado, utilizou-se como referência o relatório da 

EPE (2012), para os dados históricos e resultado projetado. Para identificação do rendimento atual dos 

veículos rodoviários de passageiros baseou-se em informações fornecidas pelo Inventário Nacional de 

Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 2013 (MMA, 2013), para os veículos 

híbridos e elétricos baseou-se nos estudos elaborados pelo Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) (Sims, R et al., 2014), pelo C40 Cities Climate Leader Group e Inter-American 
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Development Bank (IDB) (C40 e IDB, 2013) e por meio de manuais de veículos disponíveis atualmente, 

no mercado mundial (Nissan, 2011 e BYD, 2014).  

Para determinação da melhoria da eficiência energética desses veículos, adotou-se os valores 

com base nos estudos realizados pelo The International Council on Clean Transportation (ICCT) 

(Façanha et al., 2012), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Sims, R et al., 2014) e pelo 

U.S. Department of Energy, Vyas et al., (2013). 

Não existem premissas de investimento ou melhoria de infraestrutura para o modo aquático, 

dessa forma a projeção da demanda se deu de forma tendencial, acompanhando o crescimento 

populacional do estado do Rio de Janeiro. 

A demanda de trens urbanos (modo ferroviário) deve continuar crescendo, uma vez que, a 

Supervia tem renovado sua frota e investido em sistemas de sinalização (ERTMS de nível 1), permitindo 

que além de reduzir o headway, aumente o seu nível de serviço. Além disso, a Supervia pretende 

duplicar o trecho entre Gramacho e Saracuruna. Outra novidade na região é o início da operação do 

corredor BRT Transbrasil (32km e 28 estações). 

O sistema metroviário do Rio de Janeiro encontra-se saturado, operando com headway mínimo, 

logo, a demanda das linhas 1 e 2 não deve sofrer grandes alterações nos próximos anos. A linha 4 

tenderá a ter a demanda aumentada. 

Assim como no modo aquático, também não existem premissas de investimentos ou melhoria 

da infraestrutura para o modo aéreo. Neste caso, a estimativa da demanda foi realizada de maneira 

tendencial, porém, diferentemente do modo aquático – que mostrou uma maior correlação entre 

pass.km e população – a demanda por transporte do modo aéreo acompanha o crescimento do PIB 

per capita nacional. 

As premissas para o transporte rodoviário de carga foram baseadas em informações do histórico 

de vendas, fornecido por meio de relatórios da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (ANFAVEA, 2016), no período de 1957 a 2016. A estimativa de vendas futuras baseou-se 

na correlação do histórico de vendas dos caminhões com o PIB absoluto e pelas projeções realizadas 

no relatório da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA, 2016), no 

estudo da EPE (2016). Portanto: 

� Quanto aos veículos convencionais (ciclo Diesel), considerou-se a taxa de vendas dos veículos 

comerciais leves e dos caminhões leve, semileve e médio como 5,84% aa de 2018 a 2025 e 

com 1,6% aa de 2026 até 2031; 

� Para os veículos semipesados e pesados, considerou-se a taxa de 3,3% aa de 2017 a 2025 e 

com 0,7% aa de 2026 até 2031, fruto da transferência modal do transporte de carga do modo 
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rodoviário para o ferroviário. Tendo como premissa a divisão modal apresentada 

anteriormente, tais taxas foram obtidas, com base nos resultados de consumo de energia e 

momento de transporte alcançados pela metodologia top-down. 

 

Como hipótese para o futuro, em relação ao modo aquático, está previsto: (1) a ampliação da 

capacidade do porto de Itaguaí e do porto Sudeste; (2) O Porto de Açu vai adicionar 10 milhões de 

toneladas de capacidade ao parque; e (3) os Portos de Itaguaí e do Rio de Janeiro devem seguir 

experiências de sucesso utilizadas em portos Europeus, que possuem um agente articulador para 

operação de cargas, uma vez que, atualmente é descentralizado (SETRJ, 2012). 

Quanto ao modo ferroviário, a MRS Logística, empresa que possui uma malha de 424 km no 

estado do Rio de Janeiro, está investindo em sua operação e tem estimativa de dobrar sua capacidade 

quando a operação do Terminal São Geraldo (TSG), inaugurada em 2016, atingir o pleno 

funcionamento. A FCA possui um traçado incapaz de atender o transporte de minérios, devido a sua 

baixa velocidade, logo, seu crescimento será tendencial, uma vez que, não é rentável investir em 

expansão e melhorias nas vias. 
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4.3.2. Resultados 

Aplicando a metodologia explicitada acima, pode-se alcançar os resultados apresentados a 

seguir. 

Transporte de Passageiros 

Aplicou-se a metodologia proposta neste estudo. Portanto, estimou-se o consumo de energia 

referente ao transporte de passageiros. O Gráfico 4-3 apresenta a evolução do consumo do transporte 

de passageiro por fonte. 

 
Gráfico 4-3. Evolução do consumo do transporte de passageiros por fonte. 
Fonte: Elaboração própria 

Em relação a matriz energética do transporte de passageiro, considera-se a predominância dos 

combustíveis de origem fóssil (derivados de petróleo e gás natural) de até 75,81%, em 2031. No 

entanto, estima-se uma redução de sua participação de aproximadamente 8,77%, considerando o 

período de 2016 a 2031. Nas próximas subseções serão apresentados os consumos por modo de 

transporte. 

Modo Rodoviário 

Gráfico 4-4 apresenta a evolução do consumo do modo rodoviário de passageiro por fonte. 
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Gráfico 4-4. Evolução do consumo do transporte de passageiros pelo modo rodoviário por fonte. 
Fonte: Elaboração própria 

Observa-se crescimento na demanda de Gasolina A e de Óleo Diesel de aproximadamente 

89,95% e 99,59%, respectivamente. Nota-se, também, que o consumo de etanol hidratado aumenta 

em 355,97%. Ademais, a participação do biodiesel na mistura com o diesel mineral, que chega a 10% 

em 2019, 15% em 2025 e 20% em 2030, mantendo esse valor até 2031, tendo um crescimento de 

aproximadamente 562,91% Esses resultados estão de acordo com a NDC brasileira, que cita o incentivo 

ao uso dos biocombustíveis. 

Modo Aquático 

O Gráfico 4-5 apresenta a evolução do consumo do modo aquático de passageiro por fonte. 

Ressalta-se que no caso de passageiros, não há consumo de óleo combustível. 
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Gráfico 4-5. Evolução do consumo de Óleo Diesel demandado pelo modo aquático de passageiros. 
Fonte: Elaboração própria 

Observa-se um crescimento na demanda de Óleo Diesel de 99,11% até 2031, tendo um 

crescimento médio de aproximadamente 6,60% ao ano. 

Modo Ferroviário 

O Gráfico 4-6 apresenta a evolução do consumo de eletricidade pelo modo ferroviário de 

passageiros. É importante salientar que toda a frota do modo ferroviário neste estudo é composta por 

trens elétricos.  

 
Gráfico 4-6. Evolução do consumo de Eletricidade demandada pelo modo ferroviário de passageiros. 
Fonte: Elaboração própria 
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Analisando a estimativa da evolução do consumo de eletricidade demandada pelo modo 

ferroviário de passageiros, observa-se um crescimento de 36,56% em 2031, se comparado ao ano base. 

A justificativa para o elevado crescimento é a inauguração do VLT, a operação plena da linha 4 do 

metrô, bem como a duplicação do trecho entre Gramacho e Saracuruna da SuperVia. 

Modo Aéreo 

O Gráfico 4-7 apresenta a evolução do consumo do modo aéreo de passageiro. 

 
Gráfico 4-7. Evolução do consumo de Querosene de Aviação demandado pelo modo aéreo de passageiro. 
Fonte: Elaboração própria 

Analisando a estimativa da evolução do consumo de querosene, apresentada no Gráfico 4-7, 

demandado pelo modo aéreo de passageiros, observa-se um crescimento de 73,09% em 2031, se 

comparado ao ano base.  
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Transporte de Carga 

O Gráfico 4-8 apresenta a evolução do consumo do transporte de carga por fonte. 

 

 
Gráfico 4-8. Evolução do consumo do transporte de carga por fonte. 
Fonte: Elaboração própria 

Em relação a matriz energética do transporte de carga, considera-se a predominância dos 

combustíveis de origem fóssil (derivados de petróleo) de até 85,30%, em 2031. No entanto, estima-se 

uma redução de sua participação, de aproximadamente 9,90%, considerando o período de 2016 a 

2031.  

Nos próximos itens serão apresentados os consumos por modo de transporte 
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Modo Rodoviário 

O Gráfico 4-9 apresenta a evolução do consumo do modo rodoviário de carga por fonte. 

 
Gráfico 4-9. Evolução do consumo de Diesel mineral e biodiesel demandado pelo modo rodoviário de carga. 
Fonte: Elaboração própria 

Observa-se um crescimento da demanda de Diesel mineral de aproximadamente 121,25% e do 

biodiesel em 635,0%. O crescimento superior da demanda de biodiesel se justifica pela sua maior 

participação na mistura com o diesel mineral. Os resultados estão de acordo com a NDC brasileira, que 

cita o incentivo ao uso dos biocombustíveis. 
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Modo Aquático 

O Gráfico 4-10 apresenta a evolução do consumo do modo aquático de carga por fonte. 

 
Gráfico 4-10. Evolução do consumo de Óleo Diesel e Óleo combustível demandado pelo modo aquático de carga. 
Fonte: Elaboração própria 

Analisando a estimativa da evolução do consumo de Óleo Diesel e Óleo combustível demandado 

pelo modo aquático de carga (cabotagem e longo curso), observa-se um crescimento para 2031 de 

6,46% na demanda de óleo Diesel e 107,87% de óleo Combustível, se comparado ao ano base.  
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Modo Ferroviário 

O Gráfico 4-11 apresenta a evolução do consumo do modo ferroviário de carga por fonte. 

 
Gráfico 4-11. Evolução do consumo de Diesel mineral e biodiesel demandado pelo modo ferroviário de carga. 
Fonte: Elaboração própria 

Observa-se uma queda na demanda de Diesel mineral de aproximadamente 12,35% e um 

crescimento do biodiesel em 65,80%. O crescimento da demanda de biodiesel se justifica pela sua 

maior participação na mistura com o diesel mineral. Os resultados estão de acordo com a NDC 

brasileira, que cita o incentivo ao uso dos biocombustíveis. 
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Modo Aéreo 

O Gráfico 4-12 apresenta a evolução do consumo do modo aéreo de carga. 

 

 
Gráfico 4-12. Evolução do consumo de Querosene de Aviação demandado pelo modo aéreo de carga. 
Fonte: Elaboração própria 

Analisando a estimativa da evolução do consumo de querosene demandado pelo modo aéreo 

de carga, observa-se um crescimento de 110,59% em 2031, se comparado ao ano base. 

4.4. Cenário alternativo 

Neste item serão apresentadas as premissas relacionadas ao transporte de passageiro e carga 

do Cenário alternativo. 

4.4.1. Premissas 

 Após pesquisa bibliográfica orientada pelas condições apresentadas até o momento e 

entrevistas não estruturadas com especialistas selecionados pela sua capacidade técnica (do meio 

acadêmico, de associações, federações e da iniciativa privada), elaborou-se as medidas consideradas 

no cenário alternativo no escopo de Energia, Infraestrutura, Intensidade e Atividade. 

� Energia: maior incentivo ao uso do gás natural veicular (GNV) no estado devido a redução do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos leves. Esta medida 

se justifica em decorrência da proximidade das Bacias de Campos e Santos, além de ser uma 

ação de estímulo à atividade econômica do estado (grande produtor kits e cilindros nacional). 

Ademais, cita-se o aumento da participação de veículos convertidos para GNV do transporte 

 -

 20,00

 40,00

 60,00

 80,00

 100,00

 120,00

 140,00

2016 2020 2025 2031

1
0

³ 
te

p

 Querosene



  

 

108 

privado de passageiros, como Uber e Cabify. Em relação aos ônibus, o cenário alternativo 

contempla a conversão de toda a frota da MAN (veículos produzidos no estado) para GNV – 

Diesel até 2031. No ano base, a participação da fabricante na frota circulante é de 20%. Em 

referência à energia elétrica, destaca-se o aumento da eletromobilidade, seguindo tendência 

mundial que pode ser refletir no estado do Rio de Janeiro. Considerar-se-á a quase totalidade 

da frota de ônibus articulados como elétrica. 

� Infraestrutura: destaca-se a expansão da malha ferroviária (Ferrovia Centro Atlântico - FCA – 

para carga e Metrô RJ para passageiros). No modo rodoviário, tem-se a implantação de faixas 

exclusivas para ônibus com possibilidade de uso simultâneo de outros serviços de transporte 

público de passageiros, bem como para transporte de cargas (em alguns casos). Estimula-se a 

implantação de redes de ciclovias, bem como aumento ou criação de ciclovias, especialmente 

em decorrência de serviços relacionados ao compartilhamento de bicicletas (Bike-Sharing). 

� Intensidade: incentivo à eletromobilidade para veículos leves, caminhões e ônibus articulados, 

além da renovação da frota de ônibus e de veículos pesados para transporte de carga e ao uso 

de veículos híbridos diesel-hidráulico na coleta de resíduos em área urbana. 

� Atividade: regulação de novos players do transporte privado urbano (serviços de transporte 

privado de passageiros). Incentivo à economia compartilhada (ride-sharing, carsharing) em 

decorrência do aquecimento desse mercado dada melhora de rentabilidade. 

Cita-se mudanças de atitudes e prioridades dos consumidores, bem como da rotina de 

deslocamentos casa-trabalho, tal como: utilização de smartphones para planejamento de viagens, 

aumento da distribuição física fracionada oriunda do comércio eletrônico e crescimento do home-

office. 

4.4.2. Resultados 

Aplicando a metodologia explicitada acima, pode-se alcançar os resultados apresentados a 

seguir. 

Transporte de Passageiros  

Assim como no Cenário de Referência, aplicou-se a mesma metodologia proposta neste estudo 

para o Cenário Alternativo. Portanto, estimou-se o consumo de energia referente ao transporte de 

passageiros. O Gráfico 4-3 apresenta a evolução do consumo do transporte de passageiro por fonte. 
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Gráfico 4-13. Evolução do consumo do transporte de passageiros por fonte. 
Fonte: Elaboração própria 

Em relação a matriz energética do transporte de passageiro, considera-se a predominância dos 

combustíveis de origem fóssil (derivados de petróleo e gás natural) de até 80,76%, em 2031. No 

entanto, estima-se uma redução de sua participação, de aproximadamente 3,82%, considerando o 

período de 2016 a 2031. Assim, há um aumento do consumo energético total inferior ao do Cenário 

de Referência. 

Nas próximas subseções serão apresentados os consumos por modo de transporte. 
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Modo Rodoviário 

O Gráfico 4-13 apresenta a evolução do consumo do modo rodoviário de passageiro por fonte. 

 

 
Gráfico 4-13. Evolução do consumo do transporte de passageiros pelo modo rodoviário por fonte. 
Fonte: Elaboração própria 

Observa-se crescimento na demanda de Gasolina A de apenas 4,79% enquanto que há 

crescimento de 104,15% de óleo diesel. O consumo de etanol hidratado aumenta em 151,16%, bem 

inferior ao aumento do Cenário de Referência. No caso do biodiesel, o aumento é de 578,06% em 

relação ao baseline. 
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Modo Aquático 

O  

Gráfico 4-14 apresenta a evolução do consumo do modo aquático de passageiro por fonte. Ressalta-se 

que no caso de passageiros, não há consumo de óleo combustível. 

 
Gráfico 4-14. Evolução do consumo de Óleo Diesel demandado pelo modo aquático de passageiros. 
Fonte: Elaboração própria 
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Analisando o  

Gráfico 4-14, observa-se um crescimento na demanda de Óleo Diesel de 88,63% até 2031, tendo um 

crescimento médio de aproximadamente 5,9% ao ano (inferior ao Cenário de Referência). 

Modo Ferroviário 

O Gráfico 4-15 apresenta a evolução do consumo de eletricidade pelo modo ferroviário de passageiros. 

É importante salientar que toda a frota do modo ferroviário neste estudo é composta por trens 

elétricos.  

 
Gráfico 4-15. Evolução do consumo de Eletricidade demandada pelo modo ferroviário de passageiros. 
Fonte: Elaboração própria 

Analisando a estimativa da evolução do consumo de eletricidade demandada pelo modo 

ferroviário de passageiros, observa-se um crescimento de 40,57% em 2031, se comparado ao ano base, 

superior ao Cenário de Referência (em aproximadamente 4%). A justificativa para o elevado 
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crescimento é a inauguração do VLT, a operação plena da linha 4 do metrô, bem como a duplicação 

do trecho entre Gramacho e Saracuruna da SuperVia. 

Modo Aéreo 

O Gráfico 4-16 apresenta a evolução do consumo do modo aéreo de passageiro. 

 
Gráfico 4-16. Evolução do consumo de Querosene de Aviação demandado pelo modo aéreo de passageiro. 
Fonte: Elaboração própria 

Analisando a estimativa da evolução do consumo de querosene, apresentada no Gráfico 4-7, 

demandado pelo modo aéreo de passageiros, observa-se um crescimento de 73,09% em 2031, se 

comparado ao ano base.  

Transporte de Carga 

O Gráfico 4-17 apresenta a evolução do consumo do transporte de carga por fonte. 
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Gráfico 4-17. Evolução do consumo do transporte de carga por fonte. 
Fonte: Elaboração própria 

Em relação a matriz energética do transporte de carga, considera-se a predominância dos 

combustíveis de origem fóssil (derivados de petróleo) de até 87,10%, em 2031. No entanto, estima-se 

uma redução de sua participação, de aproximadamente 8,10%, considerando o período de 2016 a 

2031. Nos próximos itens serão apresentados os consumos por modo de transporte 

Modo Rodoviário 

O Gráfico 4-18 apresenta a evolução do consumo do modo rodoviário de carga por fonte. 

 
Gráfico 4-18. Evolução do consumo de Diesel mineral e biodiesel demandado pelo modo rodoviário de carga. 
Fonte: Elaboração própria 
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Observa-se um crescimento da demanda de Diesel mineral de aproximadamente 35,63% e do 

biodiesel em 350,58%.  

Modo Aquático 

O Gráfico 4-19 apresenta a evolução do consumo do modo aquático de carga por fonte. 

 
Gráfico 4-19. Evolução do consumo de Óleo Diesel e Óleo combustível demandado pelo modo aquático de carga. 
Fonte: Elaboração própria 

Analisando a estimativa da evolução do consumo de Óleo Diesel e Óleo combustível demandado 

pelo modo aquático de carga (cabotagem e longo curso), observa-se uma diminuição no consumo de 

2,08% na demanda de óleo Diesel e um aumento de 100,93% de óleo Combustível, se comparado ao 

ano base.  

Modo Ferroviário 

O Gráfico 4-20 apresenta a evolução do consumo do modo ferroviário de carga por fonte. 
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Gráfico 4-20. Evolução do consumo de Diesel mineral e biodiesel demandado pelo modo ferroviário de carga. 
Fonte: Elaboração própria 

Observa-se uma queda na demanda de Diesel mineral de aproximadamente 42,16% e um 

crescimento do biodiesel em 109,78% (valor superior ao do Cenário de Referência). 

Modo Aéreo 

O Gráfico 4-21 apresenta a evolução do consumo do modo aéreo de carga. 

 
Gráfico 4-21. Evolução do consumo de Querosene de Aviação demandado pelo modo aéreo de carga. 
Fonte: Elaboração própria 

Analisando a estimativa da evolução do consumo de querosene demandado pelo modo aéreo 

de carga, observa-se um crescimento de 148,61% em 2031, se comparado ao ano base. 
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4.5. Comparação dos Resultados dos Cenários 

Neste item, busca-se comparar os resultados do Cenário de Referência com o Cenário 

Alternativo, indicando o consumo por combustível e por modo (em 10³tep) para passageiros e carga. 

Transporte de Passageiros 
 

O  Gráfico 4-22 compara a evolução do consumo, por fonte, do transporte de passageiros entre 

o Cenário de Referência e o Cenário Alternativo. É evidente que no ano base o consumo é igual para 

ambos os cenários. Em 2020, o Cenário Alternativo apresenta um consumo 4% inferior ao Cenário de 

Referência (5,382.05 ktep e 5,593.75ktep respectivamente).  

 

 

 

 

Gráfico 4-22. Evolução do consumo de Querosene de Aviação demandado pelo modo aéreo de carga. 

Fonte: Elaboração própria 

Para o ano de 2025, a redução do consumo de combustível é ainda maior, aproximadamente 

11% e para o ano de 2031, a redução (comparando ambos os cenários) é de 20% para o Cenário 

Alternativo (7,611.36 contra 9,481.75 respectivamente). Essa diferença é em decorrência, sobretudo, 

de um crescimento menor do consumo de gasolina automotiva e óleo diesel no Cenário Alternativo, 

especialmente para o modo rodoviário, em decorrência da eletromobilidade, da divisão modal e da 

maior participação do transporte coletivo. 
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Transporte de Carga 
 

O  Gráfico 5-8 compara a evolução do consumo, por fonte, do transporte de carga entre o 

Cenário de Referência e o Cenário Alternativo. Em 2031, o consumo no Cenário Alternativo é de 

2.440,89 ktep, aproximadamente 29% inferior ao Cenário de Referência (3.418,28 ktep). O resultado 

reflete a substituição modal, diminuindo a participação do modo rodoviário em relação ao ferroviário, 

aquático e aéreo. 

 

 

 

Gráfico 4-23. Evolução do consumo de Querosene de Aviação demandado pelo modo aéreo de carga. 

Fonte: Elaboração própria 
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5. Setor Industrial 

5.1. Caracterização da Indústria no Estado do Rio de Janeiro 

O Estado do Rio de Janeiro possuía, em 2014, PIB industrial equivalente a R$ 171,7 bilhões e, em 

2015, o setor empregava 748.932 trabalhadores (CNI, 2017)10. Em 2015, possuía 27.028 empresas 

industriais em 2015, o correspondente a 5,3% no número de estabelecimentos industriais do Brasil 

naquele ano.  

Em 2016, a indústria fluminense exportou US$ 8.685,8 milhões (FOB), tendo sido responsável 

por 8,5% das exportações nacionais de produtos industrializados. Neste mesmo ano, o setor industrial 

respondia por 50,5% das exportações efetuadas pelo Estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, vem 

o setor de extração de petróleo e gás natural, responsável por mais de 47,72% do volume total 

exportado em 2016. O Rio de Janeiro é o terceiro colocado em exportações no ranking nacional (CNI, 

2017). 

A Indústria acumulou, no ano de 2016, uma queda de -6,2%, sendo o único destaque positivo o 

subsetor Extrativo Mineral, que teve crescimento de 0,2%, influenciado pela produção de petróleo e 

gás natural (CEPERJ, 2017). As demais atividades industriais registraram queda em volume: Indústria 

de transformação, (-6,4%), Construção civil, (-25,8%) e Produção de eletricidade, gás e água, (-8,9%) 

(CEPERJ, 2017). 

De acordo com a FIRJAN (2015), a indústria de transformação no Estado do Rio de Janeiro 

disponibilizou 414.001 empregos formais no ano de 2013, o setor de construção (316.302), Serviços 

industriais de Utilidade Pública (60.765), extração de Petróleo e Gás (41.274) e Extração mineral 

(exceto Petróleo e gás) 9.897. Totalizando os subsetores acima mencionados, o setor industrial 

empregou um contingente de 842.239 trabalhadores, representando 18,4% dos empregos formais no 

estado do Rio de Janeiro.  

Em 2015, o número de trabalhadores na indústria era de 748.932 e representava 7,1% da força 

de trabalho da indústria nacional. A participação da indústria na força de trabalho do estado foi de 

16,8 % (CNI, 2017). 

A Tabela 5-1 apresenta a participação dos subsetores industriais no Estado do Rio de Janeiro, 

totalizando 100,00% do setor industrial, no ano de 2015. 

                                                           

10 http://perfil.portaldaindustria.com.br/estado/tudo/rj 
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Tabela 5-1: Distribuição da participação da indústria por Subsetores no Estado do Rio de Janeiro em 2015 (PIB) 

Subsetor Industrial Participação no Estado 
do Rio de Janeiro 

Participação na 
Região Sudeste 

Participação no 
Total Nacional 

Extração de petróleo e gás natural 24,6% 7,4% 4,7% 

Construção civil 20,9% 22,8% 26,1% 

Madeira - 0,3% 0,6% 

Fumo - 0,3% 0,4% 

Atividades de Apoio à Extração de Minerais 4,8% 1,4% 0,9% 

Indústria Química 5,1% 5,1% 4,4% 

Indústria Farmacêutica 1,6% 2,1% 1,4% 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 6,6% 6,2% 8,0% 

Metalurgia 4,1% 4,4% 3,4% 

Minerais Não Metálicos 1,4% 2,5% 2,5% 

Produtos de metal 1,7% 2,4% 2,3% 

Alimentos 1,9% 7,6% 9,6% 

Bebidas 2,4% 1,5% 2,0% 

Veículos Automotores 2,0% 5,4% 4,6% 

Papel e Celulose 0,3% 1,9% 1,9% 

Têxteis 0,2% 0,8% 1,0% 

Derivados de Petróleo e Biocombustíveis 10,5% 7,4% 6,2% 

Informática, eletrônicos e ópticos 0,2% 1,3% 1,4% 

Couros e calçados 0,1% 0,5% 1% 

Máquinas e materiais elétricos 0,2% 1,5% 1,6% 

Máquinas e equipamentos 1,5% 3,3% 3,0% 

Produtos diversos 0,5% 0,8% 0,7% 

Borrachas e materiais plásticos 1,8% 2,6% 2,3% 

Vestuário 1,7% 1,2% 1,6% 

Impressão e reprodução 0,9% 0,7% 0,6% 

Manutenção e reparação 2,2% 1,3% 1,0% 

Móveis 0,3% 0,6% 0,9% 

Extração de minerais metálicos - 4,7% 4,1% 

Fonte: CNI, 2017 

Em termos de número de estabelecimentos, a participação da indústria em 2015 em relação aos 

demais setores da economia foi equivalente a 10,2% (CNI, 2017). 

5.1.1. Consumo de Energia do Setor Industrial do Estado do Rio de 

Janeiro 

O setor industrial utiliza a energia para diversas finalidades, entre as quais se destacam o 

acionamento de fornos e caldeiras (que geram água quente ou vapor) para o aquecimento de cargas 

e produtos durante seu processamento e o acionamento de geradores de eletricidade. Em termos de 
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serviços providos pela energia elétrica se destacam o acionamento de motores elétricos, refrigeração, 

processos de separação, processos de secagem, iluminação e etc. 

As fontes de energia consumidas no setor industrial do Brasil (assim como no Estado do Rio de 

Janeiro) são: eletricidade, GLP, gás natural, carvão mineral, carvão vegetal, óleo diesel, óleo 

combustível, lenha, bagaço de cana de açúcar e outras fontes. Particularmente, alguns tipos de 

indústrias utilizam fontes de energia bastante específicas, compostas por subprodutos resultantes de 

seus processos, entre as quais se destacam os resíduos de madeira, lixívia (papel e celulose), melaço 

(indústria sucroalcooleira, resíduos agrícolas (alimentos) e cogeração a vapor.  

Em 2016, em termos de Brasil, o setor que mais consumiu energia foi o industrial, respondendo 

por 33,0% do total. Em segundo lugar veio o setor de transportes, com um consumo levemente 

inferior, equivalente a 32,4%. Em relação ao ano anterior, o consumo industrial sofreu redução de 

1,1%, saindo de 85,1 Mtep para 84,2 Mtep), em virtude da redução dos níveis de atividade econômica. 

O consumo de renováveis foi equivalente a 58% do total e o de não renováveis, a 42% (EPE, 2017). O 

Gráfico 5-1 apresenta o consumo de energia, por fonte, do setor industrial, verificado em 2016, de 

acordo com dados do Balanço Energético Nacional e o Gráfico 5-2 apresenta o mesmo consumo, no 

Estado do Rio de Janeiro, também em 2016 (valores consolidados pelo BEERJ 2017). 

 

 
Gráfico 5-1 Participação das fontes de energia no consumo do setor industrial em 2016 – Brasil 
Fonte: EPE (2017) 
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Gráfico 5-2 Participação das fontes de energia no consumo do setor industrial em 2016 – Estado do Rio de Janeiro 
Fonte: BEERJ (2017) 

 

No Estado do Rio de Janeiro, predominam o gás natural seco, a eletricidade e o coque de carvão 

mineral (em virtude do expressivo consumo dessa fonte de energia verificado na indústria siderúrgica), 

que juntos, representavam 71% do total da energia consumida pelo setor industrial fluminense, em 

2016. 

As fontes de energia primária consumidas são a lenha e o carvão energético, entretanto, suas 

participações no consumo total de energia do setor industrial fluminense são irrisórias (BEERJ, 2017). 

Atualmente, o setor industrial do Estado do Rio de Janeiro paga a tarifa de energia mais elevada 

entre as Unidades da Federação. Em 2016, o preço da tarifa industrial para os consumidores cativos 

foi equivalente a R$ 720,40/MWh, valor 33,5% mais elevado do que a média nacional, de acordo com 

dados resultantes de uma pesquisa elaborada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI (CNI, 

2017). 

O Gráfico 5-3 apresenta a evolução do número de consumidores industriais do Estado do Rio de 

Janeiro, de acordo com os dados publicados no Anuário Estatístico de Energia Elétrica. Em 2015, esse 

número aumentou 0,1% em relação ao ano anterior, após uma sequência de quedas desde 2009, 

conforme pode ser observado. A participação no consumo total da indústria brasileira foi equivalente 

a 3,4% no mesmo ano (EPE, 2016). Tais quedas se deveram ao encerramento das atividades de diversas 
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fábricas no estado diante da crise econômica enfrentada nos últimos anos no País e em especial, no 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

 
Gráfico 5-3 Evolução do número de consumidores industriais no Estado do Rio de Janeiro no período de 2009 a 2015 
Fonte: EPE, 2016. 

 

Em termos de Brasil, os níveis de atividade industrial vêm caindo ao longo dos últimos anos e, 

de acordo com dados da CNI, embora o pior período já tenha ficado para trás, os indicadores setoriais 

ainda não mostram sinais de recuperação. O Estado do Rio de Janeiro segue a mesma tendência. O 

ano de 2016 registrou quedas nos níveis de faturamento real, número de horas trabalhadas, utilização 

da capacidade instalada e emprego. Entretanto, em virtude da redução da inflação, foram registradas 

leves altas nos indicadores de rendimento e massa salarial em termos reais. Em 2017, esta tendência 

permanece, tendo sido registrados valores ainda menores que aqueles de 2016 (CNI, 2017). As 

perspectivas indicam que apenas a partir de 2020 a indústria terá uma recuperação mais consistente. 
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5.1.2. Caracterização dos Subsetores Industriais do Estado do Rio de 

Janeiro 

No presente item serão analisados de forma mais detalhada os dez subsetores da indústria 

fluminense, divididos de acordo com a classificação utilizada pelo Balanço Energético Nacional e 

também pelo Balanço Energético do Estado do Rio de Janeiro (este último já harmonizado com o 

anterior), a saber: 

• Cimento 

• Ferro-gusa e aço 

• Mineração e pelotização 

• Química11  

• Não ferrosos e outros da metalurgia 

• Têxtil12 

• Alimentos e Bebidas13 

• Papel e celulose 

• Cerâmica 

• Outras indústrias 

Algumas destas indústrias são notadamente energointensivas, tais como a indústria química 

(destaque para a produção de produtos químicos e petroquímicos básicos), a indústria cimenteira, 

ferro gusa e aço, minerais não metálicos, metais não ferrosos (destaque para a produção de alumínio), 

alimentos e bebidas e papel e celulose (EIA, 2012). Em 2016, estes subsetores responderam por mais 

da metade do consumo de energia do setor industrial do Brasil e também do Estado do Rio de Janeiro, 

ainda que em termos de número de plantas, o setor seja inferior às outras categorias (SEDEIS, 2016 e 

EPE, 2016). 

Desta forma, apesar de o subsetor denominado “Outras Indústrias” ser representativo em 

termos de valor agregado, não o é em termos de consumo de energia. Ele é composto pelas indústrias 

de: máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos; eletrodomésticos; máquinas para 

escritório e equipamentos de informática; máquinas, aparelhos e materiais elétricos; material 

eletrônico e equipamentos de comunicações; aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e 

óptico; automóveis, camionetas e utilitários; caminhões e ônibus; peças e acessórios para veículos 

automotores; outros equipamentos de transporte; móveis e produtos das indústrias diversas; e 

construção. 

                                                           

11 Inclui a indústria farmacêutica. 
12 Inclui a indústria de fabricação de artigos de vestuário. 
13 Inclui a indústria de fumo. 
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Indústria de Alimentos e Bebidas 

O setor de alimentos e bebidas pode ser subdividido em diversos subsetores com 

especificidades inerentes às atividades agrícola e pecuária, tais como o processamento de leite, a 

produção de bebidas e seu engarrafamento, o processamento, esmagamento e beneficiamento de 

grãos. No Estado do Rio de Janeiro, pode-se destacar a produção de bebidas, os abatedouros avícolas, 

o processamento e a comercialização de leites e derivados e a torrefação, a moagem e o 

beneficiamento de produtos alimentícios, além da produção de massas e biscoitos. 

Cada tipo de indústria demanda serviços energéticos específicos em função do tipo de processos 

envolvidos nas suas atividades. Em termos de energia térmica, na indústria de alimentos e bebidas, os 

processos mais utilizados são: secagem, separação (evaporação e destilação), cozimento e 

esterilização do produto final.  

Em termos de serviços de energia elétrica, os processos industriais são: 

i) Refrigeração, resfriamento e congelamento (muitas vezes através de compressão 

mecânica de vapor);  

ii) Extrusão – o uso de bocais para a pressurização mecânica do produto;  

iii) Moagem, trituração ou pulverização; e  

iv) Bombeamento de fluidos. 

Além dos processos mencionados acima, há também outros que são mais empregados em 

indústrias específicas e de maior escala, entre os quais se destacam: Aquecimento através de vapor ou 

água quente; assamento, tostagem – aquecimento em atmosfera controlada; desidratação; 

fermentação. Outros mais específicos para outros tipos de indústrias alimentícias incluem fritura; 

mistura; separação mecânica; limpeza de equipamentos e máquinas, iluminação e condicionamento 

de ar das instalações prediais. É comum a quase todos os segmentos industriais, a necessidade de 

vapor ou água quente produzidos por caldeiras (MME, 2005a). 

O consumo médio de energia (térmica e elétrica) para o setor industrial brasileiro, em 200414, é 

apresentado na Tabela 5-2: Consumo específico de calor e eletricidade da indústria de alimentos e 

bebidas no Brasil, em 2004, discriminado por cadeia produtiva da indústria de alimentos e bebidas 

                                                           

14 O estudo de Bajay, Berni e Gorla foi o último deste tipo realizado para a indústria brasileira, e é de 2010. Entretanto, os 
dados utilizados para a sua confecção são referentes a 2004. O último Balanço de Energia Útil (por energia útil entende-se a 
energia de que dispõe o consumidor depois da última conversão feita nos seus próprios equipamentos. Trata-se da energia 
final, isto é a energia fornecida aos equipamentos, diminuída das perdas na conversão) publicado pelo MME é de 2005, 
com dados do ano base de 2004, daí as informações serem deste ano. 



  

 

127 

(excluída a fabricação de açúcar). Estes valores foram utilizados na modelagem do uso de energia do 

setor de alimento e bebidas do Estado. 

Tabela 5-2: Consumo específico de calor e eletricidade da indústria de alimentos e bebidas no Brasil, em 2004 

Cadeias Produtivas e Produtos Calor Eletricidade 

MJ/t MJ/t 

Bebidas (cerveja, cachaça, refrigerantes, sucos, etc.) 830,60 379,30 

Carnes (abate) 615,10 665,60 

Carnes industrializadas 3.950,00 754,00 

Soja (esmagamento) 532,00 161,10 

Óleo Vegetal (Refino) 3.435,00 415,00 

Leite pasteurizado 565,40 377,80 

Leite industrializado 1.426,30 698,70 

Trigo (Farinha e farelo) 667,70 331,60 

Arroz (Branco polido e parboilizado) 395,60 298,00 

Milho (moagem úmida; a seco) 793,10 318,60 

Café (Torrado, moído, solúvel) 4.499,80 328,50 

Rações e alimentos para animais 260,10 301,50 

Pescados 1.958,00 335,00 

Cacau, Chocolate, Balas e Doces 1.158,00 436,00 

Laranja (Suco FCOJ) 581,20 344,00 

Fonte: Bajay, Berni, & Gorla (2010) 

Em termos energéticos, as fontes de energia utilizadas na produção de alimentos e de bebidas 

são: eletricidade, gás natural, óleo diesel, GLP, lenha, óleo combustível, carvão vapor e bagaço de cana. 

Na indústria de alimentos, o bagaço de cana de açúcar é a fonte mais consumida (73% do total) e na 

indústria de bebidas, o gás natural responde por 78% do total, conforme mostram os Gráfico 5-4 e 

Gráfico 5-5. 

 
Gráfico 5-4. Consumo de Energia, por fonte, em 2016 – Indústria de Alimentos 
Fonte: BEERJ, 2017. 
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Gráfico 5-5. Consumo de Energia, por fonte, em 2016 – Indústria de Bebidas 
Fonte: BEERJ, 2017. 

Indústria Cimenteira 

O cimento Portland é um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que 

endurece sob a ação da água. Depois de endurecido, mesmo que seja novamente submetido à ação 

da água, o cimento Portland não se decompõe mais (ABCP, 2002). 

O cimento é um insumo utilizado como matéria prima em praticamente todas as obras civis e 

por ser um produto perecível, é extremamente dependente de uma logística eficiente de entrega do 

produto em si, como também dos insumos para sua fabricação. Por esse motivo, as fábricas 

cimenteiras geralmente se instalam próximas às jazidas de calcário, argila e areia e a uma distância 

relativamente baixa do centro consumidor (Bajay, Dorileo e Gorla, 2010). 

A indústria de cimento no Brasil é atualmente composta por 24 grupos cimenteiros, nacionais e 

estrangeiros. O parque industrial cimenteiro nacional conta com 99 plantas em atividade, distribuídas 

por todas as regiões brasileiras e sua capacidade instalada de produção é de 100 milhões de 

toneladas/ano.  
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Em 201315, o consumo per capita médio de cimento do Brasil era equivalente a 353 kg/habitante 

e a produção do Estado do Rio de Janeiro correspondia a 7,4% da produção total nacional, enquanto 

que o seu consumo, no mesmo ano, correspondia a 6,9% do total (SNIC, 2014). O 

Gráfico 5-6 apresenta a evolução do consumo e da produção de cimento no Estado do Rio de Janeiro, 

no período entre 2004 a 2013.  

                                                           

15 O último anuário da indústria de cimento que foi publicado pelo Sindicato Nacional da Indústria Cimenteira – SNIC é do 
ano de 2014, com dados do ano base 2013. 
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Gráfico 5-6 Evolução do consumo e da produção de cimento no Estado do Rio de Janeiro entre 2004 e 2013 
Fonte: SNIC, 2014. 

No Estado do Rio de Janeiro, existem atualmente oito fabricantes de cimento que produzem 

todas as variedades do produto. A indústria de cimento fluminense apresenta bom desenvolvimento 

tecnológico, resultante dos investimentos decorrentes da atuação de importantes grupos produtores, 

tais como Votorantim e Lafarge/Holcim16. A produção de cimento no Estado do Rio de Janeiro está 

também associada à utilização de escória de alto forno da indústria siderúrgica, proveniente da 

Companhia Siderúrgica Nacional – CSN (situada no Município de Volta Redonda), como matéria-prima 

(PPE/COPPE/UFRJ, 2004). A Tabela 5-3 apresenta as fábricas cimenteiras do Estado. 

                                                           

16 Os grupos Lafarge e Holcim completaram sua fusão em julho de 2015. Atualmente, o grupo é o maior produtor de 
cimento no mundo e um dos maiores produtores de cimento, concreto e agregados para a construção civil. 
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Tabela 5-3: Fábricas de cimento do Estado do Rio de Janeiro 

Grupo Município Tipo de Cimento Produzido Grupo Industrial 

MIZU Campo Grande CP III E40-RS MIZU 

LAFARGE Cantagalo CP II E32 / CP II F-32 / CP V – ARI – RS Lafarge/Holcim 

Holcim Cantagalo CP IV 32 / CP II E-32 / CP V – ARI – RS Lafarge/Holcim 

Rio Negro Cantagalo CP II E32 RS / CP V – ARI RS Votorantim 

Sepetiba  Itaguaí CP II 40 RS Votorantim 

CSN Volta Redonda CP III – 40 CSN 

TUPI Volta Redonda CP V – ARI-RS Tupi 

LAFARGE Santa Cruz CP III Lafarge/Holcim 

Fonte: SNIC (2017) 

Consumo de Energia na Indústria de Cimento 

A indústria cimenteira é intensiva no consumo de energia, conforme mencionado 

anteriormente. De acordo com dados do portal www.cimento.org, no que se refere aos custos diretos, 

as despesas com combustíveis e energia elétrica (isto é, com energia) representam mais da metade do 

custo direto de produção de uma fábrica de cimento. Evidentemente, cada tipo de cimento apresenta 

um consumo específico de energia distinto para a sua produção. 

O elevado consumo de energia necessário à fabricação de cimento motivou mundialmente a 

busca, pelo setor cimenteiro, de medidas para sua redução. Uma das alternativas de sucesso foi a 

utilização de escórias granuladas de alto-forno e de matérias pozolânicos na formulação do cimento 

Portland de alto-forno e do cimento Portland pozolânico, respectivamente.  

A indústria de cimento brasileira é moderna e tecnologicamente atualizada, sendo, por exemplo, 

o consumo médio de energia por tonelada de cimento produzido no país de 107 kWh, enquanto que 

nos Estados Unidos esse consumo é da ordem de 146 kWh por tonelada. Os esforços da indústria 

nacional têm resultado em progressos significativos, mediante a adoção de processos de produção 

mais eficientes e com menor consumo de energia.  

A utilização de adições misturadas ao clínquer, caso da escória de alto forno, também contribuiu 

para a redução das emissões de CO2 por tonelada de cimento fabricada, uma vez que o gás carbônico 

se forma durante a produção do clínquer. Com isso, o Brasil apresenta, atualmente, um fator de 

emissão de aproximadamente 610 kg CO2/t, bem abaixo daqueles de países como a Espanha (698 kg 

CO2/t), Inglaterra (839 kg CO2/t) e China (848 kg CO2/t) (www.cimento.org, 2017). 

O Gráfico 5-7 apresenta o consumo de energia, discriminado por fonte, da indústria cimenteira 

em 2016, cujo consumo totalizou 197,60 mil tep. A fonte de energia mais consumida são as 

denominadas “Outras Secundárias de Petróleo” (coque verde de petróleo, em substituição ao carvão 

mineral), que responderam por 57% do consumo em 2016.  
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Gráfico 5-7 Consumo de energia final, por fonte, em 2016 – Indústria de Cimento 
Fonte: BEERJ, 2017 

A seguir são apresentados na Tabela 5-4 os dados de consumo específico de energia médio do 

Brasil, em tep por tonelada de cada tipo de cimento produzido. Estes dados serão utilizados na 

modelagem para a projeção de demanda de energia da indústria cimenteira no Estado do Rio de 

Janeiro. 

  



  

 

133 

Tabela 5-4: Consumo específico de energia por tipo de cimento 

Produto / Processo Consumo específico de energia (tep/t) 

Energia Térmica Energia Elétrica 

Preparação de matérias-primas 0,0031 0,0041 

Clinquerização 0,0953 0,004 

Moagem do Cimento – CP I 0 0,007 

Moagem do Cimento – CP II 0 0,0028 

Moagem do Cimento – CP III 0 0,0034 

Moagem do Cimento – CP IV 0 0,007 

Moagem do Cimento – CP V 0 0,0115 

Fonte: Bajay, Dorileo, et al. (2010) 

A utilização de fontes de energia renováveis tem sido, nas últimas décadas, cada vez mais 

frequente na produção do cimento, em virtude do coprocessamento de resíduos quando da fabricação 

do produto (como pneus, óleos usados, plásticos, tintas etc.), assim como em virtude da utilização da 

biomassa (moinha de carvão vegetal, casca de arroz, bagaço de cana etc.) para a geração de energia 

propriamente dita. Esse processo, além de dar uma destinação ambientalmente adequada a rejeitos 

gerados em outras atividades, possibilita a redução do uso de combustíveis tradicionais não 

renováveis, tais como o coque de petróleo, o óleo combustível e o carvão mineral (SNIC, 2017). 

Indústria Siderúrgica – Ferro Gusa e Aço 

Em 2014, a produção brasileira de ferro-gusa foi equivalente a 32 milhões de toneladas, 

ligeiramente superior, 1,6%, à do ano anterior. Deste total, representando 84,4%, 27 milhões de 

toneladas foram provenientes das usinas integradas, das quais 24,7 milhões de toneladas integradas 

a coque e 2,3 milhões de toneladas a carvão vegetal. As usinas independentes somaram 5 milhões de 

toneladas. A indústria de ferro-gusa (de mercado) produz o ferro-gusa de fundição e o ferro gusa de 

aciaria. O de fundição é utilizado pelas indústrias de autopeças em forjados, já o de aciaria é 

predominantemente exportado.  

Estimou-se, em 2014, que o consumo de minério de ferro para produção total de ferro-gusa 

tenha sido da ordem de 53,8 milhões de toneladas (estimativa baseada no coeficiente de 1,68 t de 

minério de ferro/t de ferro-gusa). 

O marco mais importante da indústria Siderúrgica brasileira ocorreu no Estado do Rio de Janeiro, 

com a inauguração da primeira planta siderúrgica na América Latina, a Companhia Siderúrgica 

Nacional, no Município de Volta Redonda, em 1941. Deste então, o Estado do Rio de Janeiro tem sido 

um importante produtor de ferro e aço do país, assim como de seus produtos mais diversificados. A 

CSN é a maior fábrica de ferro e aço da América Latina e uma das maiores do mundo. 

O ferro-gusa é, basicamente, uma liga de ferro, resultado da redução do minério de ferro, ao 

absorver carbono, em um alto forno, e consiste na matéria prima para a produção de aço. Os dois 

altos-fornos atualmente em operação na Usina Presidente Vargas produzem, em conjunto, 12,8 mil 
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toneladas de ferro-gusa por dia. As principais unidades de produção são coqueria, sinterização, aciaria, 

lingotamento contínuo, laminação a quente, laminação a frio, zincagem, cromagem e estanhamento 

eletrolítico. 

Em 2014, a produção mundial de aço bruto totalizou 1,640 bilhão de toneladas, apresentando 

leve aumento de 0,9% em relação ao ano anterior. A China manteve sua posição de líder mundial, com 

822,7 milhões de toneladas. Operando com 70% da sua capacidade instalada (48,4 Mt), o Brasil 

produziu cerca de 33,897 Mt, com redução de 0,8% em relação a 2013, colocando-se na 9ª posição do 

ranking mundial, ficando atrás apenas da China, Japão, EUA, Índia, Rússia, Coréia do Sul, Alemanha e 

Turquia. O saldo comercial brasileiro do setor siderúrgico manteve, em 2014, sua tendência 

superavitária, registrando cerca de US$ 2,7 bilhões, com exportações totalizando US$ 6,8 bilhões. Os 

Estados Unidos são os maiores compradores de aço do Brasil, com participação de 58% nas 

importações. As importações brasileiras permaneceram praticamente iguais às de 2013, registrando 

um valor equivalente a US$ 4,1 bilhões, das quais cerca de 51% eram provenientes da China.  

Os principais setores consumidores de produtos siderúrgicos no Brasil são: construção civil 

(35%); indústria automotiva (25%) e máquinas e equipamentos (21%). Cabe mencionar que o aço é 

100% reciclável. Em 2014, o consumo aparente de produtos siderúrgicos no Brasil foi equivalente a 

25,6 Mt e o consumo per capita de aço bruto situou-se em 140 kg/hab. 

O faturamento da siderurgia, em 2014, foi de R$ 72,8 bilhões (US$ 31,1 bilhões). O número de 

empregados efetivos em atividades siderúrgicas somou 117.285 (entre empregos diretos e indiretos). 

Dez estados integram o parque produtor de aço nacional, sendo que a região Sudeste responde pela 

maior parte da produção brasileira (94%) (MME, 2015). 

No Estado do Rio de Janeiro, além da CSN, há fábricas de três importantes grupos empresariais, 

Votorantim, Gerdau e Ternium (antiga Thyssen Krupp) – CSA, que totalizam uma capacidade instalada 

de produção de quase 14 milhões de toneladas de aço por ano, que respondiam por 29,9% da 

capacidade instalada de produção do Brasil, em 2016 (IABr, 2016). 

Em 2015, o Estado do Rio de Janeiro respondeu pela fabricação de 30,4% de todo o aço 

produzido no Brasil, enquanto que os grupos empresariais atuantes no estado, responderam pela 

metade da produção nacional, neste mesmo ano (IABr, 2016). 

O grupo Votorantim possui duas fábricas, uma no Município de Resende com capacidade de 

1.020 mil toneladas/ano de aços longos e 550 mil toneladas/ano de produtos acabados e outra, no 

Município de Barra Mansa, que utiliza aço reciclado como matéria-prima e que tem a capacidade de 

processar 800 mil toneladas de matéria prima por ano. 
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O grupo Gerdau, proprietário da Cosigua – Companhia Siderúrgica da Guanabara, situada no 

bairro de Santa Cruz, na capital (Cidade do Rio de Janeiro) – possui uma usina com capacidade de 

produção de 1,8 milhões de toneladas de aço por ano e uma unidade de laminação de 600 mil 

toneladas/ano, com planos de ampliação para 1,1 milhões de toneladas a ser concretizado em 2016. 

O mais recente grupo a se instalar no Brasil foi o grupo Ternium, sob o nome de Companhia 

Siderúrgica do Atlântico, que, em 2010, inaugurou uma fábrica com capacidade de produção de aço 

de 5,5 milhões de toneladas/ano. Se prevê uma ampliação da capacidade para 10 milhões de toneladas 

com a conclusão de todo o complexo industrial.  

Já a Usina Presidente Vargas, da CSN, tem capacidade de produção de 5,6 milhões de toneladas 

de aço bruto e três linhas de galvanização, além de outra no município de Porto Real. A unidade UPV 

possui também uma linha de produção de folhas metálicas com capacidade de 1 milhão de 

toneladas/ano.  

Tabela 5-5: Usinas siderúrgicas do Estado do Rio de Janeiro 

Usina Localização Capacidade de Produção Grupo Empresarial 

CSN – Presidente Vargas Volta Redonda 5,6 milhões de t/ano CSN 

Gerdau ‒ Cosigua RJ/Santa Cruz 1,8 milhões de t/ano Gerdau 

CSA RJ/Santa Cruz 5,5 milhões de t/ano Thyssen Krupp 

Votorantim Siderurgia Resende 1,6 milhões de t/ano Votorantim 

Votorantim Siderurgia Barra Mansa 800 mil t/ano (aço reciclado) Votorantim 

 

O consumo de produtos laminados de aço está fortemente relacionado ao crescimento do PIB 

brasileiro (CGEE, 2014), de forma que a projeção do PIB é um bom indicador da demanda pelo material.  
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Figura 5-1 Grupos Empresariais Siderúrgicos atuantes no Estado do Rio de Janeiro 

Consumo de Energia na Indústria de Ferro Gusa e Aço 

A indústria siderúrgica é significativamente energointensiva (um dos subsetores industriais que mais 

consome energia), tanto em termos de eletricidade, quanto em termos de consumo de combustíveis, com 

destaque para o consumo de carvão mineral e de carvão vegetal, energéticos utilizados não apenas para a 

manutenção das altas temperaturas de reação dos altos fornos, mas também pela sua participação nas 

reações químicas de redução do minério de ferro, propriamente ditas. 

Os consumos específicos médios de energia da indústria siderúrgica, descritos na literatura, são 

mostrados na Tabela 5-6. Para a modelagem deste subsetor industrial foram considerados consumos 

específicos médios apresentados na literatura, assim como os valores obtidos no Balanço Energético 

do Estado do Rio de Janeiro – 2015.  

Tabela 5-6: Consumo de Energia na Produção de aço por tecnologia em GJ/t. 

Etapa Processo Alto Forno 
Redução por 

Fundição 
Redução 

Direta 
Arco 

Elétrico 

Preparo do 
Material 

Coqueamento 3,23    

Sinterização 1,61  0,21  

Pelotização  0,73 0,73  

Forja de Ferro 

Alto Forno 13,17    

Redução de Fundição  17,00   

Redução Direta   12,60  

Forja de Aço 

Forno Conversor a Oxigênio 0,59    

Forno a Arco Elétrico    2,48 

Refinamento     

Laminação e 
Aciaria 

Aciaria 0,60 0,60 0,60 0,60 

Laminação 1,8 1,8 1,8 1,8 

Fonte: Industrial Efficiency Technology Database (2012) 
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O Gráfico 5-8 apresenta o consumo de energia, por fonte, verificado no subsetor industrial de 

siderurgia em 2016, que foi equivalente a 2.764,6 mil tep. O coque de carvão mineral é a fonte mais 

consumida, respondendo por 41% do total. 

 
Gráfico 5-8. Consumo de Energia, por fonte, em 2016 – Indústria Siderúrgica 
Fonte: BEERJ, 2017. 

Perspectivas Futuras 

De acordo com dados do Instituto Aço Brasil, a indústria siderúrgica brasileira atualmente 

enfrenta a pior crise de sua história, operando apenas com 60% de sua capacidade produtiva, em 

virtude do quadro de recessão econômica atualmente enfrentada pelo país. O consumo de aço em 

2016 foi praticamente equivalente ao consumo registrado em 2006, sinalizando uma década de 

retrocesso nos níveis de atividade. Tal fato levou a milhares de demissões.  

As atividades consumidoras de aço, construção civil, produção de máquinas e equipamentos e 

o setor automotivo estão encolhendo, o que acarreta na redução do consumo doméstico do produto. 

Desta forma, a indústria siderúrgica tem se concentrado na busca por oportunidades para exportação, 

num quadro também desafiador, na medida em que o setor convive com excedentes internacionais 

de capacidade produtiva, em especial, por parte da China, que oferece o produto no mercado 

internacional a preços subsidiados. 

Não há, até o momento e para o horizonte do presente estudo, planos e projetos públicos ou 

privados de expansão da capacidade da indústria siderúrgica fluminense. 
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Desta forma, as perspectivas apontam para um baixo crescimento da indústria siderúrgica no 

Estado do Rio de Janeiro até 2031, último ano do horizonte do estudo. 

Indústria de Papel e Celulose 

No Brasil, existem três tipos de empresas neste segmento industrial: 

• Integradas – produzem a celulose e o papel. 

• Produtoras apenas de celulose e destinam a maior parcela da produção para o 

mercado externo – Essas empresas vendem a celulose para as produtoras de papel, o 

que se denomina celulose de mercado.  

• Produtoras de papel – Esta categoria é a maior do segmento, constituindo-se de 

empresas que compram celulose de coligadas ou de terceiros, empresas que participam 

de grandes grupos econômicos e também as de menor porte. 

O segmento de celulose é bastante concentrado, pois a escala de produção é elevada, sendo 

intensiva em capital. O segmento de papel é mais pulverizado, pois existem numerosos pequenos 

fabricantes de papel (BRADESCO e RAIS, 2017). 

Não há plantação de eucalipto significativa no Estado do Rio de Janeiro. Em 2014, havia cinco 

fábricas de celulose no Estado do Rio de Janeiro. A participação do estado neste segmento industrial 

ocorre majoritariamente em virtude da produção de papel destinado à indústria de fumo, para uma 

fábrica do grupo SVM. Em 2014, havia 14 fábricas de papel e 250 fábricas de embalagens e produtos 

de papel no estado (BRADESCO e RAIS, 2017). 

Há também no estado, fábricas voltadas para a fabricação de embalagens, confecção de caixas 

e de papel ondulado nas mais diversas gramaturas, além da produção de papel para fins sanitários. 

O Grupo CIBRAPEL tem duas fábricas no Estado do Rio de Janeiro: uma unidade na cidade do Rio 

de Janeiro, voltada para a transformação de caixas e chapas, e a segunda, instalada no município de 

Guapimirim, região serrana do Rio, dedicada a produção de papel (CIBRAPEL, 2017). 

A Cia Paduana de Papéis – Copapa tem sua origem em fevereiro de 1960 através de um grupo 

de empreendedores da cidade de Santo Antonio de Pádua. Localizada na região noroeste do Estado 

do Rio de Janeiro, a Copapa é uma empresa que utiliza papel reciclado, celulose semi-processada e 

celulose branqueada 100% virgem para fabricar papéis tissue. No início contava com uma máquina de 

produção de papel para embalagens com capacidade de 5 toneladas por dia. Atualmente a empresa 

possui três máquinas para a produção de papéis, sendo sua capacidade instalada de produção de 110 

toneladas por dia (40.150 toneladas por ano), contando com 450 funcionários. Sua produção 
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representa mais de 50% de toda a produção de papel para fins sanitários do Rio de Janeiro, 

caracterizando-a como a maior produtora do estado (COPAPA, 2017). 

Mais de 65% de toda a energia consumida pelo setor é auto gerada no processo de produção de 

celulose, por meio da queima do licor negro, produzindo vapor, no caso das empresas integradas 

produtoras de papel e celulose (BRADESCO, 2017). 

A Tabela 5-7 e a Tabela 5-8 detalham os consumos específicos de energia da produção de uma 

planta típica de papéis para higiene e de uma planta de papéis especiais revestidos (destinados a 

aplicações gráficas e industriais). 

Tabela 5-7: Consumo de Energia da Produção de Papel para uso higiênico (papel toalha, guardanapos, higiênico, etc.) 

Processos Mínimo Máximo Unidade 

Combustível para secagem das lâminas de papel 4.600 21.000 MJ/t 

Eletricidade Total Consumida 9.00 3.100 kWh/t 

Energia Total Consumida 2.000 10.000 kWh/t 

Fonte: SUHR et al (2015). 

 

Tabela 5-8: Consumo Específico de Energia da Produção de Papel para gráfica e uso industrial (cartolina, sulfite, papelão, 
etc.) 

Processo Consumo Específico Unidade 

Gás Natural para geração de vapor 7.180 MJ/t 

Combustível para empilhadeiras 0,019 MJ/t 

Eletricidade consumida da planta de cogeração 683 MJ/t 

Eletricidade consumida da rede 4,8 kWh/t 

Energia total consumida 2.682 kWh/t 

Energia total primária 2.690 kWh/t 

Fonte: SUHR Michael, et al (2015). 

O Gráfico 5-9 apresenta o consumo de energia da indústria de papel e celulose do Estado do Rio 

de Janeiro, em 2016, que totalizou 41,38 mil tep. A fonte de energia mais consumida pelo segmento 

industrial foi o GLP, que respondeu por 72% do total consumido. 
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Gráfico 5-9. Consumo de Energia Final, por fonte, em 2016 – Indústria de Papel e Celulose 
Fonte: BEERJ, 2017. 

Indústria Química 

A indústria química é a segunda maior contribuinte do valor adicionado da indústria brasileira e 

um dos mais dinâmicos e complexos segmentos da indústria de transformação do Brasil. Ela é intensiva 

em capital, matérias-primas e tecnologia. Devido aos seus significativos efeitos de encadeamento, é 

um dos setores de base da economia que conecta os demais setores, fornecendo-lhes uma 

diversificada gama de insumos e produtos. 

A indústria química é bastante energointensiva e os dispêndios com energia podem representar 

até 60% do seu custo de produção. No caso da amônia, esta porcentagem atinge 80% (IEA, 2007). 

Tradicionalmente, a indústria química tem sido dividida em dois grandes grupos (TOLMASQUIM; 

SZKLO, 2000): o grupo dos produtos inorgânicos, formado por mais de 100 produtos, que incluem 

ácidos, óxidos, silicatos e sais inorgânicos, entre outros; e o grupo de produtos orgânicos, no qual se 

destaca a indústria petroquímica, grande fornecedora de insumos para a indústria de transformação. 

De acordo com dados da ABIQUIM (2011), das 988 plantas de produtos químicos de uso 

industrial cadastradas em seu banco de dados 72 estão situadas no Estado do Rio de Janeiro, a maior 

parte delas concentradas na capital e na região industrial de Duque de Caxias. Ao se comparar os 

indicadores de desempenho energético da indústria química fluminense com os do Brasil, nota-se que 

o estado apresenta um perfil bastante energointensivo, uma vez que os consumos de gás natural e de 

energia elétrica por tonelada produzida são, respectivamente, 65% e 1% superiores no Rio de Janeiro 
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do que no Brasil (ABIQUIM, 2010, 2011). Destaca-se ainda que a principal fonte energética utilizada 

pela indústria química é o gás natural (SCHAEFFER R., SZKLO A. S., 2012).  

A Tabela 5-9 apresenta as principais empresas da indústria química situadas no Estado do Rio 

de Janeiro. 

Tabela 5-9: Principais empresas do segmento da indústria química do Estado do Rio de Janeiro 

Empresas Produtos 

Riopol – Rio Polímeros S.A. Eteno 

Polietileno de alta densidade e de baixa densidade linear 

Propeno grau químico e grau polímero 

Suzano Petroquímica Polipropileno 

CSN Amônia 

Petrobras Éter metil-terc-butílico (MtBe) 

Quimibras Sulfato de amônio 

Vetec Sulfato de amônio 

Prosint Metanol 

Quiminvest Fenol/Resinas Fenólicas 

Panamericana Cloro 

Hidróxido de Sódio (líquido) 

Petroflex Borracha de estireno-butadieno (SBr) 

Polibutadieno 

SBr, látices de 

Inpal Resinas melamínicas 

Resinas uréicas 

Nitriflex SBr, látices de 

Rio Metalúrgica Óxido de zinco 

Braskem PP 5 – Polipropileno 

UNIB 4 – Eteno 

PE 9 – Polietileno 

Fonte: ABIQUIM (2015) 

 

Em termos de uso de energia, o Balanço Energético do Estado do Rio de Janeiro indica que, em 

2016, o setor químico consumiu em torno de 132,6 mil tep de energia, sendo a energia elétrica, a 

principal fonte de energia consumida, seguida pelo gás natural, insumo também utilizado na fabricação 

de matérias primas petroquímicas (o que corresponde ao uso não energético do gás natural), conforme 

mostra o Gráfico 5-10 a seguir. 
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Gráfico 5-10. Consumo de energia final, por fonte, em 2016 – Indústria Química 
Fonte: BEERJ, 2017. 

O consumo específico médio de energia para a produção de diferentes produtos petroquímicos 

é apresentado na Tabela 5-10, de acordo com estudo de Bajay et al. (2010). 

Tabela 5-10: Consumos específicos de energia para a produção de diferentes produtos petroquímicos 

Cadeia Produtos 
Energia Térmica Energia Elétrica 

tep/t tep/t 

Etileno 
Etileno 0,4252 0,021 

Polietileno 0,0167 0,0506 

Propileno 

Propileno 0,0617 0,0136 

Polipropileno 0,0179 0,0105 

Fibras de polipropileno 0,657 0,126 

Óxido de Propileno 0,1171 0,0256 

Acrilonitrila 0,0435 0,0096 

Fibras acrílicas 1,0719 0,1245 

Fenol e acetona 0,2571 0,0302 

BTX 
Benzeno, tolueno e xileno 0,0652 0,0045 

Ácido Tereftálico (TPA) 0,0645 0,0344 

Fertilizantes 

Amônia 0,3339 0,0352 

Uréia 0,0548 0,0052 

Ácido nítrico 0,0544 0,0036 

Nitrato de amônio 0,0089 0,0031 

Sulfato de amônio 0,1824 0,0399 

Ácido sulfúrico 0,0145 0,0017 

Ácido fosfórico para fertilizantes 0,0986 0,0175 
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Cadeia Produtos 
Energia Térmica Energia Elétrica 

tep/t tep/t 

Ácido fosfórico para outros usos 0,4467 0,8104 

Fosfato de amônio 0,0134 0,0045 

Superfosfatos 0,0194 0,0189 

Cloro 

Célula de Diafragma 0,0526 0,239 

Célula de mercúrio 0 0,282 

Célula de membrana 0,0143 0,2055 

Outros produtos 
químicos 

Metanol 0,239 0,0633 

Butadieno 0,3107 0 

Borrachas de estireno-butadieno 0,1931 0,0205 

Polibutadieno 0,9276 0,0824 

Buteno-1 0,0717 0 

Formaldeído 0,0982 0 

Resinas Fenólicas 0,239 0 

Resinas melamínicas 0,0597 0 

Resinas uréicas 0,0597 0 

Metacrilatos de metila e etila 0,0478 0 

Iso-Butanol e N-Butanol 0,0781 0 

Isopropanol 0,0704 0,005 

Éter-metil-terc-butílico 0,0932 0 

Dióxido de titânio 0,264 0,01 

Óxido de Zinco 0,2628 0,0272 

Fonte: Bajay, Beissmann, & Gorla (2010) 

 

Indústria de Vidros 

A indústria de vidros é grande consumidora de minerais não metálicos, que, somados a 

pequenas quantidades de aditivos que possibilitam sua conversão em produtos refinados, com 

características específicas de resistência, propriedades mecânicas, térmicas, ópticas e acústicas. 

A indústria de vidros é bastante energointensiva, em virtude da utilização de fornos de elevada 

temperatura, nos quais as matérias-primas são misturadas e cozidas a temperaturas de cerca de 1.500° 

C. Neste processo, forma-se uma massa semilíquida que dá origem aos vários produtos de vidro. 

Parte da energia consumida no processo pode ser reduzida quando se adiciona vidro triturado 

à matéria-prima virgem, nos processos de reciclagem. De acordo com dados do Ministério de Minas e 

Energia, para cada 10% de adição de cacos de vidro na mistura há uma economia de 4% na energia 

necessária para a fusão nos fornos industriais (MME, 2006). 

Historicamente, a evolução da produção de vidros no Brasil tem acompanhado o 

desenvolvimento da economia brasileira, especialmente nos últimos anos, com o crescimento do 

consumo de automóveis, o incremento do nível de atividade da construção civil e o aumento 

significativo do consumo de produtos alimentícios industrializados e bebidas. A indústria de vidro 

fornece seus produtos para diversos outros setores, como a construção civil, alimentos e bebidas, 
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indústrias automobilística, moveleira, entre outros mercados especializados que consomem os vidros 

técnicos ou especiais. A trajetória da indústria de vidro tem seguido a do crescimento econômico do 

país. A partir de 2002, a indústria conheceu forte expansão, se tornando o maior produtor e exportador 

da América Latina. A entrada do gás natural como fonte de energia no setor marcou um processo de 

modernização e expansão da indústria no Brasil, que passou a crescer a um ritmo acelerado a partir 

dos anos 2000 (Abividro, 2015).  

De acordo com o cadastro industrial da FIRJAN, há no Estado do Rio de Janeiro cinco fabricantes 

de vidros. Combinando este cadastro com os associados à ABIVIDRO – Associação Técnica Brasileira 

das Indústrias Automáticas de Vidro, o universo fabril atinge sete unidades industriais. As unidades 

fabris mais importantes são uma planta de vidros planos da Saint Gobain (com capacidade de produção 

de 600 toneladas por dia) e uma fábrica do Grupo Guardian, localizada no município de Porto Real. 

Em termos de consumo de energia, dados do Balanço Energético do Estado do Rio de Janeiro 

indicam que em 2016, a indústria de vidro consumiu em torno de 122,6 mil tep, sendo o gás natural a 

principal fonte de energia, seguida pela energia elétrica, conforme mostra o Gráfico 5-11 a seguir. Cabe 

mencionar que, quantidades irrisórias de GLP e óleo diesel também foram consumidas por este 

segmento industrial. 

 
Gráfico 5-11. Consumo de energia final, por fonte, em 2016 – Indústria de Vidros 
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Fonte: BEERJ, 2017. 

A Tabela 5-11 apresenta os consumos específicos de energia térmica e elétrica da indústria de 

vidros no Brasil. 

Tabela 5-11: Consumos específicos de energia térmica e elétrica na produção de vidro.  

Energia Consumida Consumo Específico de Energia (tep/t) 

Energia Térmica – Consumo Mínimo 0,1194 

Energia Térmica – Consumo Médio 0,2152 

Energia Elétrica – Consumo Mínimo 0,0481 

Energia Elétrica – Consumo Médio 0,0481 

Fonte: Bajay, Gorla, & Leite (2010) 

Indústria de Cerâmicas 

A indústria de cerâmicas do Estado do Rio de Janeiro é formada por um conjunto bastante 

heterogêneo de empresas. A abundância de matérias-primas naturais, de fontes alternativas de 

energia e a disponibilidade de tecnologias embutidas nos equipamentos industriais fizeram com que 

as plantas brasileiras evoluíssem rapidamente e também com que muitos tipos de produtos dos 

diversos segmentos cerâmicos, atingissem níveis de qualidade mundiais, com apreciáveis quantidades 

exportadas. Seus diferentes segmentos consomem uma diversidade de substâncias minerais in natura 

ou beneficiadas, cujas variedades empregadas dependem do tipo de produto a ser fabricado, assim 

como da localização da planta. 

A produção de matérias-primas cerâmicas é feita, em sua maioria, por empresas de pequeno e 

médio porte, de capital nacional. As mineradoras mais organizadas, que produzem matérias-primas 

com qualidade e regularidade, estão geralmente associadas a empresas multinacionais ou, algumas 

vezes, constituem-se em unidades autônomas ligadas à indústria de revestimentos. 

O Brasil dispõe de importantes jazidas de minerais de uso cerâmico, cuja produção está 

concentrada principalmente nas regiões sudeste e sul do país, onde estão localizados os maiores polos 

cerâmicos do país. O uso de energia na produção de cerâmica ocorre quando da calcinação de matérias 

primas, especialmente da argila (matéria-prima básica), fluxos e aditivos, de forma similar ao 

apresentado na produção de outros produtos não metálicos de origem mineral, tais como cimento e 

cal.  

O cadastro industrial da FIRJAN apresenta cinco fabricantes de produtos cerâmicos refratários, 

quatro fabricantes de azulejos e pisos, 137 fabricantes de artefatos de cerâmica e barro cozido para 

uso na construção, exceto azulejos e pisos, um fabricante de material sanitário de cerâmica e 22 

fabricantes de outros produtos cerâmicos não refratários, totalizando 169 fabricantes de produtos 

cerâmicos no Estado do Rio de Janeiro.  
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Informações apresentadas em Schaeffer et al. (2012) indicam 195 fabricantes apenas no 

segmento da cerâmica vermelha, em 2011. Schwob (2007) indica em 2005 um total de 207 produtores 

de material cerâmico. Segundo Schaeffer et al. (2012), o valor total de produção do Estado do Rio de 

Janeiro, em 2010, foi estimado em 347,4 mil toneladas de produtos cerâmicos. 

De acordo com dados de Gorini e Correa (1999), os custos com GLP, eletricidade e outros 

combustíveis, isto é, com energia, representavam 18% dos custos totais de produção das cerâmicas no 

Brasil, em 1999.  

Em termos de consumo de energia, o Balanço Energético do Estado do Rio de Janeiro indica que, 

em 2016, a indústria de cerâmicas consumiu em torno de 28,86 mil tep de energia (85% de participação 

no total), sendo a lenha a principal fonte de energia consumida, conforme mostra o 

 

Gráfico 5-12 a seguir17. 

                                                           

17 Em 2016, em termos de Brasil, a lenha foi também a fonte de energia mais importante para a Indústria de Cerâmicas, 
respondendo por cerca de 50% do consumo total. O gás natural aparece em segundo lugar, respondendo por cerca de 30% 
(EPE-BEN, 2017). 
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Gráfico 5-12. Consumo final de energia por fonte em 2016 – Indústria de Cerâmicas 
Fonte: BEERJ, 2017. 

A Tabela 5-12 apresenta a média dos consumos específicos de energia térmica e elétrica da 

indústria de cerâmica no Brasil, de acordo com dados do estudo de Bajay et ali., de 2010 (Bajay ET ali., 

2010). 

Tabela 5-12: Consumos específicos de energia térmica e elétrica da indústria de cerâmicas no Brasil 

Etapa do Processo Consumo Específico de Energia (GJ/t) 

Eletricidade Energia Térmica Total 

Moagem de Massa 0,0425 0 0,0425 

Prensagem 0,0423 0 0,0423 

Secagem 0,0279 0,4916 0,5195 

Esmaltação 0,0061 0 0,0061 

Queima 0,0498 1.7573 1.8071 

Classificação 0,0017 0 0,0017 

Moagem de Esmalte 0,0155 0 0,0155 

TOTAL 0,1858 2.2489 2.4347 

Fonte: Bajay, Berni, et al. (2010) 

Indústria de Extração e Tratamento de Minerais 

A indústria extrativa mineral compreende toda a indústria extrativa de minerais metálicos e não 

metálicos (incluídas areia e água mineral) com exceção dos energéticos (carvão, petróleo, gás natural 

e xisto pirobetuminoso), que são incluídos no setor de transformação. Abrange as atividades de 

beneficiamento, associadas, ou em continuação à extração, como a moagem, trituração, classificação, 
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concentração, pelotização, sinterização etc. Inclui ainda a fragmentação de pedras para utilização 

como matéria-prima na produção de cal e cimento ou como material para construção e, também, o 

britamento de pedra associado à extração (MINEROPAR, 2010). 

Os minerais constituem insumos básicos, utilizados como matérias-primas na indústria de 

transformação, na aplicação direta na indústria de construção civil e na agricultura (como corretivo do 

pH do solo). Desta forma, sua demanda deriva desses setores sendo, portanto, fortemente 

influenciada pelo comportamento geral de seus níveis de atividade econômica. 

Em 2010, na produção mineral brasileira, as empresas de lavra a céu aberto correspondiam a 

98% do total. Entre estas, as pequenas lavras correspondiam a 73,3% do conjunto, dos quais, 42% 

estão situados na Região Sudeste.  

A Tabela 5-13 apresenta o número de empresas mineradoras no Estado do Rio de Janeiro, por 

categoria e tipo de lavra no ano de 2010. 

Tabela 5-13: Empresas mineradoras por categoria e tipo de lavra 

Região/UF Grandes Médias Pequenas Subtotal Total 

Estado do Rio de Janeiro 
CA M S CA M S CA M S CA M S  
2 0 0 33 0 0 108 0 1 143 0 1 144 

Fonte: MME, DNPM (2010) 
Nota: Grandes: capacidade maior que 1.000.000 t/ano; médias: maior que 100.000 até 1.000.000 t/ano; pequenas: maior que 

10.000 até 100.000 t/ano. CA: Mina a céu aberto; M: Mina mista (subterrânea e céu aberto); S: Mina subterrânea. 

Em termos de consumo de energia, o Balanço Energético do Estado do Rio de Janeiro indica que, 

em 2016, a indústria extrativa mineral consumiu 135,6 mil tep. O óleo diesel foi o principal 

energético consumido, respondendo por 77% do total, seguido pela energia elétrica. O Gráfico 

5-13 apresenta o consumo de energia discriminado por fonte. 
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Gráfico 5-13. Consumo de Energia, por fonte, em 2016 – Indústria de Extração Mineral 
Fonte: BEERJ, 2017 

 

Indústria de Metais Não Ferrosos 

O minério de alumínio mais importante é a bauxita, que contém em sua composição química o 

alumínio, a mais importante matéria prima para a produção de alumínio metálico. O Brasil possui 7,8% 

das reservas mundiais de alumínio, sendo o décimo primeiro produtor de alumínio primário, precedido 

pela China, Rússia, Canadá, Emirados Árabes, Índia, Austrália, Estados Unidos, Noruega, Bahrein e 

Arábia Saudita; terceiro produtor de bauxita, atrás da Austrália e China; e terceiro produtor de alumina, 

atrás de China e Austrália (ABAL, 2017). 

As reservas mais expressivas de alumínio (93,5%) estão localizadas na Região Norte, mais 

precisamente, no Estado do Pará, ocorrendo ainda reservas no Estado de Minas Gerais. 

A indústria de metais não ferrosos, não apenas de alumínio, do Estado do Rio de Janeiro foi 

duramente afetada nos últimos anos, em virtude das elevadas tarifas de energia elétrica, uma vez que 

é uma indústria bastante energointensiva.  

A única planta produtora de alumínio primário do Estado, pertencente à Vale Sul Alumínio, 

situada no bairro carioca de Santa Cruz, foi descomissionada em 2013. Esta planta produzia 100.000 

toneladas de alumínio por ano e empregava cerca de 1.200 pessoas. 
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Atualmente, uma planta da empresa Alutech dispõe de processos de reciclagem18 e produção, 

que vão desde balanças de recebimento de material adquirido até o estoque do produto final, 

reciclando aproximadamente 4.000 toneladas de sucata de alumínio por mês. É a maior do estado em 

termos de reciclagem e industrialização do alumínio. 

Em 2014, foi inaugurada uma fábrica de laminação de vergalhões, cabos e fios de cobre no 

município de Itatiaia, com capacidade de produzir 100 mil toneladas por ano de cobre processado, e 

que utiliza cobre de reciclagem em 40% de sua produção, enquanto os outros 60% são fabricados a 

partir do catodo (cobre eletrolítico puro). 

O Gráfico 5-14 apresenta o consumo de energia final, por fonte, do segmento industrial de 

metais não ferrosos do Estado do Rio de Janeiro em 2016. Tal consumo foi equivalente a 38,17 mil tep, 

de acordo com os dados do BEERJ. O gás natural é a fonte de energia de maior importância para este 

segmento da indústria fluminense, respondendo por 68% do consumo. 

 

 
Gráfico 5-14. Consumo Final de Energia final por fonte em 2016 – Indústria de Metais não Ferrosos 
Fonte: BEERJ, 2017 

  

                                                           

18 A indústria da reciclagem de alumínio reduz, por exemplo, a extração da bauxita, na medida em que para cada quilo de 
alumínio que se recicla poupam-se aproximadamente cinco quilos do minério bruto, reduzindo assim o volume de lixo 
gerado, contribuindo para a questão do tratamento de resíduos resultantes do consumo. Outro benefício importante para a 
sociedade é a economia de energia. Para se reciclar uma tonelada de alumínio, se gasta somente 5% da energia que seria 
necessária para se produzir a mesma quantidade de alumínio primário. Ou seja, a reciclagem do alumínio proporciona uma 
economia de 95% de energia elétrica. 
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Indústria Têxtil 

A indústria têxtil do Estado do Rio de Janeiro tem tradição de um século. O segmento é bastante 

dinâmico e está presente em todas as regiões do estado, respondendo por boa parcela da geração de 

empregos do setor industrial fluminense. Os segmentos têxtil e de confecções constituem elos de 

cadeias industriais que geram números expressivos, em termos de PIB, no Estado do Rio de Janeiro, 

respondendo pelo alto índice de empregabilidade na indústria de transformação. 

As indústrias do segmento têxtil compreendem os processos de produção de fibras, fiação, 

tecelagem, malharia e aviamentos, elementos utilizados como matérias-primas para a indústria de 

confecção e outros segmentos. Já a indústria de confecções engloba o desenvolvimento do produto, 

sendo composta pelas fases de criação, modelagem, pilotagem, costura, beneficiamento e estamparia. 

Os segmentos têxtil e de confecções servem como referências industriais devido à sua rápida 

resposta aos mercados consumidores e à sazonalidade dos produtos. No ano de 2016, o consumo final 

de energia foi equivalente a 10,67 mil tep na indústria têxtil fluminense, com predomínio do gás 

natural, que respondeu por 78% do consumo total deste segmento industrial.  

 

 
Gráfico 5-15. Consumo de energia final, por fonte, em 2016 – Indústria Têxtil do Estado do Rio de Janeiro 
Fonte: BEERJ, 2017 

O setor de confecção de artigos do vestuário e acessórios concentra 29,1% de seus 

estabelecimentos de grande porte em Santa Catariana, 20,0% em São Paulo e 10,9% no Rio de Janeiro 

(Fiesp, 2014). O Estado do Rio de Janeiro responde por 8,5% das contratações do setor em todo o país. 
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Os principais usos da energia na indústria têxtil são relativos à força motriz (acionamento de 

motores elétricos, bombas, ventiladores e etc.), geração de vapor (caldeiras) e refrigeração. A Tabela 

5-14 mostra os detalhes dos usos finais da energia na indústria têxtil brasileira. 

Tabela 5-14 Perfil dos usos da energia na indústria têxtil 

Etapa da Cadeia Produtiva Energia Final Uso da Energia 

Fiação Energia Elétrica 
Força motriz 
Refrigeração 

Tecelagem/Malharia Energia Elétrica 
Força motriz 
Iluminação 

Confecção Energia Elétrica 
Força motriz 
Iluminação 

Beneficiamento 
Energia Elétrica 

Combustível para vapor 
Força motriz 

Fonte: CNI (2015) 

 

De acordo com os dados do último Balanço de Energia Útil do MME, o rendimento energético 

da indústria têxtil brasileira era, em 2004, equivalente a 82,6% (MME, 2005). 

A Tabela 5-15 apresenta as principais oportunidades de ganhos de eficiência energética na 

indústria têxtil, nas diferentes etapas da cadeia produtiva, de acordo com dados da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI, 2015). 

Tabela 5-15: Oportunidades de eficiência energética 

Etapa da Cadeia Produtiva Energia Final Uso da Energia 

Fiação Energia Elétrica 
Força motriz (9%) 

Refrigeração (8,7%) 

Tecelagem/Malharia Energia Elétrica 
Força motriz (9,1%) 
Iluminação (8,9%) 

Confecção Energia Elétrica 
Força motriz (9,1%) 
Iluminação (10%) 

Beneficiamento 
Energia Elétrica 

Combustível para vapor 

Secadores (28,5%) 
Vapor (28,5%) 

Força motriz (9,1%) 

Fonte: CNI (2015) 

 

A distribuição percentual dos usos finais da energia na indústria têxtil do Brasil, de acordo com 

dados do PROCEL, é apresentada no Gráfico 5-16. 
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Gráfico 5-16 Participação dos usos finais da energia na indústria têxtil no Brasil, em 2010 
Fonte: Bajay e Berni (2010)  

Outras Indústrias 

O segmento industrial consolidado no BEN/BEERJ como “Outras Indústrias” compreende as 

seguintes indústrias:  

• Produtos de metal 

• Veículos automotores 

• Naval 

• Informática, eletrônicos e ópticos 

• Couros e calçados 

• Impressão e reprodução 

• Manutenção e reparação  

• Máquinas e materiais elétricos 

• Máquinas e equipamentos 

• Produtos diversos 

• Borrachas e materiais plásticos 

• Móveis 

• Madeira 

• Construção civil 

 

Estas indústrias são menos energointensivas, entretanto, são muito importantes para a geração 

de empregos e de renda para o estado, além de participarem de forma significativa no PIB do Rio de 

Janeiro.  

Os principais destaques deste subsetor industrial, no Estado do Rio de Janeiro, são: fabricação 

de máquinas e equipamentos, indústria automobilística e indústria naval, pois compõem grande parte 

do PIB estadual.  

31,80%

41%

3,80%

22,10%

1,30%

Força mortiz

Calor de processo

Aquecimento direto

Refrigeração

Iluminação
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No ano de 2016, o consumo de energia final do subsetor “Outras Indústrias”, foi equivalente a 

266,86 mil tep. O Gráfico 5-17 apresenta a participação das fontes de energia. O gás natural é a fonte 

de energia mais consumida, respondendo por quase 40% do total. 

 

 
Gráfico 5-17. Consumo de energia final, por fonte, em 2016 – Outras Indústrias 
Fonte: BEERJ, 2017 
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5.2. Consolidação dos Dados de Consumo de Energia 

Tabela 5-16: Resultado Setorial – Usos finais em milhares de TEP no setor industrial do Estado do Rio de Janeiro em 2016. 

Consumo Final em ktep 
(2016) 

Alimentos Bebidas Cerâmica Cimento Siderurgia Extração 
Mineral 

Não 
Ferrosos 

Outras 
Indústrias 

Papel e 
Celulose 

Química Têxtil Vidros 

Outras Sec. de Carvão 
    

811,20 
       

Eletricidade 21,93 22,88 1,50 22,33 404,74 5,21 
 

107,41 11,79 76,25 2,50 17,16 

Gás Natural 24,73 66,79 1,53 3,41 627,00 0,18 8,44 113,08 27,63 69,78 7,66 93,03 

Óleo Diesel 4,98 1,17 1,43 4,10 10,93 138,32 0,66 54,11 
 

0,93 0,02 0,01 

Óleo Combustível  2,60  0,64 2,13 0,15 
 

6,69 0,08  0,06  

GLP 4,11 1,96 0,02 0,62 0,17 1,07 0,43 11,87 1,51 0,97 0,17 0,24 

Outras Sec. do Petróleo    126,51 59,65 
  

 
 

 
 

 

Coque de Carvão Mineral    13,46 1.277,49 
  

 
 

 
 

 

Lenha   25,39 
 

 
  

 
 

7,94 
 

 

Carvão Vegetal    
 

 
  

 
 

 
 

 

Bagaço de Cana    
 

 
  

 
 

 
 

 

Outras Fontes Primárias    53,61  
  

 
 

 
 

 

Carvão Vapor 5.900    
 

 
  

 
 

 
 

 

TOTAL 55,75 95,40 29,87 224,69 3.193,31 144,93 9,53 293,17 41,02 155,87 10,40 110,44 
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5.3. Premissas do Cenário de Referência 

Com a finalidade de se estimar a demanda futura de energia dos diversos segmentos 

industriais do Estado do Rio de Janeiro, foram construídos diferentes cenários setoriais. O 

primeiro deles, foi denominado Cenário de Referência, e nele se supõe que não haverá grandes 

mudanças nas tendências setoriais observadas nos últimos anos (até 2016). 

Para a construção do Cenário de Referência foi projetada a evolução, em intervalos de cinco 

anos, dos níveis de atividade dos diferentes segmentos que compõem a indústria fluminense, 

até 2031, tomando-se por base as taxas de crescimento quinquenais do setor industrial (como 

um todo) estipuladas nas premissas estabelecidas no Cenário Macroeconômico.  

5.3.1. Antecedentes 

Com o fim dos ciclos de investimentos que antecederam a Copa do Mundo de 2014, e dos 

jogos Olímpicos de 2016, o Estado do Rio de Janeiro enfrenta problemas para recuperar sua 

dinâmica econômica. Assim, projeta-se uma retomada gradual do crescimento do setor 

industrial do estado a partir de 2021, seguindo a tendência de recuperação nacional e sendo 

também influenciada pelo aumento da produção de petróleo e gás natural, que influencia os 

níveis de atividade dos segmentos industriais que compõem a indústria parapetroleira 

(notadamente a Indústria Naval, a Indústria de Cimento e o segmento agregado Outras 

Indústrias).  

A Tabela 5-17 apresenta as taxas de crescimento anuais estimadas para os segmentos 

industriais para o período entre 2016 e 2031. 

Tabela 5-17. Taxas de crescimento anual dos diversos segmentos industriais para o Estado do Rio de Janeiro no 
período de 2016 a 2031 

Segmento 
Taxa de Crescimento Anual 

2016-2021 2021-2026 2026-2031 

Alimentos 0,8% 1,2% 1,2% 

Bebidas 2,1% 2,9% 2,9% 

Cerâmicas 0,0% 4,3% 4,5% 

Cimento 0,0% 4,3% 4,5% 

Ferro-gusa e aço 1,6% 2,0% 2,0% 

Extração de minerais 0,0% 3,3% 3,3% 
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Segmento 
Taxa de Crescimento Anual 

2016-2021 2021-2026 2026-2031 

Metais Não Ferrosos 1,6% 2,0% 2,0% 

Outras Indústrias 2,9% 3,3% 4,2% 

Papel e Celulose 2,8% 4,1% 4,1% 

Química 0,8% 1,6% 1,6% 

Têxtil 2,8% 4,1% 4,1% 

Vidro 0,0% 4,3% 4,5% 

Total 2,8% 4,1% 4,1% 

Fonte: elaboração própria 

A indústria de alimentos apresenta um crescimento de 0,8% ao ano no primeiro 

quinquênio, influenciada pela crise econômica pela qual passa o Estado do Rio de Janeiro. 

Posteriormente, entre 2021 e 2031, as taxas de crescimento anual se elevam a 1,2% devido à 

recuperação esperada para a economia do estado. 

Para a indústria de bebidas, o crescimento estimado para este segmento industrial é 

análogo a aquele estimado para a indústria de alimentos: entre 2016 e 2021 espera-se uma taxa 

de crescimento mais modesta, de 2,1% ao ano, aumentando para 2,9% conforme o estado se 

recupera da atual crise econômica. 

Os níveis de atividade dos segmentos industriais de vidro, cimento, cerâmicas e metais 

não ferrosos são influenciados pela atividade da indústria de construção civil, que deverá se 

manter no mesmo nível até 2021 tendo-se em vista a sua atual crise e a baixa perspectiva de 

investimentos esperados para os próximos anos. A partir de 2021 estima-se uma retomada, de 

forma que a sua taxa de crescimento aumente até níveis mais altos que aqueles do total da 

indústria fluminense, devido à existência de capacidade ociosa e também ao déficit de 

habitacional e de infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro. Tal crescimento, entre 2021 e 2031, 

servirá de motor para os segmentos correlacionados, de 4,3% ao ano no primeiro quinquênio e 

4,5% no último período estudado, conforme apresentado na Tabela 5-17. 

A extração de minerais19 é outro segmento industrial influenciado pela indústria de 

construção civil, dado que, no estado fluminense, responde pela produção de seus insumos, tais 

como brita e areia de construção (DNPM, 2016). Sendo assim, seu nível de atividade deverá 

permanecer constante entre 2016 e 2021. Para os dois últimos períodos estima-se um 

                                                           

19 A extração de minerais se refere a todos os minerais com exceção de petróleo e gás natural. 
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crescimento de 3,3% ao ano, também influenciado pela recuperação dos níveis de atividade da 

indústria de construção civil.  

O ferro-gusa e o aço são também importantes insumos para os segmentos industriais da 

construção civil e automotivo, entretanto, a indústria siderúrgica é também bastante 

influenciada pelo mercado internacional, dado que grande parte dessa produção é voltada para 

as exportações. Desta maneira, o nível de atividade deste segmento industrial foi projetado para 

crescer a taxas de 1,8% ao ano no primeiro quinquênio e 2,4% entre 2021 e 2031, atingindo um 

nível de produção correspondente a 95% da sua capacidade instalada em 2031, final do período 

da projeção. 

Em relação à indústria têxtil e a de papel e celulose, não se esperam mudanças 

significativas no horizonte estudado, por isto considerou-se que estes acompanhariam a 

tendência global do setor industrial fluminense. Nos primeiros cinco anos do horizonte da 

projeção, suas respectivas produções cresceriam a uma taxa de 2,8% ao ano, posteriormente, 

esta taxa aumentaria para 4,1% até o final do período. 

A indústria química não deverá ter crescimento significativo entre 2016 e 2021. Desta 

forma, foi considerada uma taxa de crescimento de 0,8% ao ano, para este segmento. Nos 

períodos seguintes, estima-se que esta taxa cresça para 1,6% ao ano, seguindo a tendência de 

melhora geral no setor industrial do Estado do Rio de Janeiro. 

Para o segmento denominado “Outras Indústrias”, que incorpora a indústria 

automobilística, a indústria de máquinas e equipamentos, a indústria naval, entre outras, 

estima-se que a taxa de crescimento da produção anual aumente a cada quinquênio. Entre o 

período de 2016 e 2021, esta taxa é de 2,8% ao ano, passando para 3,2% no período seguinte e 

chegando a 4,1% no último período, 2026 a 2031. 

Outra premissa adotada para se projetar a demanda de energia em 2031 é a de que 

haverá ganhos de eficiência energética nas diversas atividades que compõem o setor industrial. 

Tais ganhos são apresentados na Tabela 5-18. Com base em HENRIQUES ET AL. (2010), foram 

utilizados valores modestos para estes ganhos, para a modelagem do Cenário de Referência. 

Tabela 5-18: Ganhos de eficiência energética nos diversos segmentos industriais entre 2016 e 2031 no Cenário de 
Referência 

Segmento Industrial Ganhos de Eficiência Energética 

Alimentos 1% 

Bebidas 2% 
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Cerâmico 2% 

Cimento 1% 

Ferro Gusa e Aço 1% 

Mineração e Pelotização 2% 

Não Ferrosos e Outros Metais 1-2% 

Outras Indústrias 1-2% 

Papel e Celulose 1% 

Químico 2% 

Têxtil 2% 

Vidro 1% 

Fonte: A partir de HENRIQUES ET AL. (2010) 

5.3.2. Resultados do Cenário de Referência 

Na presente seção serão apresentados os resultados referentes às projeções de demanda 

de energia da indústria fluminense no período entre 2016 e 2031, tendo-se em vista as premissas 

anteriormente mencionadas. Primeiramente, são apresentados os resultados da demanda total da 

indústria, seguidos dos resultados de cada segmento industrial que compõe este setor. 

O Gráfico 5-18 apresenta a demanda de energia, por fonte, do setor industrial do Estado 

do Rio de Janeiro, entre 2016 e 2031, para o Cenário de Referência. 

 

Gráfico 5-18 Demanda de energia da indústria fluminense entre 2016 e 2031 para o Cenário de Referência por 
segmento 

Fonte: Elaboração própria 
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Partindo-se de um consumo energético de, aproximadamente, 4.300 mil tep em 2016, a 

indústria fluminense tem sua demanda de energia aumentada em 6,1%, totalizando 4.560 mil 

tep em 2021. A partir desta data, conforme a economia do Estado do Rio de Janeiro retoma seu 

crescimento, o consumo de energia da indústria aumenta proporcionalmente, atingindo 5.160 

mil tep em 2026 e 5.846 mil tep no último ano do período da projeção, sendo este valor 36% 

superior a aquele verificado em 2016.  

O segmento de siderurgia (produção de ferro-gusa e aço) é o mais energointensivo do 

setor industrial fluminense, representando 70,1% do total consumido em 2016. Em 2031, este 

segmento tem sua participação reduzida para 69,2%. Devido à elevada proporção no consumo 

energético total, as variações nos níveis de atividade deste segmento industrial são os que mais 

impactam a demanda de energia da indústria fluminense. O segundo segmento de maior 

contribuição é o relativo ao segmento de “Outras Indústrias”, que respondia por cerca de 6,3% 

do total em tep no ano de 2016, e passa a responder por 7,4% em 2031.  

Para se compreender a evolução da matriz energética fluminense, até 2031, o Gráfico 

5-19 apresenta a demanda total de energia da indústria do Estado do Rio de Janeiro 

descriminada por fontes. 

 

 

Gráfico 5-19 Demanda de energia da indústria fluminense entre 2016 e 2031 para o Cenário de Referência por 
fonte. 
Fonte: Elaboração própria 
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Em 2016, as principais fontes de energia consumidas pela indústria fluminense eram, 

respectivamente (i) coque de carvão mineral, (ii) gás natural úmido e seco, (iii) outros 

secundários de carvão mineral, e (iv) eletricidade, juntos respondendo por 86,3% do total. Em 

relação às projeções para 2031, estas indicam que não haverá mudanças significativas neste 

perfil, desta forma, estas quatro fontes representarão 89,6% do total. 

Indústria de Alimentos 

O Gráfico 5-20 apresenta a demanda de energia da indústria de alimentos, no período 

entre 2016 e 2031.  

 

Gráfico 5-20 Demanda de energia do segmento da Indústria de Alimentos entre 2016 e 2031 no Cenário de 
Referência. 

Fonte: Elaboração própria 

A indústria de produtos alimentícios apresenta crescimento na demanda de energia 

equivalente a 6,6% entre o período de 2016 e 2021, saindo de 190 mil tep para 203 mil tep. Nos 

períodos seguintes, a demanda passa para 215 mil tep em 2026 e no último ano do horizonte 

da projeção, corresponde a 227 mil tep. 

Nos próximos itens, a evolução do consumo de energia de cada segmento industrial é 

apresentada com mais detalhes. 

Indústria de Bebidas 

O Gráfico 5-21 apresenta o resultado da projeção de demanda de energia da indústria 

de bebidas do Estado do Rio de Janeiro para o período compreendido entre 2016 e 2031. 
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Gráfico 5-21 Demanda de energia da indústria de Bebidas entre 2016 e 2031 no Cenário de Referência. 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os resultados das projeções, a demanda de energia da indústria de bebidas 

apresentará um aumento de 9,2% no primeiro quinquênio, saindo de 87 mil tep em 2016, para 

95 mil tep em 2021. No segundo período apresentado, esta demanda atinge o valor de 109 mil 

tep, e em 2031, 125 mil tep, valor cerca de 44% maior que aquele verificado em 2016. 

Indústria de Cerâmicas 

O Gráfico 5-22 apresenta os resultados referentes à indústria de cerâmicas no período 

de 2016 a 2031, no Cenário de Referência. 
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Gráfico 5-22 Demanda de energia da indústria de cerâmicas no período entre 2016 e 2031 no Cenário de Referência 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os resultados das projeções para este segmento industrial, a demanda 

de energia não irá variar no período entre 2016 e 2021, mantendo-se em 30 mil tep, dada a 

estagnação dos níveis de atividade do setor, que são influenciados pela indústria de construção 

civil. Conforme a economia fluminense se recupera, o nível de atividade da indústria de 

cerâmicas também melhora e, por consequência, a projeção de demanda de energia aumenta 

para 37 mil tep, entre 2021 e 2026, e para 45 mil tep entre 2026 e 2031, respectivamente.  

Indústria de Cimento 

O Gráfico 5-23 apresenta os resultados da projeção referentes à indústria de cimento 

no período entre 2016 e 2031, para o Cenário de Referência. 
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Gráfico 5-23 Demanda de energia da indústria de cimento entre 2016 e 2031 no Cenário de Referência 
Fonte: Elaboração própria 

 

Neste segmento industrial, devido à estagnação observada atualmente na indústria de 

construção civil e aos ganhos de eficiência, entre 2016 e 2021, se projeta uma queda de 1% na 

demanda de energia, que passa de 197 mil tep para 195 mil tep. No período entre 2021 e 2026, 

e partindo-se da premissa de recuperação da indústria de construção civil, se projeta um 

aumento de 23% na demanda de energia e no último quinquênio da projeção se prevê um 

aumento de 24%, resultando, respectivamente, em demandas de 240 mil tep e 297 mil tep em 

2026 e 2031. 

Indústria de Ferro-Gusa e Aço 

O Gráfico 5-24 apresenta os resultados da projeção da demanda de energia da indústria 

de ferro-gusa e aço no período de 2016 a 2031, no Cenário de Referência. 
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Gráfico 5-24 Demanda de energia da indústria de ferro-gusa e aço entre 2016 e 2031 no Cenário de Referência 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os resultados das projeções obtidas, entre 2016 e 2021 haverá um 

crescimento de 6,7% na demanda de energia da indústria de ferro-gusa e aço, totalizando 3.234 

mil tep no último ano deste quinquênio. No intervalo seguinte, entre 2021 e 2026, a demanda 

aumenta para 3.625 mil tep e no último período, para 4.052 mil tep, representando um aumento 

total de 34% em relação aos níveis verificados em 2016. 

Indústria de Extração de Minerais 

Os resultados das projeções de demanda de energia são apresentados no Gráfico 5-25, 

discriminados por fonte de energia, para o período entre 2016 e 2031, no Cenário de Referência. 
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Gráfico 5-25 Demanda de energia da indústria de extração de minerais entre 2016 e 2031 no Cenário de Referência 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os resultados das projeções, no Cenário de Referência, até 2021 não 

haverá variações significativas na demanda de energia devido à estagnação esperada para este 

segmento da indústria fluminense. No intervalo entre 2021 e 2026, se projeta um aumento de 

18% na demanda de energia, totalizando 158 mil tep, enquanto que no último período do 

horizonte da projeção, a demanda de energia estimada é equivalente a 182 mil tep, sendo este 

valor 35% maior do que aquele verificado em 2016.  

Indústria de Metais Não Ferrosos e Outros Metais 

A projeção da demanda de energia para o período 2016 e 2031 da indústria de Metais 

Não Ferrosos e Outros Metais, para o Cenário de Referência é apresentada no Gráfico 5-26. 
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Gráfico 5-26 Demanda de energia da indústria de minerais não ferrosos e outros metais entre 2016 e 2031 no 
Cenário de Referência 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os resultados das projeções, a demanda de energia da indústria de 

metais não ferrosos e outros metais do Estado do Rio de Janeiro deverá permanecer nos 

mesmos níveis observados em 2016 (38 mil tep), até 2021. A partir de então, o segmento passa 

a crescer. Em 2026, atinge o valor de 47 mil tep e, em 2031, o equivalente a 57 mil tep, o que 

corresponde a uma demanda 50% maior do que aquela verificada em 2016. Gás natural e 

eletricidade são as fontes de energia mais consumidas neste segmento industrial. 

Indústria de Papel e Celulose 

O Gráfico 5-27 apresenta os resultados das projeções de demanda de energia para a 

indústria de papel e celulose entre os anos de 2016 e 2031, no Cenário de Referência. 
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Gráfico 5-27 Demanda de energia da indústria de Papel e Celulose entre 2016 e 2031 no Cenário de Referência 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os resultados das projeções, a demanda de energia na indústria de Papel 

e Celulose fluminense cresce aproximadamente 15% entre 2016 e 2021, atingindo 47 mil tep. 

Nos anos seguintes, devido a maiores taxas de crescimento esperadas para os níveis de atividade 

deste segmento industrial, a demanda de energia atinge 57 mil tep em 2026 e 69 mil tep em 

2031. O valor projetado para o último ano do horizonte da projeção apresenta um aumento de 

69% em relação ao consumo de energia verificado em 2016. 

Indústria Química 

As projeções de demanda de energia para a indústria química, no Cenário de Referência, 

para o período entre 2016 e 2031, são apresentadas no Gráfico 5-28. 
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Gráfico 5-28 Demanda de energia da indústria química entre 2016 e 2031 no Cenário de Referência 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os resultados das projeções, no período compreendido entre 2016 e 

2021, a demanda de energia da indústria química apresentará um crescimento de cerca de 2%. 

No segundo quinquênio, de 2021 a 2026, o crescimento dos níveis de atividade deste segmento 

industrial será maior, resultando num aumento de 9% na demanda de energia, totalizando 147 

mil tep. No último ano do horizonte da projeção, 2031, a demanda de energia será equivalente 

a 156 mil tep, valor 17% superior a aquele verificado em 2016. 

Indústria Têxtil 

O Gráfico 5-29 apresenta os resultados das projeções de demanda de energia da 

indústria têxtil fluminense, no período de 2016 e 2031, de acordo com as premissas do Cenário 

de Referência. 
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Gráfico 5-29 Demanda de energia da indústria têxtil entre 2016 e 2031 no Cenário de Referência 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os resultados das projeções, a demanda de energia da indústria têxtil 

apresentará um crescimento de 9% nos primeiros cinco anos, chegando a 12 mil tep em 2021. 

No intervalo seguinte, entre 2021 e 2026, este consumo cresce 22%, totalizando, 

aproximadamente, 15 mil tep. Por fim, no último período estudado haverá um aumento da 

demanda de energia da ordem de 21%, atingindo 17 mil tep em 2031. O valor obtido para o 

último ano da projeção é cerca de 70% superior a aquele verificado em 2016. 

Indústria de Vidros 

A projeção de demanda de energia para a indústria de vidros é apresentada no Gráfico 

5-30, para o período de 2016 a 2031, no Cenário de Referência. A demanda é discriminada pelas 

fontes de energia consumidas por este segmento industrial. 
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Gráfico 5-30 Demanda de energia da indústria de vidros entre 2016 e 2031 no Cenário de Referência 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os resultados da projeção, a demanda de energia da indústria de vidros, 

para o período de 2016 a 2021, não apresenta variações significativas, mantendo-se no patamar 

de 120 mil tep. Conforme o nível de atividade da indústria de vidros cresce, a demanda de 

energia aumenta para 149 mil tep em 2026 e 184 mil tep em 2031, sendo o valor projetado para 

o último ano, 50% maior do que aquele verificado em 2016. 

Outras indústrias 

O Gráfico 5-31 apresenta os resultados da projeção de demanda de energia para o 

segmento “Outras Indústrias”, entre os anos de 2016 e 2031, e de acordo com as premissas 

estabelecidas para o Cenário de Referência. 
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Gráfico 5-31 Consumo energético de Outras Indústrias entre 2016 e 2031 no Cenário de Referência 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os resultados das projeções, a demanda de energia deste segmento da 

indústria fluminense apresentará crescimento em todo o horizonte do estudo. No ano de 2021, 

a demanda por energia atinge 308 mil tep, um aumento de 15% em relação à 2016. Em 2026, 

atinge 360 mil tep e no último ano da projeção, 2031, a demanda projetada é equivalente a 424 

mil tep, o que representa um crescimento de cerca de 60% em relação aos valores verificados 

em 2016. 

5.4. Cenário alternativo 

 

O Cenário Alternativo foi desenvolvido visando um horizonte onde haveria maiores 

ganhos de eficiência energética em relação a aqueles apresentados no Cenário de Referência. A 

implementação de medidas de eficiência mais drásticas converge com os objetivos de redução 

das emissões de gases de efeito estufa do Governo Federal, previstos para os próximos anos, 

além da busca de redução nos gastos relacionados ao consumo de energia possibilitando 

diminuição nos custos de produção e consequente aumento da competitividade da indústria 

fluminense. ´ 



  

 

173 

Nesta seção serão apresentadas as premissas adotadas para a elaboração deste cenário, 

bem como os resultados obtidos através da utilização do modelo LEAP, em termos de consumo 

energético.  

5.4.1. Indústria de Alimentos e Bebidas 

 

No segmento industrial de alimentos e bebidas, Henriques et al. (2010) indicam um 

potencial de economia de energia de 10,6% para este segmento da indústria brasileira, que pode 

ser obtido a partir da otimização de processos de combustão, recuperação de calor em fornos e 

caldeiras, além da adoção de novos processos, mais eficientes do ponto de vista do consumo de 

energia. Em Couto (2017) medidas como otimização do retorno de condensado em caldeiras, 

manutenção de purgadores, recuperação de gases de combustão e melhorias nos isolamentos 

das caldeiras indicam potenciais de redução de consumo de combustível da ordem de 5% a 10%.  

Com base nas medidas de eficiência energética supracitadas, projetam-se ganhos de 

eficiência energética para estes dois segmentos industriais de cerca de 10% até 2031  

5.4.2. Indústria de Cerâmicas 

 

Na indústria de cerâmicas a otimização de processos de combustão, a utilização de 

motores mais eficientes e a recuperação de calor em fornos e caldeiras apresentam potencial 

de economia de energia entre 4% e 11% (Henriques, 2010; DECC, 2015; Imperial Collage, 2013; 

apud Oliveira & Carlos, 2017). Tendo em vista tais potenciais, projetam-se para a indústria de 

cerâmica fluminense ganhos de eficiência da ordem de 10%, até 2031. 

5.4.3. Indústria de Cimento 

 

No processo de produção de cimento podem listadas, a fim de se reduzir o consumo 

energético, as seguintes medidas de eficiência: controle e otimização, redução da perda de 

calor, melhorias no sistema de combustão e uso de aditivos. Tais medidas possuem potenciais 

de economia de 4% a 8% (IIP, 2014; IPPC, 2013; CSI/ECRA, 2009; CDM, 2009; GALITSKY, 2008; 

apud Oliveira, 2017).  
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Para a elaboração do Cenário Alternativo assumiu-se, com base nas medidas 

supracitadas, que a indústria cimenteira flumiense apresentaria 8% de ganhos de eficiência 

energética até 2031. 

5.4.4. Ferro gusa e Aço 

 

 Em He & Wang (2017) são apresentadas 158 medidas de eficiência que podem 

ser utilizadas nas diversas etapas dos processos produtivos de ferro gusa e aço. É importante 

ressaltar que a escolha das medidas de eficiência energética mais adequadas para cada planta 

industrial requer um profundo conhecimento de cada um dos sítios industriais, de forma 

individualizada. 

 A fim de se elaborar o Cenário Alternativo para este segmento industrial, 

destacaram-se algumas medidas de eficiência energética que podem ser utilizadas nas 

siderúrgicas fluminenses, selecionando as tecnologias que apresentam menores custos e 

maiores potenciais de economia de combustível. Na Tabela 5-19 são apresentadas tais medidas, 

seus respectivos potenciais de redução de consumo de energia, assim como seus custos. 

Tabela 5-19 Medidas de eficiência energética para a indústria de ferro gusa e aço. 

Medida de eficiência Economia de combustível (Gj/taço) Custo (USD/taço) 

Recuperação de calor residual na 

etapa de sinterização 
0,33 2,92 

Recuperção de calor das fornalhas de 

ar quente 
0,08 2,20 

Injeção de carvão pulverizado 0,57 8,10 

Controle da umidade do carvão 0,18 20,20 

Coke dry quenching 0,37 36,73 

Drivers de velocidade variável nos 

BOF 
0,30 0,79 

Injeção de gás natural nos alto-fornos 0,90 7,8 
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Melhoria no sistema de controle dos 

altos-fornos 
0,40 0,56 

Monitoramento automatizado no 

acabamento 
0,21 1,70 

Fonte: a partir de HE & WANG (2017) 

Com base nas medidas de eficiência energética listadas acima, projetou-se que a 

indústria de ferro gusa e aço fluminense apresentará ganhos de eficiência energética de 8% até 

2031. 

5.4.5. Indústria de Mineração e pelotização  

 Em Henriques et al. (2010) a otimização da combustão e a recuperação de calor em 

fornos e caldeiras do segmento de Mineração e Pelotização apresentam potenciais de economia 

de combustível que variam entre 3% e 18%, respectivamente. Outras medidas, tais como a 

manutenção de frotas de veículos e a utilização de motores mais eficientes podem apresentar 

ganhos de eficiência entre 16% e 3%, respectivamente (Branco, 2017). Com base nestas 

informações, assumiu-se que os ganhos de eficiência deste segmento industrial serão, em 

média, equivalentes a 8%, até 2031. 

5.4.6. Indústria de Metais Não Ferrosos 

 

 Na produção de metais não ferrosos, há possibilidades de ganhos de eficiência 

energética que variam entre 2% e 10% quando são adotadas medidas tais como otimização do 

fluxo de ar da combustão, controle de pressão nos fornos, isolamento dos fornos e recuperação 

de calor (Kermeli et al. 2014; Couto, 2017). No Cenário Alternativo, foi considerado que este 

segmento industrial apresentaria ganhos de eficiência de cerca de 7% com base nas medidas 

anteriormente citadas. 

5.4.7. Indústria de Papel e Celulose 

 

 Para a indústria de Papel e Celulose algumas medidas de eficiência podem trazer 

economias de 2% a 14% no consumo de energia: melhorias nos controles de processos; 

recuperação de calor em caldeiras; manutenção de equipamentos; e utilização de caldeiras com 
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retorno de condensado. Na elaboração do Cenário Alternativo foram considerados ganhos de 

eficiência energética de 8% neste segmento industrial, até 2031. 

5.4.8. Indústria Química 

 

 Henriques et al. (2010) mostram que, para a indústria química brasileira, a otimização 

do fluxo de ar da combustão, a implementação de sistemas de recuperação de calor e a 

recuperação de vapor podem trazer ganhos de eficiência energética que variam entre 3% a 6%. 

Por isto, a fim de modelar o consumo energético da indústria química fluminense, foram 

considerados ganhos de eficiência energética da ordem de 6% até 2031. 

5.4.9. Indústria Têxtil 

 

 A indústria têxtil brasileira apresenta potenciais de economia de energia entre 2% e 

5%, possíveis através da implementação de medidas de eficiência energética tais como: 

otimização do fluxo de ar da combustão e recuperação de calor entre outras (Henriques et al. 

2010). Assumiu-se que este segmento apresentará ganhos de eficiência energética de cerca de 

5% até 2031. 

5.4.10. Indústria de Vidros 

 

 A otimização da combustão e a recuperação de calor de processo, quando da 

produção dos vidros podem reduzir o consumo de energia entre 7% e 9% (Henriques et al, 

2010). Para a elaboração do Cenário Alternativo foi considerado que a indústria vidreira do 

Estado do Rio de Janeiro apresentará ganhos de eficiência energética da ordem de 7% até 

2031. 

5.4.11. Outras Indústrias 

 

Em relação ao segmento denominado “Outras Indústrias”, Henriques et al. (2010) 

indicam que o potencial de economia de energia varia entre 2% e 5% através da adoção de 

processos de otimização da combustão, recuperação de calor, bem como da adoção de novos 
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processos, mais eficientes do ponto de vista energético. A fim de elaborar o Cenário 

Alternativo, admitiu-se que a economia do segmento de Outras Indústrias será de 5%, até 

2031. 

5.4.12. Resultados do Cenário Alternativo 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados referentes ao Cenário Alternativo, onde 

foram considerados ganhos de eficiência mais significativos do que aqueles apresentados no 

Cenário de Referência, no qual se supunha a manutenção das tendências de consumo de energia 

verificadas no setor industrial até 2016. Primeiramente, são apresentados os resultados da 

demanda de energia total da indústria fluminense e a seguir estes resultados são desagregados 

para cada um dos segmentos industriais mencionados anteriormente. 

 O Gráfico 5-32 apresenta a demanda de energia, por fonte, do setor industrial 

fluminense, entre 2016 e 2031, para o Cenário Alternativo. 

 

Gráfico 5-32 Consumo de energia, por segmento industrial, entre 2016 e 2031 no Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

Neste cenário, o consumo de energia passa de 4.300 mil tep em 2016 para 4.467 em 

2021, representando um aumento de 4% em relação ao ano base. Em 2026, o consumo 

energético da indústria fluminense atinge 4.937 mil tep e no último ano da projeção, 2031, a 

demanda de energia é de 5.446, representando um aumento de 27% em relação ao ano base 

(2016). 
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Quando comparado com o Cenário de Referência, a adoção de medidas de eficiência 

energética do Cenário Alternativo promovem a redução média de 7% do consumo energético, 

ao final do horizonte da projeção, em 2031. 

O Gráfico 5-33 apresenta os resultados referentes ao consumo energético por fonte de 

energia, entre 2016 e 2031, para o Cenário Alternativo. 

 

Gráfico 5-33 Consumo de energia, por fonte, entre 2016 e 2031 no Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

 Em comparação com o Cenário de Referência, não houve variação significativa no 

percentual que as quatro principais fontes de energia consumidas pelo setor industrial do Estado 

do Rio de Janeiro (coque de carvão mineral, gás natural úmido e seco, outros secundários de 

carvão mineral e eletricidade). No Cenário de Referência, esta parcela representava 89,6% do 

total da energia consumida, enquanto que no Cenário Alternativo representa 87,2%, isto é, cerca 

de 90% do total, em ambos os cenários. 

Alimentos 

O Gráfico 5-34 apresentada a seguir apresenta o consumo energético para o segmento de 

alimentos fluminense entre 2016 e 2031 no Cenário Alternativo. 
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Gráfico 5-34 Consumo energético da Indústria de Alimentos entre 2016 e 2031 em mil tep - Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

Entre 2021 e 2016, o segmento de alimentos teve um aumento de 1,4% no consumo 

energético, saindo de 194 mil tep para 197 mil tep. No segundo quinquênio o aumento 

percentual deste consumo foi 3,5%, chegando a 204 mil tep. Por fim, o consumo em 2031 neste 

segmento industrial foi de 211 mil tep, representando um aumento percentual de 8,8% entre 

2016 e 2031. Quando comparado com o Cenário de Referência, as implementação de medidas 

de eficiência nesta indústria reduziram o consumo energético em 7% em 2031. 

Bebidas 

O Gráfico 5-35 apresenta os resultados referentes ao consumo energético da indústria de 

bebidas fluminense entre o ano de 2016 e 2031 para o Cenário Alternativo. 
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Gráfico 5-35 Consumo energético da Indústria de Bebidas entre 2016 e 2031 em mil tep - Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

 No Cenário Alternativo houve um aumento do consumo energético de 9,2% entre 2016 

e 2021, saindo de 87 mil tep para 95 mil tep. Entre 2021 e 2026 o consumo aumentou, 

aproximadamente, 12% atingindo 106 mil tep e em 2031 a demanda de energia atingiu 119 mil 

tep, representando um aumento percentual de 37% em relação ao ano base, 2016. Comprando 

estes resultados com aqueles do Cenário de Referência, o valor apresentado no Cenário 

Alternativo foi 5% menor em 2031. 

Cerâmica 

O Gráfico 5-36 apresenta os valores da demanda de energia da indústria de cerâmica entre 2016 

e 2031 para o Cenário Alternativo. 
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Gráfico 5-36 Consumo energético da Indústria de Cerâmica entre 2016 e 2031 em mil tep - Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

A indústria de cerâmica, apresentou no Cenário Alternativo, uma redução de 5,7%, 

aproximadamente, no primeiro quinquênio saindo de 29,6 mil tep para 27,9 mil tep. Isto ocorre 

devido a estagnação do nível de atividade deste segmento industrial somado aos ganhos de 

eficiência energética. No segundo período, entre 2021 e 2026, o consumo energético teve um 

aumento de 16,7%, chegando a 32,5 mil tep e nos cinco anos seguintes a demanda de energia 

deste segmento cresceu 19,3%, chegando a 38,9 mil tep. Este valor é, aproximadamente 13% 

menor do que o apresentado no Cenário de referência. 

Cimento 

O Gráfico 5-37, apresentada a seguir, apresenta os resultados do consumo energético do 

presente cenário para a indústria cimenteira entre 2016 e 2031. 
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Gráfico 5-37 Consumo energético da Indústria de Cimento entre 2016 e 2031 em mil tep - Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

Entre 2016 e 2021 houve uma redução de 5% no consumo de energia, saindo de 197,3 

mil tep para 187,5 mil tep, devido a estagnação da produção da indústria de cimento acrescida 

dos ganhos de eficiência energética neste período. Para o segundo quinquênio, houve um 

crescimento de 17,7%, resultando em uma demanda de 220,7 mil tep em 2026. Já no último 

período analisado, entre 2026 e 2031, o aumento do conisumo energético foi de 18,8% 

atingindo 262,2 mil tep, sendo este valor 14% inferior ao resultado do Cenário de Referência 

para o mesmo ano. 

Ferro gusa e aço 

No Gráfico 5-38 pode ser visto o consumo energético, em mil teps, do setor de ferro gusa e aço 

em intervalos de cinco anos entre 2016 e 2031 para o Cenário Alternativo. 
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Gráfico 5-38 Consumo energético da Indústria de Ferro Gusa e Aço entre 2016 e 2031 em mil tep - Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

O consumo energético da indústria de ferro gusa e aço apresentou um crescimento de 

6,3% entre 2016 e 2021, saindo de 2.986 mil tep para 3.175 mil tep. Já entre 2021 e 2026, o 

setor teve sua demanda acrescida em 9,6%, atingindo 3.479 mil tep. Por fim, no último 

quinquênio o consumo energético cresceu 8,5%, resultando no consumo de 3.774 mil tep, este 

valor 26% maior do o apresentado no ano de 2016. 

Quando comparado os resultados de consumo energético do Cenário de Referência e 

do Cenário Alternativo, nota-se que a demanda neste último foi 6,9% menor do que a do 

primeiro cenário. Esta redução no consumo de energia é resultado das medidas de eficiência 

adotadas para este segmento indústrial. 

Indústria de extração de minerais 

No Gráfico 5-39 é apresentado o resultado do consumo energético da extração de minerais 

entre 2016 e 2031 no Cenário Alternativo. 
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Gráfico 5-39 Consumo energético da Indústria Extrativa Mineral entre 2016 e 2031 em mil tep - Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

Devido a estagnação do nível de atividade deste segmento e a adoção de medidas de 

eficiência energética, o consumo de energia entre 2016 e 2021 apresentou uma redução de 3%, 

saindo de 135,6 mil tep para 131,6 mil tep. Entre 2021 e 2026, este comportamento não se 

repete devido a recuperação da economia fluminense, houve um aumento de 10,7%, atingindo 

145,7 mil tep. Já no último quinquênio, o conisumo energético cresceu 11,7% resultando em um 

consumo de 162,7 mil tep.  

Comparando os dois cenários, a demanda por energia em 2031 é 12% menor no Cenário 

Alternativo do que no Cenário de Referência. 

Metais não ferrosos e outros metais 

A projeção da demanda de energia do segmento industrial de metais não ferrosos e 

outros metais entre 2016 e 2031 no Cenário Alternativo é apresentada no Gráfico 5-40. 
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Gráfico 5-40 Consumo energético da Indústria de Metais Não Ferrosos e Outros Metais entre 2016 e 2031 em mil tep 
- Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

No primeiro quinquênio, a demanda de energia do segmento de metais não ferrosos e 

outros metais apresentou uma ligeira redução de apenas 1,5%, passando de 38,0 mil tep em 

2016 para 37,5 em 2021, isto ocorre devido ao estacionamento da atividade do setor somado 

aos ganhos de eficiência energética. Já no segundo período, entre 2021 e 2026, o consumo de 

energia deste segmento industrial cresceu 19,7%, resultando em um consumo de 44,9 mil tep. 

Por fim entre 2026 e 2031 houve um aumento de 20,7%, totalizando 54,2 mil tep, sendo este 

valor 42,6% maior do que o valor apresentado em 2016. 

Em 2031 o consumo de energia as medidas de eficiência adotadas no Cenário 

Alternativo resultaram em uma demanda de energia 5,5% menor do que a demanda do Cenário 

de Referência neste mesmo ano. 

Outras indústrias 

O Gráfico 5-41 apresenta o consumo energético do segmento intitulado de “Outras 

Indústrias” entre 2016 e 2031 no Cenário Alternativo 
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Gráfico 5-41 Consumo energético de “Outras Indústrias” entre 2016 e 2031 em mil tep - Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

 Entre 2016 e 2021, o segmento “Outras Indústrias” apresentou um crescimento de 13% 

em seu consumo energético, passando de 268,3 mil tep para 302,0 mil tep. No segundo 

quinquênio, este aumento percentual foi de 14%, atingindo 344,9 mil tep em 2026. Já no último 

período, a demanda de energia cresceu 19%, chegando a 411,6 mil tep. 

 Comparando os resultados de ambos cenários, o Cenário Alternativo apresentou, em 

2031, um consumo energético 3,2% menor do que a demanda de energia do cenário alternativo 

neste mesmo ano. 

Papel e celulose 

O Gráfico 5-42Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta a projeção da 

demanda de energia entre 2016 e 2031 do segmento industrial de Papel e Celulose no Cenário 

Alternativo. 
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Gráfico 5-42 Consumo energético da Indústria de Papel e Celulose entre 2016 e 2031 em mil tep - Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

A indústria de Papel e Celulose consumiu 41,0 mil tep em 2016 para 46,0 mil tep em 

2021, um aumento de 12%. Entre 2021 e 2026 esta indústria aumentou seu consumo energético 

em 18%, atingindo 54,9 mil tep. Por fim, no último período o crescimento percentual do 

consumo de energia deste segmento industrial foi de 20%, resultando em 65,8 mil tep. Este valor 

quando comparado com o resultado do mesmo ano do Cenário de Referência é 5% inferior. 

Química 
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 O 

Gráfico 5-43 apresentada a seguir mostra o resultado do consumo energético da indústria 

Química entre 2016 e 2031 no Cenário Alternativo. 

Gráfico 5-43 Consumo energético da Indústria de Química entre 2016 e 2031 em mil tep - Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

Entre 2016 e 2021, o consumo energético da indústria Química cresceu 2,3% saindo de 

133,1 mil tep para 135,8 mil tep. Já no segundo período houve um aumento de 6,3% chegando 
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a 144,4 mil tep em 2026. Por fim, no último quinquênio o consumo energético teve um 

crescimento percentual de 6% atingindo 153 mil tep em 2031.  

Em relação ao Cenário de Referência, o consumo de energia em 2031 do Cenário 

Alternativo apresenta um consumo energético 3% inferior. 

Têxtil 

O Gráfico 5-44 apresentada a seguir mostra o resultado do consumo energético da 

indústria Têxtil no Cenário Alternativo. 

 

Gráfico 5-44 Consumo energético da Indústria Têxtil entre 2016 e 2031 em mil tep - Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria 

No primeiro período, entre 2016 e 2021 houve um aumento do consumo energético da 

indústria Têxtil em 10%, saindo de 10,7 mil tep para 11,8 mil tep. Nos cinco anos consecutivos o 

aumento percentual foi de 20% atingindo 14,2 mil tep em 2026. Por fim, no último período 

analisado o consumo energético cresceu 21% totalizando 17,0 mil tep em 2031.  

Comparando este último valor com o consumo energético do Cenário de Referência no 

ano de 2031, o Cenário Alternativo apresenta um consumo por energia 3,5% menor. 

Indústria de Vidros 

A projeção do consumo energético da indústria de Vidros entre 2016 e 2031 no Cenário 

Alternativo é apresentada no Gráfico 5-45. 
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Gráfico 5-45 Consumo energético da Indústria de Vidros entre 2016 e 2031 em mil tep - Cenário Alternativo 
Fonte: elaboração própria. 

Entre 2016 e 2021, o segmento industrial de vidros apresenta uma leve redução em seu 

consumo energético, saindo de 122,5 mil tep para 119,6 mil tep devido a estagnação do nível 

de atividade deste setor somada a introdução de medidas de eficiência energética. No 

quinquênio seguinte, o consumo energético aumentou em 21%, atingindo 144,9 mil tep em 

2026. Já no último período, entre 2026 e 2031, houve um aumento de 22%, resultando em um 

consumo de 176,0 mil tep no último ano estudado.  

Este último valor apresentado representa uma economia de 4,5% no consumo de 

energia quando comparado com o resultado do mesmo ano no Cenário de Referência. 

5.5. Comparação entre os Cenários  

Para a construção dos cenários apresentados no presente estudo, foram definidas 

algumas hipóteses acerca da adoção de medidas de conservação de energia20 (ou eficiência 

                                                           

20 Os potenciais de conservação de energia podem ser classificados como potenciais técnicos, 

econômicos e de mercado. Os primeiros são definidos em relação a uma tecnologia de referência, que é, 
em geral, a melhor tecnologia disponível no mercado (Best Available Tecnology – BAT). Os potenciais 
econômicos são resultados de avaliações econômicas, além de comparações entre as tecnologias mais 
utilizadas e as mais eficientes. Finalmente, os potenciais de mercado refletem, além dos fatores já 
mencionados, também a influência de barreiras de vários tipos que limitam a utilização de tecnologias 
eficientes, do ponto de vista de consumo energético, mesmo quando elas são economicamente atrativas. 
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energética). Assumiram-se medidas mais ambiciosas para o Cenário Alternativo do que para o 

Cenário de Referência, conforme foi visto no seu respectivo item. 

Tais hipóteses influenciaram diretamente nos resultados obtidos para as projeções de 

demanda do setor industrial fluminense, bem como para cada um de seus segmentos. Os 

resultados obtidos para o Cenário de Referência e para o Cenário Alternativo serão analisados 

de forma comparativa, como pode ser visto a seguir. 

O Cenário Alternativo apresenta um consumo de energia cerca de 7% inferior ao do 

Cenário de Referência, ao final do horizonte da projeção, em 2031, conforme pode ser 

observado no Gráfico 5-46. Tal redução se dá em virtude da adoção das medidas de conservação 

de energia propostas para a construção do Cenário Alternativo, ausentes no Cenário de 

Referência. 

As reduções de consumo de energia previstas, por segmento industrial fluminense, se 

situam entre 3% (Indústria Química) e 14% (Indústria de Cerâmicas), quando computadas no 

último ano do horizonte da projeção, isto é, 2031. 

Em comparação com o Cenário de Referência, no Cenário Alternativo também não são 

previstas variações significativas na participação das quatro principais fontes de energia 

consumidas pelo setor industrial do Estado do Rio de Janeiro (permanecendo elas, as seguintes: 

coque de carvão mineral, gás natural úmido e seco, outras secundárias de carvão mineral e 

eletricidade). 

                                                           

Conseqüentemente, o potencial de mercado, em um dado setor industrial, é menor do que o potencial 
econômico e, este, é menor do que o potencial técnico, desde que as metodologias utilizadas em sua 
determinação sejam compatíveis (Bajay et al., 2009). 
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Gráfico 5-46  Projeção de demanda de Energia nos Cenários de Referência e Alternativo na Indústria Fluminense – 
Variações Quinquenais entre 2016 e 2031. 

A Tabela 5-20 detalha as projeções de demanda de energia, expressos em milhares de 

tep, para cada um dos segmentos do setor industrial fluminense, nos dois cenários propostos, 

para intervalos quinquenais, obtidas com o modelo LEAP. 
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Tabela 5-20 Projeção Quinquenal da Demanda de Energia, por segmento do setor industrial fluminense, segundo 
diferentes cenários (Mil tep) 

Segmento Industrial Cenário 2016 2021 2026 2031 

Alimentos 
Referência 195 203 215 227 

Alternativo 195 197 204 211 

Bebidas 
Referência 87 95 109 125 

Alternativo 87 94 106 119 

Cerâmico 
Referência 30 30 37 45 

Alternativo 30 28 33 39 

Cimento 
Referência 197 195 240 297 

Alternativo 197 188 221 262 

Ferro Gusa e Aço 
Referência 2.975 3.235 3.627 4.053 

Alternativo 2.986 3.175 3.480 3.774 

Mineração e Pelotização 
Referência 136 134 158 182 

Alternativo 136 132 146 163 

Não Ferrosos e Outros Metais 
Referência 38 38 46 57 

Alternativo 38 37 45 54 

Outras Industrias 
Referência 269 308 360 433 

Alternativo 269 302 345 412 

Papel e Celulose 
Referência 41 47 57 70 

Alternativo 41 46 55 66 

Químico 
Referência 133 136 147 156 

Alternativo 133 136 144 153 

Têxtil 
Referência 11 12 15 18 

Alternativo 11 12 14 17 

Vidro 
Referência 123 121 149 184 

Alternativo 123 120 145 176 

Total 
Referência 4.235 4.553 5.160 5.846 

Alternativo 4.245 4.467 4.937 5.447 

Fonte: Elaboração própria. 

 

É interessante notar que não necessariamente os segmentos industriais mais 

energointensivos se mostraram os mais sensíveis à adoção de medidas de eficiência energética, 

como seria de se esperar. Tal fato pode ser explicado, em parte, pelo grau de maturidade 

tecnológica de alguns destes segmentos industriais, caso da Indústria de Cimento e da Indústria 

de Ferro Gusa e Aço fluminenses, nos quais já foram realizados significativos esforços de 

modernização, no sentido de se buscar a eficiência energética das plantas, aumentando-se, em 

consequência, suas eficiências econômicas. 
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Os segmentos industriais nos quais se obtiveram as maiores projeções de potenciais de 

economia de energia (superiores a 10%), foram justamente aqueles nos quais havia as maiores 

oportunidades ganhos através de substituição de processos tecnologicamente defasados, por 

processos mais eficientes, inclusive do ponto de vista energético, além da adoção de outras 

medidas relacionadas à gestão do consumo de energia. 

Em 2009, um estudo de Bajay et al. apontou que, em nível de Brasil, a indústria de 

cerâmicas, por conta de seu segmento de cerâmica vermelha, seria a que possui o segundo 

maior potencial de economia de energia (ficando atrás, apenas, da Indústria de Ferro Gusa e 

Aço), tanto em termos absolutos como relativos, de conservação de energia térmica e de 

consumo total de energia. Boa parte dos fabricantes de cerâmica vermelha é constituída por 

empresas de pequeno e médio porte, que ainda utilizam fornos e processos ineficientes, em 

termos de consumo energético, sobretudo para a geração de energia térmica (Bajay et al, 2009). 

Os resultados obtidos neste estudo foram confirmados para o Estado do Rio de Janeiro, e a 

Indústria de Cerâmicas fluminense apresentou o mais elevado potencial de economia de 

energia, tendo-se registrado uma projeção de 13% de redução no Cenário Alternativo, em 

relação ao consumo projetado para o Cenário de Referência. 
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6. Setor Agropecuário 

6.1. Caracterização do Setor Agropecuário do Estado do Rio 
de Janeiro 

O setor agropecuário representa apenas uma pequena porção do PIB do estado do Rio 

de Janeiro. De acordo com o CEPERJ, entre 2010 e 2016, o setor representou em média 0,47% 

do PIB estadual. Além disto, este setor é relativamente pequeno em relação ao restante do Brasil 

e possui uma produção heterogênea entre as diferentes regiões fluminenses. Na produção 

agrícola, destaca-se o Norte Fluminense com a produção canavieira. Na pecuária, destaca-se a 

criação bovina concentrada no Norte e Noroeste Fluminense enquanto e a criação de galináceos 

na região Metropolitana e Sul Fluminense.  

Existe uma tendência de queda na utilização de terras por estabelecimentos 

agropecuários no estado do Rio de Janeiro desde 1970 para todos os usos, com exceção de 

pastagens plantadas, que tem cresceu consistentemente até 2006. Essa queda na destinação de 

terras para lavouras e no total de pastagens, correspondeu, de maneira geral, a uma queda ou 

estagnação da produção de produtos agropecuários em termos de quantidade produzida.  

Segundo o Balanço Energético Estadual do Rio de Janeiro de 2016, o consumo 

energético do setor agropecuário representava apenas 0,16% do consumo total do estado. Os 

31,1 ktep totais estimados de consumo, divididos em diesel (2%), eletricidade (91%) e lenha 

(7%).  

Tabela 6-1 Principais usos finais por subsetor Agropecuário 

 Agricultura Pecuária 

Força Motriz X   

Aquecimento Direto X   

Iluminação X X 

Refrigeração   X 

Fonte: Elaboração Própria 

A demanda por força motriz é basicamente utilizada na irrigação e no funcionamento 

de máquinas e equipamentos agrícolas, e atendida basicamente por eletricidade e óleo diesel. 

O aquecimento direto, utilizado por exemplo na secagem de produtos, é realizado 

principalmente com base em eletricidade e lenha. A iluminação e a refrigeração são realizadas 

com base em eletricidade, a refrigeração, em especial, é utilizada em freezers industriais para o 

acondicionamento da carne e possui significância na análise do consumo energético da pecuária. 
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6.1.1. Agricultura 

Segundo dados da Pesquisa Agrícola Municipal, produzido pelo IBGE, em 2016, a área 

destinada à produção agrícola do Rio de Janeiro correspondeu a 124 mil hectares plantados ou 

colhidos, principalmente de cana-de-açúcar nas regiões Norte e Noroeste e lavouras 

permanentes de café no Noroeste Fluminense e banana na região Metropolitana.  

Tabela 6-2 Área destinada à produção agrícola de lavouras temporárias e permanentes nas regiões fluminenses –
2016 

Tabela 4-2.  
(mil ha) (%) 

Noroeste 16,0 13% 

Norte 61,3 49% 

Centro 7,0 6% 

Baixadas 11,2 9% 

Sul 4,4 4% 

Metropolitana 24,1 19% 

Total 124,0 100% 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal - IBGE 

Um ranking com base na área destinada à produção agrícola de dez culturas agrícolas 

regionais cobre 78,1% da área destinada a esta finalidade no estado, e evidencia a importância 

da produção de cana-de-açúcar na produção agrícola do estado, especialmente no Norte 

Fluminense, conforme observado na Tabela 6-3.  

  



  

 

198 

Tabela 6-3 Dez maiores áreas regionais destinadas à produção agrícola - 2016 

 Região Área (mil ha) (%) 

Cana-de-açúcar Norte 48,7 39,3% 

Banana Metropolitana 11,9 9,6% 

Café Arábica Noroeste 10,8 8,7% 

Cana-de-açúcar Baixadas 5,4 4,3% 

Mandioca Metropolitana 5,3 4,3% 

Mandioca Norte 4,2 3,4% 

Banana Sul 3,0 2,4% 

Abacaxi Norte 3,6 2,9% 

Banana Centro 2,2 1,8% 

Banana Norte 1,9 1,5% 

Total  96,9 78,1% 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal - IBGE 

Dados da Pesquisa Agrícola Municipal, apresentam também queda na área plantada 

fluminense desde a década de 1990, tanto em lavouras permanentes quanto em lavouras 

temporárias. Esta queda, entretanto, ocorre com crescimento da área irrigada, que tem 

aumentado a proporção de terras irrigadas no estado, e do rendimento médio das lavouras.  

Além disso, os dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro 

(Emater-Rio) corroboram com a verificação da queda da área de lavoura no estado. Segundo 

dados da empresa, a área plantada de lavoura no estado caiu 40% desde o ano de 2010, 

alcançando 134 mil hectares em 2016. 

 

6.1.2. Pecuária 

Segundo a Pesquisa Pecuária Municipal, realizada pelo IBGE, as criações mais 

significativas para o estado são as de bovinos (1,1%), galináceos (0,9%) e equinos (1,8%). A 

criação suína representa apenas 0,2% do total nacional. A criação de animais se encontra 

bastante distribuída entre as regiões, com a criação bovina e equina concentrada 

majoritariamente nas regiões Noroeste, Norte e Centro, e a criação de galináceos concentrada 

nas regiões Sul e Metropolitana, como observa-se na Tabela 6-4.  
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Tabela 6-4 Número de animais entre as regiões fluminenses - 2016 

Região 
Bovino 

(mil) 
Bovino 

(%) 
Galináceo 

(mil) 
Galináceo 

(%) 
Equino 

(mil) 
Equino 

(%) 
Suíno 
(mil) 

Suíno 
(%) 

Noroeste 535,4 22,2% 204,4 1,7% 20,9 21,1% 22,8 35,4% 

Norte 660,3 27,4% 125,0 1,0% 17,8 18,0% 8,6 13,4% 

Centro 369,6 15,3% 2155,0 17,7% 11,0 11,2% 11,8 18,3% 

Baixadas 196,1 8,1% 114,8 0,9% 12,7 12,9% 2,8 4,3% 

Sul 365,3 15,2% 3763,2 30,9% 9,6 9,7% 10,7 16,5% 

Metropolitana 283,1 11,7% 5828,4 47,8% 26,8 27,1% 7,8 12,1% 

Total 2409,7 100,0% 12190,8 100,0% 98,9 100,0% 64,5 100,0% 

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal 

Entre 1990 e 2016, o número de bovinos na região cresceu 25,3%, a de galináceos caiu 

16,8% e a de equinos caiu 7,8%. Vale ressaltar que pastagens plantadas é a única categoria de 

utilização da terra que cresceu desde a década de 1970 no estado, em detrimento de pastagens 

naturais, lavouras e matas. Este aumento na área utilizada para produção de gado, entretanto, 

não foi suficiente para aumentar a participação fluminense no número de cabeças de gado, que 

permanece em torno de 1% desde 1990. 

Dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro (Emater-

Rio) corroboram com a verificação da queda da área de lavoura no estado. Segundo dados da 

empresa, a área plantada de lavoura no estado caiu 40% desde o ano de 2010, alcançando 134 

mil hectares em 2016. 

6.1.3. Silvicultura 

A silvicultura no estado é basicamente composta por plantações de eucalipto, como pode 

ser observado na Tabela 6-5. 

Tabela 6-5 . Área destinada à produção silvícola fluminense e participação das espécies florestais - 2016 

Região do 
Estado 

Total Eucalipto Outras Espécies 

mil ha % mil ha % mil ha % 

Noroeste 0,8 2,1% 0,8 2,1% 0,0 0,0% 

Norte 1,1 3,0% 1,1 3,1% 0,0 0,0% 

Centro 17,0 45,6% 17,0 46,6% 0,0 3,0% 

Baixadas 2,5 6,6% 2,5 6,8% 0,0 0,0% 

Sul 12,3 32,8% 11,5 31,3% 0,8 97,0% 

Metropolitana 3,7 9,9% 3,7 10,1% 0,0 0,0% 

Total 37,4 100,0% 36,6 100,0% 0,8 100,0% 

Fonte: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – IBGE  

Esta área se encontra principalmente nas regiões Centro (45,6%) e Sul (32,8%) fluminense. 
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6.2. Metodologia  

O consumo de energia no setor agropecuário foi determinado através de seus usos finais: 

força motriz, aquecimento direto e refrigeração, conforme consta na Tabela 6-6. 

Tabela 6-6. Principais usos finais por subsetor Agropecuário 

 Agricultura e Silvicultura Pecuária 

Força Motriz X X 

Aquecimento Direto X  

Refrigeração  X 

Iluminação  X 

Fonte: Elaboração Própria 

Na agricultura fluminense, considerou-se que os principais energéticos utilizados são o 

óleo diesel, para a movimentação de máquinas agrícolas em lavouras de cana e na silvicultura, 

a eletricidade, para irrigação, e a lenha, para secagem de grãos. Já na pecuária, a principal fonte 

energética é a eletricidade para refrigeração, operação de máquinas e equipamentos e 

iluminação. Os dados utilizados nas projeções foram obtidos em pesquisa a órgãos de pesquisa 

governamentais e estaduais e na literatura científica relacionada ao tema.  

Para projeção do consumo de energia, este estudo partiu de informações de coeficientes 

energéticos ligados à área plantada, a área irrigada e o abate de animais. O consumo energético 

de cada uma destas culturas foi considerado para diferentes etapas de produção. No estado, a 

cana-de-açúcar é o principal produto agropecuário, representando sozinha, no ano de 2015, 

aproximadamente 45,8% da área plantada total de lavouras permanentes e temporárias.  

A partir de informações sobre a evolução da produção agropecuária e sobre as 

perspectivas de crescimento futuro, foram criadas trajetórias de crescimento da produção. A 

partir destas trajetórias, foram traçados cenários de evolução do consumo de energia para cada 

uso energético na produção das principais culturas, do rendimento da produção agrícola e do 

abate para a pecuária. Os valores de eficiência energética por fonte e uso energético foram 

extraídos do Balanço de Energia Útil (BEU) (EPE, 2005) e que a trajetória de incremento na 

eficiência energética das tecnologias varia de acordo com o cenário projetado. Como esta 

publicação já possui dez anos, uma pesquisa mais detalhada foi realizada para verificar se a 

eficiência dos equipamentos ainda pode ser representada pelos coeficientes de eficiência do 

BEU, a pesquisa determinou que os valores contidos na publicação são adequados para os fins 

do presente estudo no caso do setor agropecuário fluminense. 
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A Figura 6-1 apresenta a árvore utilizada na modelagem do Setor Agropecuário. Destaca-

se a divisão entre agricultura e pecuária e entre seus principais usos energéticos. 

 

Figura 6-1. Árvore do modelo LEAP para o Setor Agropecuário 
Fonte: Elaboração própria 

A demanda total de energia do setor é dada pela soma do consumo final de energia para 

uso energético. 
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Onde: 

�N é o consumo final de energia do setor agropecuário;  

�N
�,�,O

 é o consumo total de energia provindo da fonte j para cada uso energético i (força motriz, 

aquecimento direto, refrigeração, iluminação) no subsetor p (agricultura e pecuária);  

Para cada uma das i atividades e j fontes energéticas, é estabelecido um coeficiente de 

consumo específico de energia, que evolui ao longo do tempo em função da evolução da 

eficiência energética ou de outras variações no uso de energia nos processos de produção. Estes 

coeficientes calibrados a partir da literatura disponível, conforme pode ser observado na Tabela 

6-7.   

Agropecuária

Agricultura e 
Silvicultura

Força Motriz

Irrigação

Máquinas 
Agrícolas

Aquecimento 
Direto

Secagem de 
grãos

Pecuária

Refrigeração Força Motriz

Equipamentos 
Elétricos

Iluminação
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Tabela 6-7. Consumos específicos por atividade do setor agropecuário 

  
Fonte Unidade 

Consumo Específico 
Adotado  

Referência 1 Referência 2 

Máquinas Agrícolas – 
Lavoura 
 

Diesel litros/ha  78 BELARDO (2010)   

Refrigeração 

Frangos Eletricidade Wh/kg 69,86 BUENO (2008).  

Bovinos Eletricidade 
kWh/cabeç
a 

293,41 SOUZA (2015) 
PACHECO 
(2006)  

Iluminação21 
  

Eletricidade Wh/kg 40,53 
OLIVEIRA, et al. 

(2012) 
FERREIRA & 
TURCO (2000)  

Máquinas 
Elétricas22 

Frangos Eletricidade Wh/kg 32,25 BUENO (2008) 
FERREIRA & 
TURCO (2000) 

Bovinos Eletricidade Wh/kg 26,36 PACHECO (2006) BUENO (2008) 

Irrigação23 
  

Eletricidade kWh/ha  3021,58 
LIMA, et. al 

(1999) 
  

Secagem de grãos24 
  

Lenha tep/ton 0,06    

Máquinas Agrícolas – 
Silvicultura25 
  

Diesel MJ/ha  900,97 
OLIVEIRA, et al. 
(2012) 

  

Fonte: Elaboração própria 

O produto destes coeficientes por variáveis projetadas de atividade fornece o consumo 

final projetado de energia por fonte e por uso final em cada cenário. 

6.1. Cenário de Referência  

6.1.1. Premissas do Cenário de Referência 

Para o cenário de referência, considerou-se que a produção por hectare das culturas 

cresce a uma taxa de 1% a.a., valores condizentes com as taxas de crescimento média desta 

variável nos últimos 20 anos e com a maior disseminação do uso da irrigação. Em contrapartida, 

considerou-se que a área plantada de lavouras temporárias e permanentes segue constante em 

                                                           

21 Considerou-se, com base em Ferreira e Turco (2000), que a iluminação representa 7/12 do consumo de eletricidade 
na avicultura. Considerou-se que a carcaça de um frango representa 73% do peso de um frango.  
22 Considerou-se que o consumo de energia para movimentação de equipamentos elétricos nos frigoríficos de abate 
de frangos representava aproximadamente 2,2% do consumo total em um frigorífico, com base em Bueno (2008). 
Esta divisão foi extrapolada para o abate bovino. No caso das aves, considerou-se também os equipamentos utilizados 
na criação das aves, com base em Oliveira, et al (2012). Considerou-se, com base em Ferreira e Turco (2000), que as 
máquinas elétricas representam 5/12 do consumo de eletricidade na criação de frangos. 
23 No caso da irrigação, o consumo específico surge do consumo de água hectare irrigado estimado para o estado do 
Rio de Janeiro em Lima, et al. (1999). Este valor é multiplicado pelo coeficiente de consumo de eletricidade por m3 
de água utilizada para irrigação, que foi considerado 207 Wh/m3. 
24 Como considerou-se apenas um uso para a lenha no setor agropecuário, o consumo específico utilizado é dado pela 
razão entre o consumo de lenha verificado no ano de 2014 para o setor pela produção total de grãos (milho, feijão, 
arroz e café).  
25 No caso da silvicultura, utilizou-se informações técnicas da produção de madeira de eucalipto. Considerou-se, por 
simplificação, que o consumo energético se divide igualmente entre o ciclo produtivo de 7 anos da cultura.  
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124 mil hectares., reduzindo a produção total em volume, conforme pode ser observado na 

Tabela 6-826. 

Com relação à mecanização da colheita da cana-de-açúcar, foi estabelecido que a Lei 

ordinária estadual nº 5990, de 20 de junho de 2011, que trata do fim da queima da palha da 

cana no estado até 2024. A lei determina que, até 2020, todas as áreas passíveis de mecanização 

com mais de 100 hectares não poderão utilizar este método. Como suposto, considerou-se que 

o principal limitante para introdução da mecanização da colheita seria o tamanho da área de 

lavoura27. Considerou-se que no ano de 2020, 100% dos estabelecimentos com área de lavoura 

maior que 100 hectares adotariam a colheita mecanizada e, a partir deste ano, a prática passaria 

a se difundir a taxas de 1% a.a. Com relação à silvicultura, considerou-se um crescimento gradual 

da área plantada até 120 mil hectares em 203128.  

Para a estimação da área irrigada, partiu-se de informações do crescimento da área 

irrigada fluminense de 1980 até 2006, contidas no Censo Agropecuário (IBGE, 2006). 

Considerou-se que o crescimento da área irrigada continuaria a trajetória verificada no estado 

entre 1995 e 2006, de 0,82% a.a. O abate cresce em média 5,6% a.a. no período. A perspectiva 

positiva para o setor pecuário fluminense está ligada ao fortalecimento do setor agropecuário 

fluminense motivado por políticas públicas, como o Rio Carne que visa aumentar a participação 

local na produção de carnes. A trajetória de crescimento destas variáveis se encontra na Tabela 

6-8. 

Tabela 6-8. Evolução da produção Agropecuária 

  2016 2021 2026 2031 

Área Irrigada (mil ha) 84,4 97,9 91,6 95,4 

Área Plantada de Lavouras (mil ha) 124 124 124 124 

Área de Silvicultura (mil ha) 40,6 58,2 83,6 120 

Produção de Grãos (mil ton) 28,8 30,3 31,9 33,5 

Abate (mil ton) 121,2 174 249,5 336.9 

Colheita Mecanizada de Cana (%) 42 67 71 74 

Fonte: Elaboração Própria 

Outras hipóteses adotadas neste trabalho foram as de que: (i) A operação de máquinas e 

equipamentos agrícolas é realizada com base no óleo diesel; (ii) o aquecimento direto para 

                                                           

26 Estimativas de especialistas da Emater-Rio baseadas nas vendas de equipamentos de irrigação mostram que a 
tendência de aumento pode ter sido interrompida para o estado após 2006. 
27 Utilizou-se como referência a distribuição das terras por tamanho área de lavoura no munícipio de Campo dos 
Goytacazes contido no Censo Agropecuário (IBGE, 2006). 
28 Supôs-se que dos 631 mil hectares previstos para silvicultura no Decreto nº 45.597 de 10 de março de 2016, 300 
mil seriam aproveitados até 2031. 
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secagem de grãos utiliza apenas a lenha como fonte de energia; (iii) a irrigação, a refrigeração e 

a operação de máquinas e equipamentos na pecuária utilizam apenas a eletricidade durante o 

período; (iv) a partir de 2018, a iluminação passa a ser 100% baseada em lâmpadas 

fluorescentes. Com relação aos consumos específicos de energia de cada atividade, considerou-

se a trajetória representada na Tabela 6-9. 

Tabela 6-9. Evolução dos consumos específicos de energia 

  2016 2021 2026 2031 

Irrigação (tep/ mil ha) 278,4 278,4 278,4 278,4 

Máquinas Agrícolas (tep/mil ha)  14,4 22,5 23,1 23,4 

Aquecimento Direto (tep/mil ton) 65 65 65 65 

Refrigeração (tep/mil ton) 42,7 42,4 42,1 41,8 

Equipamentos Elétricos (tep/ mil ton) 2,6 2,6 2,6 2,5 

Iluminação (tep/mil ton) 1,4 1,2 1,2 1,2 

Fonte: Elaboração Própria 

6.1.2. Resultados do Cenário de Referência 

Após a caracterização do setor, exposição da metodologia de cálculo e das hipóteses 

referentes à modelagem, esta seção expõe os resultados das projeções de consumo de energia 

para o cenário de referência. Abaixo serão apresentados o consumo energético projetado por 

subsetor, fonte energética e uso final. O consumo total de energia do setor Agropecuário cresce 

60% no período ligado principalmente à agricultura e silvicultura, muito embora a pecuária 

aumente sua participação nesse consumo, como pode ser observado no Gráfico 6-1. 

 
Gráfico 6-1 Evolução do Consumo por Subsetor até 2031 – Agropecuária 
Fonte: Elaboração Própria 
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O aumento da participação do setor pecuário se dá devido à expectativa de crescimento 

da atividade de abate, que é intensiva em eletricidade para a refrigeração. O consumo de diesel 

aumenta devido à suposição de que a tendência à maior intensidade no consumo de diesel da 

produção agrícola, com a mecanização da colheita de cana, e devido ao crescimento da 

silvicultura no estado, fazendo com que a alcance o patamar de 22%. Já o consumo de lenha 

aumenta, devido ao crescimento na produção de grãos dado pelo aumento esperado na 

produtividade, portanto, da necessidade do uso de lenha para secagem de grãos. Esta trajetória 

está ilustrada no Gráfico 6-2.  

 

 
Gráfico 6-2 Evolução do Consumo por Subsetor até 2031 – Agropecuária 
Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 6-3 Consumo de Energia por Uso Final até 2031 – Agropecuária 
Fonte: Elaboração Própria 

O consumo de energia no setor permanece fundamentalmente ligado à geração de força 

motriz para a irrigação e máquinas agrícolas. O consumo de energia para refrigeração e 

iluminação aumenta seguindo o crescimento da participação relativa da pecuária no setor. Já a 

necessidade de energia para secagem de grãos diminui, ligada à hipótese de queda da produção 

de grãos no estado. 

6.2. Cenário Alternativo 

6.2.1. Premissas do Cenário Alternativo 

Após uma extensa pesquisa, as medidas de política energética consideradas para o setor 

agropecuário estão expostas na Tabela 6-10. 

Tabela 6-10. Subsetores em que as medidas serão aplicadas 
 

Agricultura Pecuária 

Lâmpadas LED em aviários 
 

X 

Renovação e expansão de canaviais  X 
 

Repotencialização de motores e eliminação de vazamentos 
 

X 

Fonte: Elaboração própria 

A substituição de lâmpadas fluorescentes compactas por LED nos aviários implica num 

consumo de eletricidade menor para a mesma produção no setor pecuário. A renovação de 
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intensidade no consumo de diesel na agricultura. A expansão dos canaviais contribui para um 

aumento na produção de biocombustíveis dentro do estado. Por fim, a repotencialização de 

motores nos frigoríficos contribui para a redução no consumo de eletricidade para a refrigeração 

no setor pecuário. As premissas para o Cenário Alternativo estão especificadas abaixo: 

Iluminação em aviários 

As medidas para o uso final de iluminação partem do pressuposto de promover um 

cenário mais otimista quanto à proporção de lâmpadas do tipo LED utilizadas pela avicultura. 

Segundo Ribeiro (2015), a substituição de lâmpadas fluorescentes compactas por lâmpadas LED 

de fluxo luminoso e de temperatura de cor semelhantes pode gerar uma economia média de 

43,5% no consumo de energia neste setor.  

A Tabela 6-11 apresenta a viabilidade econômica da adoção da tecnologia LED nos aviários 

para o sistema analisado por Ribeiro (2015), ambos com temperatura de cor e iluminância 

equivalentes. Comparam-se os custos anualizados de investimento e os gastos com eletricidade. 

Os fatores de anualização levam em conta a vida útil de cada lâmpada e a taxa de desconto do 

projeto de 8% ao ano. O custo de investimento anualizado é dado pelo produto entre o preço 

das lâmpadas e o seu respectivo fator de anualização. O gasto com eletricidade é representado 

pelo produto entre o consumo de energia gerado por cada lâmpada e a tarifa de energia 

elétrica29. A Tabela 6-11 mostra as informações consideradas na análise de viabilidade, que 

demonstra a vantagem de se adotar a tecnologia LED.  

Tabela 6-11. Viabilidade econômica da lâmpada LED em aviários 

  
Investimento 

anualizado (R$) 
No de 

lâmpadas 
Potência 

Custo 
Lâmpadas 

Consumo anual 
(KWh) 

Gasto anual com 
eletricidade (R$) 

LFC 161 72 10W 8 1616,4 479 

LED 160,05 72 7W 20 919 272 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do SAD-ANEEL (2016) e Ribeiro (2015) 

Com a adoção desta medida, considerando-se as premissas desta análise e os valores de 

emissões da matriz de geração elétrica de 2016, poderiam ser evitadas a emissão de 5,9 tCO2e. 

Foi considerado que entre 2017 e 2031, as lâmpadas do setor aviário sejam substituídas 

por LED, alcançando 100% de penetração no setor em 2031. A economia de energia estimada 

pode ser observada na Tabela 6-12.  

Tabela 6-12. Economia de energia adicional gerada pela medida alternativa de iluminação 

                                                           

29 Considerada a média nacional da tarifa rural com impostos em 2014, de R$296,03 por MWh.  
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Ano % 

2015 - 

2020 7,2 

2025 25,1 

2031 43,5 

Fonte: Elaboração própria a partir do LEAP 

Esta medida torna-se ainda mais vantajosa no contexto atual, onde o preço de lâmpadas 

LED tem apresentado fortes reduções nos últimos anos (Guarinello, 2013). Esta tecnologia de 

iluminação apresenta as vantagens de ser reciclável e de não contaminar o ambiente no qual é 

descartada, diferentemente das lâmpadas fluorescentes que possuem mercúrio em sua 

composição. Devido a estes benefícios sugere-se o esforço de divulgação dos benefícios da 

lâmpada LED no setor para acelerar a adoção desta tecnologia em todos os setores. 

Renovação e expansão de canaviais 

No cenário alternativo considerou-se a possibilidade do aumento de ganhos de 

produtividade relacionados à renovação anual de 20% dos canaviais. Considerou-se que com a 

implantação desta medida, associada a tendência de crescimento de produtividade dos 

canaviais, poderia aumentar gradualmente a produtividade média dos canaviais para 100 ton/ha 

até 2030, com o custo de R$5.500/ha (CTC, 2015; Agência Estado, 2014). Isto poderia contribuir 

para amortecer a tendência de aumento de consumo de diesel por hectare, que está associado 

ao aumento da colheita mecanizada da cana-de-açúcar, e permitir um crescimento da produção 

com menores impactos em termos de consumo de diesel. Neste sentido, o consumo específico 

de diesel por tonelada de cana produzida seria até 65% maior no Cenário de Referência, como 

é apresentado na Tabela 6-13.  
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Tabela 6-13. Evolução do consumo específico de diesel na agricultura30 

 
2015 2020 2025 2030 2031 

Referência (mil ton/tep) 0,50 0,85 0,85 0,85 0,85 

Alternativo (mil ton/tep) 0,50 0,68 0,59 0,52 0,52 

Referência/Alternativo 1 1,26 1,44 1,65 1,65 

Fonte: Elaboração própria com base no LEAP 

Neste cenário considerou-se também um aumento da área plantada de cana-de-açúcar, 

de maneira que as 4 usinas em operação no estado atingissem 80% da capacidade nominal da 

produção de etanol em 203031 e continuasse crescendo na mesma taxa até 2031. A capacidade 

instalada das usinas produtoras de etanol é apresentada na Tabela 6-14. 

Tabela 6-14. Capacidade Instalada das usinas produtoras de etanol do Rio de Janeiro (m³/mês) 

Produtor de Etanol Hidratado 
Capacidade 

Instalada 
(m³/mês) 

Produção 
(m3) 

Agrisa Agroindustrial São João S/A1 5.400 13.059 

Álcool Química Canabrava S.A.2 15.000 45.112 

Companhia Açucareira Paraíso (Usina Paraíso)² 3.900 13.650 

Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro Ltda. (Coagro) 7.500 22.597 

Total 31.800 95.318 

Fonte: ANP (2015) 

Considerou-se, adicionalmente que a produção de cana utilizada com este fim estabilizaria 

em 50% até 2030, sendo que a outra parte seria utilizada para produção de açúcar. O aumento da 

área associado ao crescimento da produtividade permitiria um crescimento da produção 

canavieira no estado, conforme pode ser observado na Tabela 6-15 , abaixo. 

 

Tabela 6-15. Evolução da área plantada e da produção de cana-de-açúcar no Cenário Alternativo 

 2016 2021 2026 2031 

Produtividade (ton/ha) 52 65 81 100 

Área (mil ha) 89,9 111 137 170 

Produção (milhões de ton) 5,2 7,7 11,4 17,0 

Gasto renovação de canaviais (milhões de R$) 495 612 756 935 

Fonte: Elaboração própria  

                                                           

30 Neste cálculo não está considerado o consumo de diesel na silvicultura. 
31 Saindo de um patamar de 13,3% em 2014. 
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Além de aumentar a produção, a expansão da área plantada poderia contribuir para a 

geração de empregos. Em 2014, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED, MTE, 2016), o total de empregos formais no setor foi de 1.941, o que 

significa 2,1 empregos a cada cem hectares. Moraes (2007) demonstra que a mecanização de 

colheita está associada a redução no número de empregos formais na etapa de cultivo. Nesse 

contexto, a renovação das lavouras e a expansão da área plantada poderiam contribuir para 

amenizar a perda de empregos derivadas da mecanização da colheita que apresentam tendência 

a queda, apresentando um nível de empregados 80% maior em relação ao cenário de referência 

em 203132.  

Refrigeração 

No caso do consumo de eletricidade para refrigeração, considerou-se a possibilidade de 

ganhos de 9,7% ligados à repotencialização de motores e eliminação de vazamentos, com base 

em Frozza (2013). Considerou-se que medidas semelhantes poderiam melhorar a eficiência do 

consumo de eletricidade com o fim de uso na refrigeração de carnes nos frigoríficos, sob um 

investimento anualizado33 de R$ 1.162,14 para cada mil toneladas produzidas. 

Desta forma seria possível economizar 7,1% adicionais de energia no setor até 2031, 

conforme pode ser observado na Tabela 6-16.  

 

Tabela 6-16. Economia de energia adicional gerada pela medida 
alternativa de refrigeração 

Ano % 

2016 - 

2021 3,5 

2026 5,3 

2031 7,1 

Fonte: Elaboração própria a partir do LEAP 

                                                           

32 Um cálculo simplificado, com base em dados do MTE (2016), no qual a mecanização futura substitui inteiramente 
os empregados mostra que o número de empregos formais criados pela cana-de-açúcar no cenário alternativo em 
2030 geraria 1211 empregos formais, enquanto o de referência apresentaria 427 empregos formais. No ano de 
2014, existiam 1941 empregos formais na atividade de cultivo de cana-de-açúcar. 
33 Utilizou-se para isto uma taxa de desconto de 8% e uma vida útil de 10 anos das máquinas. 
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O consumo específico de energia para este uso final cairia em aproximadamente 3,9 tep 

por mil toneladas refrigeradas. Isto apresentaria uma economia de energia de R$4.991 para cada 

mil toneladas refrigeradas34.  

A aplicação desta medida, considerando a produção e as emissões associadas à geração 

de eletricidade de 2014, poderia evitar a emissão de aproximadamente 2,3 tCO2eq a cada mil 

toneladas de carcaça refrigeradas.  

 Os impactos da adoção das medidas elencadas nesta seção serão apresentados na 

seção seguinte.  

6.2.2. Resultados do Cenário Alternativo 

Após a caracterização do setor, exposição da metodologia de cálculo e das hipóteses 

referentes à modelagem, esta seção expõe os resultados das projeções de consumo de energia 

para o cenário Alternativo. Abaixo serão apresentados o consumo energético projetado por 

subsetor, fonte energética e uso final. O consumo total de energia do setor Agropecuário cresce 

13% no período ligado principalmente à atividade pecuária, como pode ser observado no Gráfico 

6-4. 

 

 
Gráfico 6-4 Evolução do Consumo por Subsetor até 2031 – Agropecuária 
Fonte: Elaboração Própria 

O aumento da participação do setor pecuário se dá devido à expectativa de crescimento 

da atividade de abate, que é intensiva em eletricidade para a refrigeração. O consumo de diesel 

                                                           

34 Considerada a média nacional da tarifa rural com impostos em 2014, de R$256,47 por MWh.  
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aumenta devido à suposição de que a tendência à maior intensidade no consumo de diesel da 

produção agrícola, com a mecanização da colheita de cana, e devido ao crescimento da 

silvicultura no estado, fazendo com que a alcance o patamar de 26,5%. Já o consumo de lenha 

aumenta, ao aumento na produção de grãos dado pelo aumento esperado na produtividade, 

portanto, da necessidade do uso de lenha para secagem de grãos. Esta trajetória está ilustrada 

na Gráfico 6-5. 

 

 
Gráfico 6-5 Consumo de Energia por Fonte até 2031 – Agropecuária 
Fonte: Elaboração Própria 

Outra possibilidade de análise da trajetória de consumo de energia no setor consiste em 

analisar a evolução do consumo de energia entre seus diferentes usos, conforme ilustrado na 

Gráfico 6-6. 
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Gráfico 6-6 Consumo de Energia por Uso Final até 2031 – Agropecuária 
Fonte: Elaboração Própria 

O consumo de energia no setor permanece fundamentalmente ligado à geração de força 

motriz para a irrigação e máquinas agrícolas. O consumo de energia para refrigeração e 

iluminação aumenta seguindo o crescimento da participação relativa da pecuária no setor. Já a 

necessidade de energia para secagem de grãos aumenta ligada à hipótese de aumento em sua 

produtividade. 

6.3. Comparação dos Resultados dos Cenários 

 

Como se pode ver no Gráfico 6-7, no Cenário de Referência, observa-se um consumo de 

energia maior que o do cenário alternativo.   
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Gráfico 6-7 Consumo de Energia por Uso Cenário até 2031 – Agropecuária  

 

Isso ocorre devido à política de expansão dos canaviais considerada no Cenário 

Alternativo, que busca atender a capacidade instalada das usinas de cana do estado até 2031. 

Sendo assim, a economia de energia de 7% no setor de pecuário é contrabalanceada por um 

consumo 8% maior no setor de agricultura e silvicultura. 

6.4. Referências 

IBGE. Censo Agropecuário 2006. Brasília: IBGE, 2008. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>   

____. Pesquisa trimestral de abate de animais. Brasília: IBGE, 2017. Disponível em: 
<http://www.sidra.ibge.gov.br>     

____. Pesquisa pecuária municipal. Brasília: IBGE, 2017. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>  

____. Produção agrícola municipal. Brasília: IBGE, 2017. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>  

Produção da extração vegetal e da silvicultura. Brasília: IBGE, 2017. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br> 
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7. Oferta de Energia 

7.1. Recursos Energéticos 

O Estado do Rio de Janeiro conta com importantes recursos energéticos, os quais foram 

fundamentais para os níveis de desenvolvimento que atingiu, quando comparados aos demais 

estados da federação brasileira. Entre estes recursos, destacam-se o petróleo e o gás natural, 

que atualmente respondem por mais de 65 % da produção nacional de hidrocarbonetos (ANP 

2017). Este volume já foi superior a 80 % da produção nacional, fazendo do Estado do Rio de 

Janeiro a chamada capital do petróleo da América Latina. 

7.1.1. Petróleo e gás natural 

Reservas do Estado do Rio de Janeiro 

As reservas de petróleo e de gás natural do Estado do Rio de Janeiro estão todas 

localizadas no mar, predominantemente na Bacia de Campos, que abrange os municípios de 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, 

Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco do 

Itabapoana. A Bacia de Campos faz limite com outras duas bacias sedimentares: ao sul, com a 

Bacia de Santos e ao norte, com a Bacia do Espírito Santo. Seu nome deriva da cidade de Campos 

dos Goytacazes, localizada no norte fluminense.  

A indústria de petróleo na Bacia de Campos está baseada nas operações offshore de 

exploração e produção em águas profundas (entre 400 e 1.000 metros de profundidade) e ultra 

profundas (a partir de 1.000 metros de profundidade), incluindo atividades de sísmica, 

perfuração, produção e escoamento. 

Ao final de 2015, as reservas totais de petróleo do Estado do Rio de Janeiro contabilizavam 

19.757,4 Mbbl, tendo sofrido uma queda de 22,8 % em relação aos valores contabilizados no 

ano anterior, já em virtude do declínio dos campos produtores. Em 2015, este valor 

representava 81 % das reservas totais de petróleo do Brasil. 

As reservas provadas de petróleo, por sua vez, contabilizavam 10.558,4 Mbbl, com 

decréscimo de 20,3% em relação aos valores contabilizados no ano anterior. Este valor 

representava 81 % das reservas provadas de petróleo do Brasil, no ano de 2015.  

Ao final de 2016, este valor tinha caído 6,66% e o volume contabilizado para as reservas 

totais do estado era de 18.441,1 Mbbl. No caso das reservas provadas, o valor contabilizado foi 

equivalente a 10.403,0 Mbbl, 1,5% inferior aquele registrado em 2015. A evolução das reservas 
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totais e provadas de petróleo do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2005 a 2016, é 

mostrada no Gráfico 7-1 (ANP 2017). 

 
Gráfico 7-1 Evolução das reservas totais e provadas de petróleo do Estado do Rio de Janeiro na última década. 
Fonte: (ANP 2017) 

Em termos de gás natural, as reservas totais em 31/12/2015 contabilizavam 490.572 

Mm³, com redução de 11,6 % em relação a 2014. Esse valor representa 65,8 % das reservas 

totais de gás natural do Brasil contabilizadas em 2015. 

As reservas provadas de gás natural, também ao final de 2015, eram de 256.207 Mm³, 

registrando decréscimo de 6,7% em relação ao ano anterior. Este valor representa 59,6 % das 

reservas provadas de gás natural do Brasil, registradas ao final de 2015 (ANP 2017). 

Já em 2016, as reservas totais de gás natural foram contabilizadas em 397.438 Mm³, valor 

19% inferior ao registrado em 2015. Já as reservas provadas decresceram quase 10%, tendo sido 

contabilizadas em 230.849 Mm³. 

A evolução das reservas totais e provadas de gás natural do Estado do Rio de Janeiro, no 

período de 2007 a 2016, é mostrada no Gráfico 7-2. 
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Gráfico 7-2 Evolução das reservas totais e provadas de gás natural do Estado do Rio de Janeiro na última década. 
Fonte: (ANP 2017) 

Produção 

Em 31/12/2015, 538 poços produziam no Estado do Rio de Janeiro, o correspondente a 

64% dos poços produtores offshore e a 6% do total de poços produtores do Brasil (ANP 2017). 

O Estado do Rio de Janeiro, em 2015, produziu 596,925 Mbbl de petróleo, o equivalente 

a 68% do total produzido em território nacional. A produção de petróleo no estado aumentou 

cerca de 6% em relação ao ano anterior. Em 2016, a produção do estado foi de 614,712 Mbbl 

(ANP 2017). 

A evolução da produção de petróleo do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2006 a 

2016, é mostrada no Gráfico 7-3. 
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Gráfico 7-3 Evolução da Produção de petróleo do Estado do Rio de Janeiro na Última Década. 

Fonte: (ANP 2017) 

Em 2015, o Estado do Rio de Janeiro produziu 14,319 Mbbl de LGN (Líquidos de Gás 

Natural), que representaram 43,8% da produção nacional deste energético. A produção de LGN 

no estado diminuiu cerca de 5,65 % em relação ao ano de 2014. Em 2016, a produção do estado 

sofreu uma redução de 29,6% em relação ao ano anterior, totalizando 10,043 Mbbl (ANP 2017). 

A evolução da produção de LGN do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2006 a 2016, 

é mostrada no Gráfico 7-4 . 
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Gráfico 7-4 Evolução da Produção de LGN do Estado do Rio de Janeiro na Última Década. 

Fonte: (ANP 2017) 

Em termos de gás natural, em 2015, o Estado do Rio de Janeiro produziu 14.062 Mm³, o 

equivalente a 40% do total produzido no Brasil. Esta produção foi 26,7% mais alta que aquela 

registrada no ano anterior (ANP, 2016).  

Em 2016, a produção de gás natural continuou aumentando e o volume registrado foi 

equivalente a 16.613,1 Mm³, volume 18,1% superior ao de 2015. A evolução da produção de gás 

natural do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2006 a 2016, é mostrada no Gráfico 7-5. 
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Gráfico 7-5 Evolução da produção de gás natural do Estado do Rio de Janeiro na última década. 
Fonte: (ANP 2017) 

Refinarias de Petróleo 

O Rio de Janeiro conta com duas refinarias, uma de grande porte, a REDUC, e uma de 

pequeno porte, a refinaria de Manguinhos. Está sendo construída no estado uma terceira 

unidade de processamento, o COMPERJ, cuja operação está prevista para ser iniciada em 2026. 

A REDUC e o COMPERJ são de propriedade da Petrobras e a Refinaria de Manguinhos pertence 

ao Grupo Andrade Magro. 

A produção de derivados de petróleo, energéticos e também não energéticos, nas 

refinarias de petróleo situadas no Estado do Rio de Janeiro, nos anos de 2015 e 2016, está 

discriminada na   
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Tabela 7-1. 
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Tabela 7-1 Produção de derivados de petróleo no Estado do Rio de Janeiro em 2015 e em 2016 

Derivados de Petróleo 

2015 2016 

Refinaria de 

Manguinhos (m3) 

Reduc¹ 

(m3) 

Refinaria de 

Manguinhos (m3) 

Reduc¹ 

(m3) 

TOTAL 394.531 12.571.405 461.033 12.310.983 

Total de Derivados 

Energéticos 
394.531 9.346.141 461.033 9.282.643 

Gasolina A 394.531 1.808.389 461.033 1.896.505 

Gasolina de aviação - - - - 

GLP² - 863.448 - 1.117.427 

Óleo combustível3,4 - 2.467.119 - 1.777.084 

Óleo diesel4 - 2.992.318 - 3.089.146 

QAV - 1.214.867 - 1.402.480 

Querosene iluminante - - - - 

Outros5 - - - - 

Total de Derivados Não 

energéticos 
- 3.225.264 - 3.028.341 

Asfalto - 91.333 - 79.575 

Coque6 - 493.248 - 523.624 

Nafta7 - 1.407.746 - 1.157.951 

Óleo lubrificante - 486.187 - 470.965 

Parafina - 16.000 - 13.796 

Solvente - - - - 

Outros8 - 730.751 - 782.430 

Fonte: (ANP 2017) 

Notas: 1. Não inclui o consumo próprio de derivados das refinarias. 2. Não inclui a produção de gás combustível. 3. 

Quando houver, os números negativos indicam que o volume produzido foi inferior ao volume do produto 

transferido para a composição de outros derivados. 

¹O GLP e o C5+ produzidos nas UPGNs de Catu e Candeias são contabilizados na RLAM; os produzidos nas UPGNs, 

REDUC I e REDUC II são contabilizados na Reduc; os produzidos na UPGN da LUBNOR são contabilizados na LUBNOR. 

O GLP e o C5+, etano e propano produzidos nas UFL da REDUC são contabilizados na produção desta refinaria. ² 

Refere-se à mistura propano/butano para usos doméstico e industrial. ³ Não inclui o óleo combustível de refinaria. 

4Inclui componentes destinados à produção de óleo combustível marítimo em alguns terminais aquaviários. 5 Inclui 

óleo leve para turbina elétrica. 6 Inclui coque comercializado para uso energético. 7Inclui a nafta produzida a partir da 

industrialização de xisto e enviada para a REPAR, onde é incorporada à produção de derivados da refinaria. 8Inclui 

diluentes, GLP não energético e outros produtos não energéticos. 

 

Nos próximos itens são detalhadas as atividades de cada uma destas unidades de 

processamento de petróleo cru. 
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REDUC ‒ Refinaria Duque de Caxias35 

Pertencente à Petrobras, a Refinaria Duque de Caxias (REDUC) é a quarta unidade de 

processamento de petróleo do Brasil em termos de capacidade instalada de refino, podendo 

processar mais de 250.000 barris de petróleo por dia (em 2015, sua capacidade nominal de 

processamento era equivalente a 251.593 bpd. Em 2016, a ANP atualizou a capacidade de 

processamento da REDUC para 251.592 bpd, um barril diário a menos), o que correspondia, 

naquele ano a 10,5% da capacidade nominal do parque de refino nacional (ANP, 2016). 

Em 31/12/2015, possuía capacidade de armazenamento de 1.042.018 m³ de petróleo e 

de 1.854.365 m³ de derivados de petróleo, produtos intermediários e etanol. 

A Refinaria Duque de Caxias está interligada aos Terminais de Ilha d’água, Ilha Redonda, 

Angra dos Reis, Cabiúnas, Campos Elíseos e Volta Redonda. Está interligada, também, à Refinaria 

Gabriel Passos (REGAP), em Betim (MG), e à Refinaria Henrique Lage (REVAP), em São José dos 

Campos (SP) (Petrobras 2016). 

Em 2015, a REDUC processou o volume médio de 200.879 bpd, de petróleo de origem 

nacional e também importada - 58 % da carga nacional e 41 % de carga importada, sendo que o 

1 % restante corresponde a outras cargas que não petróleo cru. Neste mesmo ano, produziu 

12.571.405 m3 de derivados de petróleo, 9.346.141 m3 de energéticos e 3.225.264 m3 de não 

energéticos (ANP 2017). 

Em 2016, a REDUC processou o volume médio de 194.891 bpd, de petróleo de origem 

nacional e também importada - 59 % da carga nacional e 39,5 % de carga importada, sendo que 

o 1,8 % restante corresponde a outras cargas que não petróleo cru. Neste mesmo ano, produziu 

12.310.983 m3 de derivados de petróleo, 9.282.643 m3 de energéticos e 3.028.341 m3 de não 

energéticos (ANP, 2017). 

As características técnicas da Refinaria Duque de Caxias são mostradas na Tabela 7-2. 

 

 

  

                                                           

35 Um amplo detalhamento do histórico e das atividades das refinarias fluminenses pode ser encontrado na Matriz 
Energética de 2016. 
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Tabela 7-2: Características técnicas das refinarias do Estado do Rio de Janeiro 

Característica da Unidade REDUC 
Refinaria de 

Manguinhos 
COMPERJ 

Capacidade de Processamento (bpd) 251.583 14.001 165.000 

Capacidade de Armazenamento de Petróleo (m3) 1.042.018 96.302  

Capacidade de Armazenamento de Derivados, Intermediários e 

Etanol (m3) 
1.854.365 54.102 - 

Área Total (km2) 13 60 45 

Área Construída (km2) 9 - - 

Unidades de Processo 43 - - 

Produtos 55 - 1 

Fonte: Petrobras (2016) 

Os principais produtos produzidos na REDUC são o óleo Diesel, gasolina, querosene de 

aviação (QAV), asfalto, nafta petroquímica, gases petroquímicos (etano, propano e propeno), 

parafinas, lubrificantes, GLP, coque, enxofre. A REDUC atende aos mercados do Rio de Janeiro, 

São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, e, em termos 

de lubrificantes, atende a todo o Brasil. A refinaria conta com 43 unidades de processo, 

discriminadas na Tabela 7-3. 

Tabela 7-3: Unidades de Processamento da REDUC 

REDUC – Refinaria Duque de Caxias Estado do Rio de Janeiro 

UNIDADE DE PROCESSAMENTO CAPACIDADE 

Destilação Atmosférica e Vácuo para Combustíveis (U-1210) 24.000 m³/dia 

Craqueamento Catalítico Fluido (U-1250) 7.500 m³/dia 

Coqueamento Retardado (U-4100) 6.000 m³/dia 

Hidrotratamento de QAV e Diesel (U-2700) 5.500 m³/dia 

Hidrotratamento de Correntes Instáveis (U-2800) 4.800 m³/dia 

Hidrotratamento de Nafta Leve (U-4300) 2.000 m³/dia 

Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada (U-4500) 5.000 m³/dia 

Desasfaltação a Propano (U-1240) 3.200 m³/dia 

Desasfaltação a Propano (U-1790) 3.600 m³/dia 

Separação de Propeno (U-3100) 1.385 m³/dia 

Pré-fracionamento de Nafta (U-2400) 3.300 m³/dia 
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REDUC – Refinaria Duque de Caxias Estado do Rio de Janeiro 

UNIDADE DE PROCESSAMENTO CAPACIDADE 

Reforma Catalítica (U-1220) 1.900 m³/dia 

Unidade de Metil-Tércio-Butil-Éter (U-3200) 215 m³/dia 

Geração de Hidrogênio (U-3900) 550.000 Nm³/dia 

Recuperação de Hidrogênio (U-4580) 132.825 Nm³/dia 

Geração de Hidrogênio (U-1620) 70.000 Nm³/dia 

Geração de Hidrogênio (U-1820) 70.000 Nm³/dia 

Recuperação de Enxofre I (U-3300) 52 t/dia 

Recuperação de Enxofre II (U-3350) 52 t/dia 

Destilação Atmosférica e a Vácuo para Lubrificantes (U-1510) 8.000 m³/dia 

Desaromatização a Furfural (U-1520) 2.000 m³/dia 

Desparafinação a MIBC (U-1530) 1.800 m³/dia 

Hidrotratamento de Óleos Básicos (U-1540) 1.700 m³/dia 

Destilação Atmosférica e a Vácuo para Lubrificantes (U-1710) 8.000 m³/dia 

Desaromatização a Furfural (U-1720) 2.000 m³/dia 

Desparafinação a MIBC (U-1730) 1.800 m³/dia 

Hidrotratamento de Óleos Básicos (U-1740) 1.200 m³/dia 

Desoleificação de Parafina a MIBC (U-1630) 300 m³/dia 

Fonte: Petrobras (2016) 

 

Em 2015, a REDUC produziu 486.187 m3 de lubrificantes, o que representou 76% da 

produção total do Brasil. Esta produção foi 5% inferior àquela registrada em 2014. Em 2016, a 

refinaria produziu 470.965 m3, o equivalente também a 76% do volume total produzido no 

mesmo ano. 

Assim sendo, em termos da produção deste derivado não energético, a REDUC continua 

mantendo sua importância estratégica para o mercado brasileiro.  
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Refinaria de Manguinhos 

A Refinaria de Manguinhos de pequeno porte, sendo a quarta menor unidade em termos 

de capacidade de processamento de petróleo do Brasil, podendo processar pouco mais de 

14.000 barris de petróleo por dia (em 2015, sua capacidade nominal de processamento era 

equivalente a 14.001 bpd e ao final de 2016 foi atualizada pela ANP em 14.000 bpd), o que 

correspondia, naquele ano, a apenas 0,6% da capacidade nominal do parque de refino nacional. 

Pode produzir os principais derivados do petróleo: gasolina comum, gás liquefeito de petróleo 

(GLP), diesel, óleo combustível e solventes especiais (ANP, 2016). 

Em 2015, Manguinhos processou o equivalente a 6.746 bpd de petróleo importado 

(98,6%) e 6.649 bpd (1,4%) das assim chamadas outras cargas, que incluem resíduos de petróleo, 

resíduos de terminais e resíduos de derivados que são reprocessados em unidades de destilação 

atmosférica juntamente com as cargas de petróleo e condensado (1,4%).  

Em 2016, Manguinhos processou um volume equivalente a 7.664 bpd de outras cargas, 

não tendo processado petróleo cru, nacional ou importado. 

Em 31/12/2015, possuía capacidade de armazenamento de 96.302 m³ de petróleo e de 

54.102 m³ de derivados de petróleo, produtos intermediários e etanol. Seu parque de tancagem 

está interligado por dutos até uma estação própria de descarregamento de petróleo e 

carregamento de produtos, situada na Baía da Guanabara. 

Atualmente, em virtude de problemas de natureza judicial, a refinaria não está 

processando petróleo e tem operado apenas como formuladora de gasolina (o que consiste na 

especificação da qualidade do produto, para que atenda aos padrões determinados pela ANP).  

A Refinaria de Manguinhos produz a Gasolina tipo “A” comum, isenta de álcool e aditivos. 

O produto é entregue exclusivamente para as companhias distribuidoras. A refinaria produziu 

394.531 metros cúbicos somente de gasolina, não tendo produzido outros derivados de 

petróleo em 2015. 

Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN) 

O Estado do Rio de Janeiro conta atualmente com dois polos de processamento de gás 

natural. Um deles, situado na própria REDUC e o outro, situado no Terminal de Cabiúnas, no 

Município de Macaé, defronte à Bacia de Campos. As capacidades de processamento de gás 

natural das UPGNs localizadas no Estado do Rio de Janeiro registradas ao final de 2015 e de 2016 

são mostradas na Tabela 7-4. Houve ampliação das capacidades de ambos os polos produtores. 
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Tabela 7-4: Capacidade de Processamento de Gás Natural do Estado do Rio de Janeiro em 2015 e em 2016. 

Polos Produtores 

de 

Gás Natural 

Município (UF) 
Início da 

operação 

Capacidade 

Nominal 

(mil m3/dia)  

2015 

Capacidade 

Nominal 

(mil m3/dia)  

2016 

REDUC Duque de Caxias (RJ) 1983 4.500 5.000 

Cabiúnas Macaé (RJ) 1987 16.200 15.900 

TOTAL 
Estado do Rio de 

Janeiro 
1983 20.700 20.900 

Fonte: ANP (2016). 

No processamento do gás natural úmido, são produzidos o gás natural seco, o GLP, as 

chamadas frações C5+ (hidrocarbonetos com mais do que cinco átomos de carbono em suas 

cadeias), etano e também propano. O etano e o propano são destinados às Centrais 

Petroquímicas sendo utilizados como matérias-primas e as frações C5+ são encaminhadas para 

compor a chamada "gasolina natural". 

O polo de processamento de gás natural de Cabiúnas é composto por quatro tipos 

distintos de unidades industriais: URL, UPGN, UPCGN e URGN36. Nestas unidades, o 

processamento e condicionamento do gás natural é feito a partir de diferentes tecnologias 

físico-químicas, conforme apresentado na Tabela 7-5. 

  

                                                           

36Tipos de Unidades de Processamento de Gás Natural: 4.860 
UPCGN – Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural: Instalação industrial que tem por objetivo 
separar as frações leves existentes no condensado do gás natural, separando o mesmo em três correntes: gás residual 
(C1 e C2), GLP (C3/C4) e gasolina natural (C5+);  
UAPO – Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho: Instalação industrial que visa a separação das frações mais pesadas 
do gás natural (C3+) através da liquefação, objetivando o enquadramento do gás processado (C1/C2), não possuindo 
grandes compromissos com a especificação técnica do líquido gerado (C3+);  
UTGN – Unidade de Tratamento de Gás Natural: Instalação industrial cujo objetivo é realizar a retirada de H2S do gás 
natural. Após este tratamento, o gás natural é enviado para a URL ou UPGN para seu devido processamento;  
UPGN – Unidade de Processamento de Gás Natural: Instalação industrial cujo objetivo é realizar a separação das 
frações pesadas (propano e mais pesados) existentes no gás natural, do metano e etano, gerando GLP (C3/C4) e 
gasolina natural (C5+);  
URL – Unidade de Recuperação de Líquido: Instalação industrial que tem por objetivo separar o metano (C1) das 
frações mais pesadas, contendo C2+ na forma de líquido (LGN);  
UFL – Unidade de Fracionamento de Líquido: Instalação industrial que objetiva separar o LGN (C2+) obtido na URL em 
correntes contendo etano, propano, GLP e C5+;  
U-MEA – Unidade de Monoetanolamina (MEA): – Instalação industrial que tem por objetivo o tratamento do etano 
(C2) produzido na UFL, removendo CO2. 
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Tabela 7-5: Unidades de Processamento de Gás Natural do Estado do Rio de Janeiro em 2015 

UNIDADES DE 
PROCESSAMENTO DE GÁS 

NATURAL 
Município (UF) 

Início da 
Operação 

Tipo de Processo 

Capacidade de 
Processamento 

(mil m³/dia) 

UPGN Cabiúnas Macaé (RJ) 1997 Absorção 
Refrigerada 

580 

URGN Cabiúnas Macaé (RJ) 1987 Refrigeração 
Simples 

2.800 

UPCGN Cabiúnas I Macaé (RJ) 1987 Fracionamento de 
Condensado 

1.5*37 

UPCGN Cabiúnas II Macaé (RJ) 2007 Fracionamento de 
Condensado 

1.5*3 

UPCGN Cabiúnas III Macaé (RJ) 2009 Fracionamento de 
Condensado 

1.5*3 

URL Cabiúnas I Macaé (RJ) 2002 Turbo Expansão 4.500 

URL Cabiúnas II Macaé (RJ) 2004 Turbo Expansão 4.500 

URL Cabiúnas III Macaé (RJ) 2009 Turbo Expansão 4.860 

UPGN U-2500 REDUC Rio de Janeiro (RJ) 1983 Absorção 
Refrigerada 

2.500 

UPGN U-2600 REDUC Rio de Janeiro (RJ) 1987 Turbo Expansão 2.000 

Fonte: Revista Brasil Energia (2015) 

Na REDUC estão localizadas duas Unidades de Processamento de Gás Natural, uma que 

utiliza o processo de absorção refrigerada e a outra, mais moderna, que utiliza o processo de 

turbo expansão. 

Em 2015, o Polo de Processamento de Gás Natural de Cabiúnas e o Polo da REDUC 

concentraram 21,7 % da capacidade nacional instalada, e processaram 4.045 Mm³ de gás natural 

úmido, o equivalente a 16,7 % do volume total processado no Brasil. A produção de gás natural 

seco foi equivalente a 3.496 Mm³, o equivalente a 18 % da produção total nacional.  

Em 2016, os polos processaram 6.021 Mm³ de gás natural úmido (28,5% do de todo o gás 

processado no Brasil) e produziram 5.095 Mm³ de gás natural seco (26% da produção nacional). 

A Tabela 7-6 exibe os detalhes da produção das unidades de processamento de gás 

natural em 2015 e em 2016. 

  

                                                           

37Unidades que somente processam condensado e, portanto, a sua capacidade expressa em volumes no estado líquido não está 
contabilizada no total. 
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Tabela 7-6: Volume de gás natural processado e produção de gás natural seco, GLP, C5+, etano e propano 

Polos produtores  
Gás Natural Processado  

(mil m³)¹ 
GLP (m³)² C5

+ (m³)2 
Etano 

(mil m³)1 
Propano (m³)2 

Gás Seco 

(mil m³)¹ 

Cabiúnas (RJ)3 4.039.972 441.913 275.480 214.925 662.400 3.491.525 

REDUC (RJ)4 4.812 449 541 - - 4.216 

TOTAL EM 2015 4.044.784 442.362 276.021 214.925 662.400 3.495.741 

Cabiúnas (RJ)3 5.903.636 254.994 149.672 300.352 935.223 5.021.505 

REDUC (RJ)4 116.980 419.782 307.353 - - 73.738 

TOTAL EM 2016 6.020.616 674.776 457.025 300.352 935.223 5.095.243 

Fonte: ANP (2016) 

Nota: 1Volumes no estado gasoso. 2Volumes no estado líquido. 3Inclui os volumes processados nas UPCGNs, URLs, 
URGN e UPGN Cabiúnas.4Inclui os volumes processados nas UPGNs REDUC I e REDUC II e as parcelas de GLP e C5+ 
estão contabilizadas na produção da REDUC. 

Centrais Petroquímicas 

De acordo com informações da ANP, não há produção de derivados nas Centrais 

Petroquímicas do Estado do Rio de Janeiro, ainda que haja a produção de gasolina automotiva 

e GLP, em Centrais Petroquímicas de outros estados brasileiros. 

7.1.2. Biocombustíveis: etanol, biodiesel e biogás  

O Estado do Rio de Janeiro produz etanol hidratado e biodiesel, mas não é um grande 

produtor de biocombustíveis, devido, principalmente, à pouca expressão da atividade agrícola 

do estado.  

Produção de Etanol 

Segundo a NovaCana (2017), 28 usinas de cana-de-açúcar fecharam desde a década de 

1960. Desse total, 7 fecharam na década de 1990 e 7 nos anos 2000. Atualmente, há apenas 

quatro usinas produtoras no Estado do Rio de Janeiro, com capacidade instalada total de 1.060 

m3/dia de etanol hidratado. 

Em 2015, o Estado do Rio de Janeiro produziu 53.800 m³ de etanol hidratado, em suas 

quatro destilarias. Este valor foi 61 % superior aquele registrado em 2014. Não houve produção 

de etanol anidro no estado em 2015.  

Em 2016, este volume de novo aumentou consideravelmente, e foram produzidos 95.318 

m3, valor 77% maior do que a produção registrada no ano anterior. 
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As empresas fluminenses produtoras de etanol e suas respectivas produções são 

discriminadas na  

Tabela 7-7. 

Tabela 7-7: Produção de etanol hidratado no Estado do Rio de Janeiro em 2015 e em 2016 

Produtor de Etanol Hidratado 
Capacidade 

Instalada (m³/dia) 

Capacidade 

Instalada (m³/mês) 

Produção 

(m3) 

2015 

Produção 

(m3) 

2016 

Agrisa Agroindustrial São João S/A1 180 5.400 5.633 13.959 

Álcool Química Canabrava S.A.2 500 15.000 18.968 45.112 

Companhia Açucareira Paraíso (Usina 

Paraíso) ² 
130 3.900 9.895 13.650 

Cooperativa Agroindustrial do Estado 

do Rio de Janeiro Ltda. (Coagro) 
250 8.100 19.299 22.597 

TOTAL 1.060 32.400 53.795 95.318 

Fonte: ANP (2016) e ANP (2017) 

Nota: 1Plantas produtoras de etanol com titularidade ratificada. 
2Plantas produtoras de etanol autorizadas para operação. 

Ao final de 2015, a tancagem de etanol no Estado do Rio de Janeiro era equivalente a 

55.265 m³, distribuídos por quatorze tanques. 

Em 2015 a área plantada com cana de açúcar no Estado do Rio de Janeiro foi de 82.519 

hectares, o que representa medos de 1% da área total plantada no Brasil (Unica, 2017).  

Produção de Biodiesel 

Até maio de 2015, eram duas as usinas produtoras de biodiesel: a Cesbra Química e a 

Grand-Valle Bioenergia. 

Em maio de 2015 foram revogadas as autorizações de operação e comercialização da 

empresa Gran Valle Energia Ltda. (Porto Real – RJ), que foi comprada pela Olfar RJ. Antes, sua 

capacidade instalada de produção de biodiesel correspondia a 7.410 m3/mês. Desta forma, a 

capacidade instalada total de produção do biocombustível era, em 31/12/2015, equivalente a 

5.001 m³ por mês, volume correspondente apenas à planta da Cesbra Química (ANP, 2015). 

Em 2015, o Estado do Rio de Janeiro produziu 18.704 m³ de biodiesel, valor 8,35% superior 

aquele verificado em 2014. Esta produção gerou 2.882 m³ de glicerina e consumiu 2.758 m³ de 
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metanol. Em 2016, apenas a CESBRA produziu 21.669 m3 do biocombustível, conforme a Tabela 

7-8 

Tabela 7-8:. Produção de biodiesel no Estado do Rio de Janeiro em 2015 e em 2016 

Produtor  
 Capacidade Instalada  

(m³/ano)  

Produção (m3) 

2015 

Produção (m3) 

2016 

Cesbra Química Ltda.  60.012,0 18.692,8 21.669,1 

Olfar RJ (antiga Grand-Valle Bio Energia 

Ltda.) 

88.920,0 11,5 0 

Total  148.932 18.704,3 21.669,1 

Fonte: ANP (2016) e ANP (2017) 

Produção de biogás 

Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro possui duas usinas de tratamento de biogás com 

aproveitamento energético em operação (Governo do Estado do RJ, 2017). 

A primeira é o projeto Usina Gás Verde (Novo Gramacho Energia Ambiental S.A.), 

localizada em Duque de Caxias no aterro de Gramacho, com capacidade de produção de 213.000 

m³/dia. O biogás produzido é purificado e transportado para abastecimento parcial do consumo 

de gás da REDUC - Refinaria de Duque de Caxias (Gás Verde, 2017). Devido à baixa produção 

atual de biogás do aterro de Gramacho, aproximadamente 30% do volume estimado, a Usina 

Gás Verde será transferida para o aterro de Seropédica que possui uma produção média de 

384.000 m³/dia. Esse volume permitirá a melhor utilização da capacidade da planta do projeto 

Usina Gás Verde. O início de operação da planta este previsto para o ano de 2019. O biometano 

produzido no aterro de Seropédica será enviado para a rede de distribuição da CEG. 

O segundo é o Aterro Sanitário Dois Arcos (EcoMetano), que está localizado em São Pedro 

da Aldeia. Essa planta tem capacidade média de 11.500 m³/dia de produção de biogás e foi a 

primeira no Brasil a utilizar um aterro sanitário como substrato para a produção de 

Biometano/GNV. 

7.1.3. Centrais de Transformação 

Neste item são apresentadas as Centrais de Transformação do Estado do Rio de Janeiro: 

Refinarias de Petróleo, Unidades de Processamento de Gás Natural e Centrais Petroquímicas. 

Nessas unidades, a energia primária (água, carvão, urânio, petróleo cru e gás natural) é 

transformada em energia secundária (derivados de petróleo, gás natural seco ou processado). 
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Terminais de Regaseificação de Gás Natural 

O Estado Rio de Janeiro possui um terminal de regaseificação de GNL (Gás Natural 

Liquefeito), situado na Baía da Guanabara. O Terminal de Regaseificação da Baía da Guanabara 

tem a capacidade diária de transferência de 14 Mm³ para a malha de gasodutos da Região 

Sudeste, o equivalente a cerca de 40% da capacidade total de regaseificação do Brasil 

(Petrobras, 2016). Esse gás é, em sua maior parte, destinado ao abastecimento das usinas 

termelétricas do Estado. 

Terminais de Armazenamento de Petróleo e Derivados 

Com a finalidade de viabilizar a movimentação de petróleo, derivados e etanol, o Estado 

do Rio de Janeiro dispunha, em 31/12/2015, de onze terminais de armazenamento autorizados 

pela ANP, sendo um centro coletor de etanol (no Município de Campos, contando com dois 

tanques), seis terminais aquaviários (com 97 tanques) e quatro terminais terrestres (com nove 

tanques).  

No final de 2016 foram revogadas (Despacho ANP n.º 1501, de 15/12/2016) as 

autorizações de operação dos Centros Coletores de Etanol outorgadas à Petróleo Brasileiro S/A 

– Petrobras. 

A Tabela 7-9 resume as capacidades nominais de armazenamento de petróleo, seus 

derivados e etanol, discriminadas pelos terminais no final de 2016. 
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Tabela 7-9: Capacidade nominal de armazenamento de petróleo, seus derivados e etanol, segundo terminais, do 
Estado do Rio de Janeiro em 31/12/2016. 

Tipo de instalação, local e 
operador 

Número de 
Tanques 

 

Petróleo 
(m³) 

Derivados e 
etanol 

(Exceto GLP) 
(m³) 

GLP 
(m³) 

Total 
 

CENTRO COLETOR DE ETANOL1 - - - - - 

TERMINAL AQUAVIÁRIO 83 845.577 361.317 76.337 1.283.231 

Angra dos Reis (RJ) - Transpetro - 
Ilha Grande 

17 845.577 132.489 - 978.066 

Rio de Janeiro (RJ) - Tequimar (ex-
União) - Caju 

24 - 17.245 - 17.245 

Rio de Janeiro (RJ) - Cosan (ex-
Esso) - Ilha do Governador 

8 - 17.199 - 17.199 

Rio de Janeiro (RJ) - ExxonMobil - 
Ilha do Governador 

6  -  29.318  -  29.318  

Rio de Janeiro (RJ) - Transpetro - 
Ilha Redonda 

5 - - 33.563 33.563 

Rio de Janeiro (RJ) - Transpetro - 
Ilha Comprida - TAIC 

5 - - 42.774 42.774 

Rio de Janeiro (RJ) - Transpetro 
Almirante Tamandaré - Ilha 
d'Água 

18 - 165.066 - 165.066 

TERMINAL TERRESTRE 38 969.126 135.089 4.770 1.108.985 

Cabiúnas (RJ) - Transpetro 12 485.198 - 4.770 489.968 

Duque de Caxias (RJ) - Transpetro 
- Campos Elísios 

10 483.928 68.364 - 552.292 

Japeri (RJ) - Transpetro 
7 

 
- 38.588 - 38.588 

Volta Redonda (RJ) - Transpetro 9 - 28.137 - 28.137 

Participação em relação ao Total 
Nacional 

6% 34% 6% 20% 18% 

Fonte: ANP (2017) 
1Pelo Despacho ANP n.º 1501, de 15/12/2016, foram revogadas as autorizações de operação dos Centros Coletores 
de Etanol outorgadas à Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras. 
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Dutos 

Ao final de 2015, o Estado do Rio de Janeiro contava com 56 oleodutos (743,58 km de 

extensão) e 55 gasodutos (1.609,83 km de extensão) destinados à transferência de petróleo e 

de gás natural. No total, eram 111 dutos de transferência de petróleo e gás natural, totalizando 

a extensão de 2.353,41 km. 

Exclusivamente destinados ao transporte de gás natural, eram 12 dutos, com a extensão 

total equivalente a 803,40 km. Também havia 14 dutos, sem classificação, reservados à 

movimentação dos demais produtos, tais como etanol, derivados de petróleo e solventes (GLP, 

propeno, gasolina óleo diesel, nafta, butadieno, diluentes), totalizando mais 245,26 km de 

extensão.  

Energia Elétrica 

A capacidade instalada no Rio de Janeiro, em dezembro de 2016, era de 8.451,9 MW38, 

segundo dados da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2017b). Esse valor 

equivale a, aproximadamente, 5 % da capacidade instalada do Brasil. Pelas suas dimensões e 

serem as únicas com essa tecnologia no Brasil, destacam-se as usinas nucleares de Angra I e 

Angra II, com capacidade de 640 MW e 1.350 MW, respectivamente (Tabela 7-10). 

Tabela 7-10: Capacidade instalada por fonte no Estado do Rio de Janeiro em 2016. 

Tecnologia Potência instalada (kW) % 

Hidrelétrica’ 1.260.994,6 14,92% 

Termelétrica1 7.162.809,1 84,75% 

Eólica 28.050,0 0,33% 

Total 8.451.853,7 100% 

Fonte: ANEEL (2017b) 
Nota: 1Não estão consideradas as termelétricas de autoprodução localizadas em plataformas de petróleo. 

 

Observa-se que, diferentemente do resto do país, em que predomina a fonte hidrelétrica, 

no Estado do Rio de Janeiro, aproximadamente 85% da capacidade instalada corresponde a 

usinas termelétricas, já incluindo as centrais nucleares. A fonte predominante das térmicas do 

Rio de Janeiro é o gás natural, seguida pelo urânio, conforme Tabela 7-11. 

                                                           

38 Considerando a potência integral das usinas hidrelétricas situadas em divisas estaduais. 
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Tabela 7-11: Usinas termelétricas do Estado do Rio de Janeiro em 2016, por fonte. 

Fonte Potência (MW) % Geração1 em 2016 (MWano2) 

Gás Natural 4.490,5 62,7% 1.928,7 

Óleo Diesel 124,6 1,7% N/D 

Bagaço de Cana de Açúcar 44,0 0,6% 0,3 

Gás de alto forno 21,0 0,3% N/D 

Outros energéticos de petróleo 490,0 6,8% 331,9 

Urânio 1.990,0 27,8% 1.664,9 

Carvão vegetal 2,7 0,0% N/D 

Total 7.167,6 100,0% 3.925,8 

Fonte: ANEEL (2017a) e CCEE (2016) 
Nota: 1 Considerando apenas as usinas monitoras pela CCEE. 2Um MWano equivale a energia que uma usina 

produziria se fornecesse a potência de 1 MW ao longo de um ano. Portanto, 1 MWano = 1 MWh/h x 24 h/dia x 365,25 

dias/ano = 8766 MWh. 

 

Quanto às usinas hidrelétricas, as principais do estado estão localizadas na bacia do rio 

Paraíba do Sul, incluindo os tributários Lajes e Piraí. A capacidade instalada total das usinas 

despachadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) é de 1.011 MW39. Cabe observar que o 

abastecimento de água da capital é feito com as águas do Paraíba do Sul, por esse motivo há 

várias restrições operativas nas usinas hidrelétricas, o que faz com que a operação não priorize 

a geração de energia elétrica.  

Uma situação especial é a do complexo hidrelétrico Anta-Simplício, em que a casa de 

máquinas de Anta fica na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, no rio Paraíba do Sul. 

Porém, a maior parte da água é desviada para a usina de Simplício que fica no estado de Minas 

Gerais. Para contabilização neste relatório, não se considera esse complexo no estado do Rio de 

Janeiro. 

O parque eólico Gargaú é o único do Estado do Rio de Janeiro e está localizado no 

município de São Francisco do Itabapoana. Esse parque, que tem uma potência instalada de 28,1 

MW, foi viabilizado e construído no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (PROINFA) e foi inaugurado em outubro de 2010 (Omega Energia, 2017).  

O Estado do Rio de Janeiro ainda não possui nenhuma planta solar fotovoltaica 

centralizada. No entanto, em relação a geração distribuída de pequeno porte, conforme as 

                                                           

39 Estão excluídas desse valor, portanto, as usinas classificadas como PCH e CGH. 
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regras da Resolução nº 482, de 17 de abril de 2012 - REN 482/2012 da ANEEL40 (ANEEL, 2012), 

havia no Estado do Rio de Janeiro 709 projetos em operação no final de 2016. A capacidade total 

instalada no estado era de 4.572,9 kW, sendo 4.571,9 kW com tecnologia solar fotovoltaica e 

apenas 1 kW correspondente à fonte eólica.  

Em 2015, o regulamento foi aprimorado pela Resolução nº 687 de 2015, com o objetivo 

de tornar o processo de conexão mais ágil e ampliar o acesso à geração distribuída para um 

número maior de unidades consumidoras.  

A Tabela 7-12 abaixo mostra a quantidade de instalações de geração distribuída e 

potência instalada no Estado do Rio de Janeiro, detalhado por distribuidora de energia. 

 

Tabela 7-12: Geração Distribuída no Estado do Rio de Janeiro, por tipo de geração 

ANO FV EOLICA CGH  TERMICA 

2012 0 0 0 0 

2013 5 0 0 0 

2014 16 0 0 0 

2015 158 0 0 0 

2016 529 1 0 0 

TOTAL 708 1 1 1 

Fonte: EPE (2017b) 

 

A Tabela 7-13 resume mostra o perfil da geração distribuída de eólica e solar FV, por área 

de concessão. 

Tabela 7-13: Geração distribuída no Estado do Rio de Janeiro ao final de 2016, por área de concessão 

Distribuidora Light Ampla/ENEL Energisa Total 

                                                           

40 A ANEEL publicou a Resolução Normativa - REN nº 687/2015 (ANEEL, 2015), que revisou a REN nº 482/2012 e a 
seção 3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, 
com o objetivo de reduzir os custos e o tempo para a conexão da micro e minigeração, compatibilizar o Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica com as Condições Gerais de Fornecimento (Resolução Normativa nº 414/2010), 
aumentar o público alvo e melhorar as informações na fatura. 
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Potência (kW) 2.515,4 2.016,4 41,2 4.572,9 

Quantidade de instalações 361 333 15 709 

Potência média por instalação 
(kW) 

6,97 6,06 2,75 6,45 

Fonte: ANEEL (2017a). Nota: Apenas para FV e eólica 

 

O 

 

Gráfico 7-6 mostra a evolução da capacidade instalada pela REN 482 de 2013 a 2016.  
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Gráfico 7-6 Capacidade instalada por concessão (2013 – 2016) 
Fonte: ANEEL (2017a) 

  



  

 

239 

7.2. Cenário de referência 

7.2.1. Premissas 

Ano base 

Para a realização das simulações energéticas no horizonte 2017-2031 serão consideradas 

as usinas e refinarias existentes no ano base.  

Expansão prevista 

A seguir, será apresentada a previsão de expansão para projetos que irão impactar a 

oferta de energia no Estado do Rio de Janeiro até 2031, a saber: usinas de produção de etanol e 

de biodiesel, usinas nucleares, termelétricas e hidrelétricas, centrais petroquímicas, refinarias 

de petróleo e usinas de processamento de gás natural. 

Refino de Petróleo e Gás  

COMPERJ ‒ Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro 

Pertencente à Petrobras, o COMPERJ está localizado no município de Itaboraí, no Leste 

Fluminense, ocupando uma área de 45 km², e tem como objetivo estratégico expandir a 

capacidade de refino da Petrobras para atender ao crescimento da demanda de derivados no 

Brasil, como óleo diesel, nafta petroquímica, querosene de aviação, coque e GLP. A capacidade 

nominal de processamento é equivalente a 165.000 barris de petróleo Marlim41, pesado e ácido, 

por dia. 

A entrada em operação do COMPERJ estava prevista para ocorrer em duas fases distintas. 

O primeiro trem de processamento, com capacidade de processamento de 165.000 bpd42, 

estava previsto para entrar em operação em 2016, e o segundo, com capacidade de 

processamento de 300.000 bpd, antes previsto para o final de 2018, entretanto ao publicar seu 

último Plano de Negócios e Gestão, a Petrobras anunciou a postergação da entrada em operação 

do primeiro trem de processamento da unidade, para 2023, em virtude das dificuldades 

financeiras atravessadas pela companhia e da priorização dos investimentos no segmento de 

upstream (exploração e produção). De acordo com dados da Petrobras, já foi alcançado 82 % de 

avanço físico nas obras, mas atualmente elas estão paradas. 

                                                           

41Apesar de a Petrobras divulgar esta capacidade de processamento em seus documentos oficiais, a documentação que se encontra 
na SRP/ANP, aponta capacidade inferior, equivalente a 150.000 bpd. 
42Idem. 
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Depois de diversas mudanças no projeto original e com um custo de investimento 

estimado entre US$ 3,5 bilhões e US$ 4 bilhões, a Petrobrás pretende prosseguir com o 

empreendimento em parceria com empresa China National Petroleum Corporation (CNPC). A 

CNPC, que terá participação minoritária, já trabalha, desde 2013, em parceria com a Petrobras 

na área de Libra, primeiro contrato pelo regime de partilha de produção, no pré-sal da Bacia de 

Santos (SP) (CODIN, 2017). 

O principal mercado a ser atendido pelo COMPERJ é o da Região Sudeste. Devido aos 

atrasos que vêm ocorrendo e as dificuldades financeiras da Petrobras, o complexo petroquímico 

do COMPERJ será considerado a partir de 2026, e a UPGN a partir de 2020, nas simulações.  

Geração Elétrica 

Existem algumas usinas em construção e usinas que foram homologadas, mas que ainda 

não tiveram suas obras iniciadas.  

Hidrelétricas 

Futuramente, há a possibilidade de entrada em operação de novas hidrelétricas, já que, 

segundo dados do Balanço Energético Nacional (EPE, 2015), apenas 46,4% do potencial 

hidráulico estadual já foi explorado. 

A PCH Secretario, que está em construção, foi licitada no 21º Leilão de energia Nova (A-

5/2015) e tem capacidade de 2,68 MW (EPE, 2017a).  

A PCH Lajes (Fontes Velha), localizada no município de Piraí, também se encontra em 

construção, e tem capacidade nominal de 17 MW. Sua entrada em operação está prevista para 

30/8/2017. 

Algumas hidroelétricas já foram homologadas, mas as obras ainda não foram iniciadas, 

são elas:  

1. CGH Fazenda São Luiz, 100% de propriedade da Magatec Serviços Ltda., localizada 

no município de Duas Barras, com 900 kW;  

2. PCH Santa Rosa I, com capacidade de 17,3 MW, localizada na divisa dos Estados 

de RJ (Município de Rio das Flores) e MG (Município de Belmiro Braga);  

3. PCH Jambo, com potência de 13 MW, localizada nos municípios de Santa Maria 

Madalena (RJ) e São Sebastião do Alto (RJ);  

4. PCH Fazenda Santana, com potência de 9.594 kW, localizada em Rio Claro (RJ); 
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5. PCH Poço Fundo, com potência de 14 MW, localizada em São José do Vale do Rio 

Preto (RJ) com previsão de entrada em julho de 2020 (CMSE, 2017); 

6. UHE Itaocara I, que foi licitada no 21º Leilão de energia Nova (A-5/2015), com 

entrega prevista em julho de 2020 e capacidade de geração de 150 MW. Não 

possui previsão de entrada em operação43. 

Térmicas (UTE) 

Usina Termoelétrica do COMPERJ 

No seu projeto original, o COMPERJ contemplava uma UTE (UTE.GN.RJ.033721-8.01 – 

100% Petróleo Brasileiro) com 257.101 kW de potência instalada. Como foi descrito 

anteriormente a Petrobras anunciou a construção apenas da UPGN e da Refinaria, assim, a UTE 

COMPERJ foi considerada para 2026. 

 

Usinas Termelétricas Porto do Açu e Vale Azul  

 

O 26º Leilão de Energia Nova A-6, realizado no dia 20 de dezembro de 2017, resultou na 

contratação de 3.841,6 MW de potência, equivalentes a 2.736,6 MWmédios de Energia 

Contratada. Essa contratação representa uma expansão de aproximadamente 2,5% da base 

instalada na matriz elétrica brasileira atual. 

Desse total de 2.736,9 MWmédios contratados, 1.870,9 MWmédios são provenientes de 

dois empreendimentos termelétricos a gás natural, situados no Rio de Janeiro: Vale Azul II 

(466,31 MW) e Porto do Açu III (1672,6 MW).  

No cenário de referência considerou-se a entrada dessas duas termoelétricas no ano de 

2023 e a expansão do Porto do Açu, com aproximadamente 1.000 MW, em 2026. 

 

Usina Termonuclear de Angra III 

 

Angra III será a terceira usina da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), 

localizada na praia de Itaorna, no Município de Angra dos Reis (RJ). A unidade tem potência 

instalada de 1.350 MW, e será capaz de gerar mais de 12 TWh/ano.  

                                                           

43 Segundo informações do CMSE, a sua situação é: “Baixa viabilidade por desestruturação financeira para 
implantação do empreendimento indicado pelo agente.” (CMSE, 2017). 
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O projeto de engenharia de Angra III é idêntico ao de Angra II e ambas contam com a 

tecnologia alemã Siemens/KWU de reatores nucleares (atualmente Areva). As etapas de 

construção da Unidade incluem obras civis, montagem eletromecânica, comissionamento de 

equipamentos e sistemas e testes operacionais. 

Até o momento foram executados quase 70% das obras civis da usina. O progresso físico 

global do empreendimento, considerando-se todas as outras disciplinas envolvidas, é de quase 

60 %. Até setembro de 2015 já haviam sido alocados ao empreendimento cerca de R$ 5,3 bilhões 

de um total de R$ 14,8 bilhões (base de junho de 2014), de custos diretos, que serão investidos, 

sendo que aproximadamente 75 % desse valor será investido dentro do país. 

Os recursos para a construção de Angra III estão sendo obtidos, principalmente, por meio 

de empréstimos tomados pela Eletrobrás, controladora da Eletronuclear. Os equipamentos e 

serviços contratados no mercado nacional estão sendo custeados por meio de financiamento 

do BNDES. O financiamento para a aquisição de máquinas e equipamentos importados e a 

contratação de serviços externos está sendo feito mediante contrato com a Caixa Econômica 

Federal (Eletrobras, 2016). 

A obra da usina nuclear de Angra III encontra-se atrasada e segundo o Plano Decenal de 

Energia (PDE), a entrada em operação está prevista para o ano de 2026. 

 

Usinas Termoelétricas de pequeno porte 

 

Algumas térmicas de pequeno porte, incluindo térmicas a biogás, estão previstas, mas a 

construção ainda não foi iniciada, são elas:  

1. UTE Salinas Perynas, 100 % propriedade da Salinas Perynas , utiliza gás natural e 

terá 3 MW de potência instalada.  

2. UTE CEG, 100% propriedade da CEG, utilizará gás natural e terá 4.984 kW de 

potência instalada. 

3. UTE Construtora F. Rozental, localizada no munícipio de Duque de Caxias, utilizará 

óleo diesel e terá capacidade instalada de 729,6 kW. 

Fotovoltaica 

Apesar de os índices de irradiação solar no Estado do Rio de Janeiro permitirem o uso 

dessa tecnologia, não existe, atualmente, nenhuma planta de geração fotovoltaica centralizada 
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e é pouco provável que projetos no estado do Rio de Janeiro se logrem vencedores nos leilões 

regulados de energia nova. Isso porque há outras regiões do Brasil com melhor potencial de 

geração fotovoltaica e que podem oferecer a energia a um preço menor. Dessa forma, não se 

espera a entrada em operação de grandes empreendimentos dessa fonte no Estado do Rio de 

Janeiro. No cenário de referência considerou-se uma potência instalada de 33 MW a partir de 

2021 para a fotovoltaica centralizada. 

Por outro lado, na geração distribuída o potencial é maior, pois a decisão de investir é 

individual do consumidor de energia. Essa decisão irá depender de muitos fatores, como a tarifa 

de energia da distribuição, custo de instalação, programas de incentivo, financiamentos, etc.  

O PDE utilizou como premissa a indicação de um programa de expansão da oferta solar 

fotovoltaica no Brasil de 1.000 MW em 2020 (EPE, 2017b). 

Em dezembro de 2015, o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de 

Energia Elétrica (ProGD) foi anunciado pelo Ministério de Minas e Energia (MME). O ProGD tem 

como objetivo estimular a geração de energia elétrica nas unidades consumidoras com base nas 

fontes renováveis de energia, especialmente geração solar fotovoltaica. Estima-se que o 

programa movimentará aproximadamente R$ 100 bilhões em investimentos, até 2030 (MME, 

2015). 

Apesar do crescimento da GD no Brasil, o Estado do Rio de Janeiro ainda possui apenas 

8,1% das conexões (Tabela 7-14). 

Tabela 7-14: Unidades consumidoras com Geração Distribuída 

UNIDADES CONSUMIDORAS COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

UF CONEXOES N. UCs COMPARTILHADO POTÊNCIA INSTALADA (kW) %  

MG 2.737 3.477 740 31.211,53 21,104 

SP 2.659 2.880 221 15.411,77 10,421 

RS 1.474 1.685 211 17.217,42 11,642 

RJ 1.150 1.205 55 12.099,79 8,181 

PR 1.026 1.026 0 7.888,91 5,334 

SC 680 832 152 9.467,04 6,401 

ES 525 548 23 1.747,98 1,182 

CE 470 489 19 20.472,69 13,843 

BA 279 329 50 2.603,69 1,760 
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MS 276 302 26 2.236,16 1,512 

PE 234 319 85 3.996,46 2,702 

GO 231 263 32 3.612,55 2,443 

DF 218 228 10 1.778,81 1,203 

RN 211 212 1 2.642,53 1,787 

MT 195 208 13 6.853,76 4,634 

MA 146 159 13 1.846,75 1,249 

PB 98 135 37 715,54 0,484 

TO 71 77 6 429,16 0,290 

PA 70 70 0 305,89 0,207 

AL 53 65 12 704,31 0,476 

SE 41 45 4 284,22 0,192 

RO 32 50 18 3.777,80 2,554 

PI 23 23 0 507,80 0,343 

AM 7 7 0 54,86 0,037 

AC 6 6 0 27,52 0,019 

TOTAL 12.912 14.640 1.728 147.894,94 100 

Fonte: ANEEL (2017a) 

 

O Plano Decenal de Expansão de Energia 2026 estima um total de 3,3 GWp, sob o regime 

da REN 482, para o ano de 2026. Esta potência instalada poderia atender 0,6% do consumo total 

nacional (EPE, 2017b).   

As projeções utilizadas no PDE 2026 para solar fotovoltaica foram alteradas 

positivamente, quando comparado com o PDE 2024. Os fatores principais que influenciaram 

esta mudança foram (EPE, 2017b):  

1. Atualização da REN 482/2012 com a REN 687/2010;  

2. Aumento da viabilidade financeira do investimento por meio de isenções 

tributárias, de PIS/COFINS e ICMS (em 20 unidades federativas) sobre a energia 

compensada pela unidade consumidora;  
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3. Reajuste das tarifas de eletricidade acima da inflação nos últimos dois anos;  

4. Redução no preço dos sistemas fotovoltaicos.  

 

Para o cenário de referência, estimou-se uma curva de penetração gradual para a energia 

fotovoltaica distribuída, chegando a uma capacidade total de 923 MW em 2031. 

 

Eólica 

Quanto às usinas eólicas, assim como às fotovoltaicas, há outras regiões do Brasil com 

maior potencial. Observa-se, pelos resultados dos últimos leilões de energia, uma grande 

competitividade dos empreendimentos das regiões Nordeste e Sul. Entretanto, é possível que, 

havendo-se aproveitado os melhores sítios das regiões Nordeste e Sul do país, o estado do Rio 

de Janeiro se torne mais competitivo nessa área. Além disso, o Governo Federal pode decidir 

pela realização de leilões específicos para a região Sudeste, tendo em vista o fato de que a maior 

parte da carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) está localizada nesta região. Dessa forma, 

nas simulações, será considerada a potência atual instalada de 28 MW e a instalação de novas 

usinas eólicas no Rio de Janeiro, em pequena quantidade, perfazendo um total de 78 MW e 

178 MW de potência instalada, em 2026 e 2031, respectivamente. 

Por fim, ressalta-se que, de acordo com o Decreto estadual nº 41.318 de 2008, que dispõe 

sobre o mecanismo de compensação energética de térmicas a combustíveis fósseis a serem 

instaladas no Estado do Rio de Janeiro. Toda nova usina termelétrica emissora de gases de efeito 

estufa a entrar em operação deve compensar parte das emissões com a instalação de um 

percentual de sua potência em fonte renovável. Esse percentual é de 2% para usinas a gás 

natural e 4% para carvão e óleo combustível. Essas restrições serão consideradas nas simulações 

no horizonte de estudo. 

 

Biomassa  

Não foi considerada geração elétrica a partir de biomassa para o cenário de referência. 

 

Biogás 

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) aprovou uma resolução para 

o controle de qualidade e a especificação de biometano produzido em estações de tratamento 
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de esgoto e aterros sanitário. Essa resolução permite a comercialização e utilização do produto 

como substituto do gás natural. 

Vale ressaltar que o Estado do Rio de Janeiro conta com a Política Estadual de Gás Natural 

Renovável, implementada pela Lei nº 6.361, de 19 de dezembro de 2012, que tem como objetivo 

fomentar a produção de gás a partir de resíduos urbanos, florestais, industriais e animais, 

tornando mandatória a aquisição desse biogás pelas distribuidoras de gás natural do estado. O 

estabelecido é que até 10% do combustível comercializado pela CEG e pela CEG Rio sejam 

biogás, excluindo o consumo termelétrico (Governo do Estado do RJ, 2015). 

No cenário de referência foi considerada a produção da Usina Gás Verde que será 

transferida do aterro de Gramacho para o aterro de Seropédica. O início de operação da planta 

este previsto para o ano de 2019. O biometano produzido no aterro de Seropédica será enviado 

para a rede de distribuição da CEG. 

Neste cenário também será considerado o aproveitamento energético do biogás na futura 

planta CTR Macaé para geração de energia elétrica com potência instalada inicial de 1 MWe. A 

previsão para o início de funcionamento é março de 2018, com previsão de expansão da 

capacidade instalada para 2 MWe em 2021 e para 3 MWe em 2031. 

Resíduos urbanos  

 

No Estado do Rio de Janeiro está localizada USINAVERDE, que é uma planta piloto 

Recuperação Energética (URE) de resíduos sólidos. No entanto, não há nenhuma previsão de 

instalação de novas plantas de geração de eletricidade ou calor com o uso de resíduos urbanos 

para o Estado do Rio de Janeiro.  

Transmissão 

Cabe ressaltar que o Estado do Rio de Janeiro faz parte do Sistema Interligado Nacional. 

Dessa forma, a energia elétrica é trocada livremente com as outras Unidades da Federação. No 

aspecto comercial, os contratos podem ser celebrados entre partes distantes entre si. Um 

consumidor no Rio de Janeiro pode comprar energia de uma usina localizada no Norte do país. 

A Figura 6-1 mostra as principais linhas de transmissão do Estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 6-1 - Mapa Geoelétrico - Rede de Operação - Sudeste/Centro-Oeste - Horizonte 

2017 

Fonte: ONS (2017) 

 

No campo da transmissão de energia elétrica, o segundo dipolo em corrente contínua que 

será construído para escoar a energia da usina de Belo Monte terá sua Estação Conversora de 

corrente contínua para alternada em Nova Iguaçu. Os empreendimentos estão listados abaixo 

(ANEEL, 2017c): 
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1. Subestação 500/345/138 kV de Nova Iguaçu - com 1800 MVA de transformação 

em seu estágio inicial - 2017 

2. Segundo elo de corrente contínua entre as Regiões Norte e Sudeste (Xingu-

Terminal Rio), sendo indicada a implantação da SE Terminal Rio nas proximidades 

de Nova Iguaçu. A SE Terminal Rio seccionará as linhas em 500 kV Adrianópolis – 

Resende e Adrianópolis – Cachoeira Paulista, além de se conectar à SE Nova 

Iguaçu por meio de dois circuitos em 500 kV.  

3. LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio, com 330 km 

4. SE Venda das Pedras 345/138 kV - Seccionamento da LT345 kV Adrianópolis - 

Macaé, C1 

5. LT Taubaté - Nova Iguaçu, CS - SE Nova Iguaçu 

6. SE 500/138 kV Zona Oeste - (3+1R) x 300 MVA. 

7. SE 500/138 kV Resende (novo pátio 138 kV) 3+1Res - x100 MVA 

 

Com relação ao atendimento do norte fluminense, foi identificado o esgotamento da 

transformação 345/138 kV da SE Campos. Para solucionar este problema, foi emitido estudo 

indicando a nova SE Lagos 345/138 kV no seccionamento da LT 345 kV Macaé – COMPERJ. Este 

novo ponto de suprimento atenderá às cargas da Enel Distribuição RJ (antiga Ampla)  
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7.2.2. Resultados 

 

Nas simulações do modelo MATRIZ, a demanda anual de energia (consumo final) foi 

tomada como exógena (dado de entrada), sendo resultante da contabilidade total dos seguintes 

setores energéticos: residencial, serviço comercial e serviço público, agropecuário, transportes 

e industrial. A demanda de energia por fonte considerada ao longo do horizonte de tempo de 

2016 a 2031, sem contar a demanda do setor energético é a mostrada na Tabela 6-15. 

Tabela 6-15. Demanda energética no horizonte de estudos 

Fonte 2016 2021 2026 2031 

Álcool Etílico 632 815 1.174 1.851 

Bagaço de Cana 136 142 151 160 

Carvão Energético 1 1 1 1 

Carvão Vegetal 3 3 4 4 

Coque de Carvão Mineral 1.213 1.323 1.485 1.668 

Diesel  2.095 2.727 3.380 4.021 

Biodiesel 118 238 483 800 

Eletricidade 3.226 3.436 3.803 4.278 

Gás Natural Úmido e Seco 1.971 2.138 2.542 3.090 

Gasolina Automotiva 1.509 1.852 2.155 2.866 

GLP 510 586 630 675 

Lenha queima direta e carvoejamento 48 51 55 61 

Óleo Combustível 206 259 330 422 

Outras Secundárias de Carvão 889 968 1.082 1.209 

Outros Energéticos do Petróleo 114 113 138 171 

Querosene de Aviação 928 1.064 1.279 1.627 

Outras Primárias 46 46 56 69 

 

O Gráfico 7-9 mostra a demanda por setores da economia.  
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Gráfico 7-7 Demanda de Energia Final por Setor em ktep 

 

Adotou-se como premissa, os seguintes valores de produção de petróleo e gás natural, 

conforme mostrado na Tabela 7-15Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Tabela 7-156: Produção de petróleo e gás natural 

Ano Petróleo 

(milhões b/d) 

Gás natural 

(milhões m³/d) 

2016 1,68 52,79 

2021 2,20 75,25 

2026 3,25 110,84 

2031 3,47 115,58 

A produção de derivados de petróleo e de gás natural, no cenário de referência, resulta 

da capacidade do parque de refino e das UPGN’s existentes, acrescida da entrada em operação 

do COMPERJ, em 2026.  

No caso das UPGNs considerou-se a expansão de capacidade instalada decorrente da 

entrada em operação da UPGN do COMPERJ, com 21 milhões de m3/dia, cuja entrada em 

operação está prevista para 2020. Além da unidade do COMPERJ, não há previsão de expansão 

de capacidade decorrente de outros projetos. 
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A Tabela 7-16 mostra a evolução da capacidade total de refino de petróleo e de 

processamento de gás natural ao longo do horizonte de estudo.  

Tabela 7-16: Evolução da Capacidade de Processamento de Petróleo e de Gás Natural entre 2016 e 2031 no Estado 
do Rio de Janeiro 

Capacidade 
Nominal 

Processamento de 
Petróleo (bpd) 

Processamento de Gás 
Natural (Mm³/d) 

2016 251.583 17,5 

2021 251.583 22,8 

2026 401.583 25,1 

2031 401.583 27,6 

 

O Gráfico 7-8 e o Gráfico 7-9 mostram a evolução dos perfis de produção de derivados de 

petróleo em 2016 e em 2031, no Estado do Rio de Janeiro44. Conforme pode ser observado, este 

perfil não varia de forma significativa no horizonte da projeção, notadamente há uma maior 

conversão de óleo combustível em óleo diesel, claramente em virtude da entrada em operação 

do COMPERJ, planta de elevada complexidade. 

 

Gráfico 7-8 Perfil de Produção de Derivados de Petróleo em 2016 

 

                                                           

44 Querosene inclui uma parcela mínima de querosene iluminante, ainda produzido na REDUC, e querosene de 
aviação. 
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Gráfico 7-9 Perfil de Produção de Derivados de Petróleo em 2031 

 

Com base nas premissas anteriormente apresentadas para o cenário de referência, foi 

construído o conjunto de dados de entrada para o modelo de otimização MATRIZ, o qual calcula 

os fluxos nas diversas cadeias energéticas até o final do horizonte da projeção, ano 2031, os 

quais constituem os resultados do modelo. 

Com base nas premissas e condicionantes adotados no modelo MATRIZ, foi possível 

extrair um conjunto de resultados ou indicadores principais, suficientes para caracterizar o 

cenário de referência com relação aos objetivos deste estudo. Este conjunto compreende os 

cronogramas quinquenais de expansão das capacidades de produção de energia elétrica e de 

combustíveis (dados de entrada), bem como os respectivos níveis de atividade de suprimento 

de energia resultantes (produção de petróleo, gás natural, etanol, carvão vegetal, geração de 

energia elétrica por fonte, capacidade de refino de petróleo, capacidade de processamento de 

gás natural, etc.). 
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Os Gráfico 7-10 e Gráfico 7-11 mostram a OIE nos anos de 2026 e 2031, de acordo com os 

resultados das simulações. Observa-se que a matriz energética do estado do Rio de Janeiro 

continuará predominantemente fóssil. Apesar do aumento da utilização de derivados da cana 

de açúcar e de outras fontes renováveis, com destaque para a solar fotovoltaica distribuída, a 

participação das fontes fósseis sofrerá uma redução pequena em termos percentuais, de 76,7% 

para 73,9%. A participação das renováveis continuará equivalente a 11,8% do total da oferta 

interna de energia para o mesmo período. 

 

 

 

Gráfico 7-10 Matriz Energética 2026 
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Gráfico 7-11 Matriz Energética 2031 
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solar fotovoltaica atinge a capacidade de 923 MW, como mostra o 

 

Gráfico 7-.  

 

Gráfico 7-10 Expansão da capacidade instalada 

 

Com a construção da linha de transmissão em corrente contínua, a energia de Belo Monte 
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anuais, a demanda do Estado será suprida com a geração local e a maior parte da energia de 

Belo Monte será exportada para outros estados. O 

 

 

Gráfico 7- ilustra essa situação. Nesse gráfico, a parte marcada com o sinal “+” representa 

o que está sendo ofertado de energia elétrica, seja geração local ou importação. 

Correspondentemente, a parte marcada com o sinal “- “representa a demanda local, as perdas 

e a exportação. Dessa forma, o agregado das duas colunas a cada ano é igual. 

Apesar da conclusão acima, é importante ressaltar que esse resultado se refere à geração 

anual. Considerando a operação instantânea, certamente haverá momentos em que grande 

parte da energia proveniente de Belo Monte atenderá a demanda do Rio de Janeiro.  
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Gráfico 7-11 Produção, importação, consumo, perdas e exportação de energia elétrica. 

 

O perfil de geração de eletricidade por fonte é mostrado no 

 

Gráfico 7-12. 
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Gráfico 7-122 Geração de Energia Elétrica por Fonte 

 

7.3. Cenário alternativo 

7.3.1. Premissas 
 

O cenário alternativo baseou-se nas ações principais que serão expostas a seguir. Algumas 

dessas ações também têm impacto no lado da demanda de energia e foram consideradas na 

estimativa da demanda deste cenário. Abaixo estão as principais alterações no cenário 

alternativo em relação ao cenário de referência.  

Neste cenário foram consideradas as termoelétricas Vale Azul II (466,31 MW) e Porto do 

Açu III em 2023 (1672,6 MW), no entanto, não foi considerada a expansão de 1.000 MW do 

porto do Açu, em 2026. 

O cenário alternativo não contempla a instalação de plantas fotovoltaicas centralizadas 

em relação ao cenário de referência.  Por outro lado, na geração fotovoltaica distribuída houve 
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2016 2018 2021 2023 2026 2031

M
W

an
o

Hidrelétrica Gás natural Outras não renováveis Biomassa Eólica Solar



  

 

259 

Nas simulações foram consideradas a potência instalada de 28 MW atualmente e a 

instalação de novas usinas eólicas no Rio de Janeiro, em pequena quantidade, perfazendo um 

total de 78 MW e 178 MW de potência instalada, em 2026 e 2031, respectivamente. 

Em 2012, o BNDES aprovou o financiamento de R$ 210,7 milhões para a empresa ERB 

Aratinga S.A., localizada na Bahia. O objetivo do financiamento foi a construção de uma unidade 

de cogeração (energia elétrica e vapor industrial) utilizando cavaco de eucalipto (BNDES, 2017). 

Há um grande potencial no Estado do Rio de Janeiro para esse tipo de cultura e esse projeto 

serviu de base para essa premissa. No cenário alternativo considerou-se uma potência instalada 

de 131 MW para o ano de 2031.  

A estimativa do aproveitamento energético do biogás de aterro sanitário tomou como 

base as plantas CTR Nova Iguaçu e CTR São Gonçalo que preveem o aproveitamento energético 

do biogás, com uma potência instalada de na ordem de 2 MW para cada uma das plantas. Com 

base nessas estimativas, o cenário alternativo considerou uma potência instalada total de 4 MW 

para o ano de 2026 e 8 MW para o ano de 2031. 

No cenário alternativo foi considerado um aumento na produtividade das usinas e um 

aumento na área plantada, de modo a aumentar a oferta de etanol produzido no estado e 

também de energia elétrica a partir da queima do bagaço, totalizando 110 MW e 150 MW de 

capacidade instalada, em 2026 e 2031, respectivamente. 

A estimativa de geração de energia elétrica com o tratamento de resíduos para o Estado 

do Rio de Janeiro tomou como base a planta WTE (Waste to Energy) que será instalada em 

Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. A planta, que será construída pela 

empresa Foxx Haztec, tem capacidade para 825 toneladas de resíduos urbanos por dia e 

potência instalada de 20 MW de energia. Para o Estado do Rio de Janeiro foi considerada 

instalação de uma planta de 20 MW em 2026. 

7.3.2. Resultados 
 

A demanda total do cenário alternativo é 414 ktep maior em 2031 quando comparada ao 

cenário de referência no mesmo ano, representando um aumento relativo de aproximadamente 

2%. A tabela 6-16 mostra a demanda energética no horizonte de estudos para o cenário 

alternativo. 

 Tabela 6-16. Demanda energética no horizonte de estudos (em ktep) 

Fonte 2016 2021 2026 2031 

Álcool Etílico 632 756 878 1.020 

Bagaço de Cana 136 137 142 146 
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Carvão Energético 1 1 1 1 

Carvão Vegetal 3 3 4 4 

Coque de Carvão Mineral 1.218 1.292 1.411 1.529 

Diesel  2.094 2.494 2.812 3.224 

Biodiesel 118 226 395 620 

Electricidade 3.226 3.417 3.748 4.179 

Gás Natural Úmido e Seco 1.972 2.125 2.598 8.253 

Gasolina Automotiva 1.509 1.650 1.612 1.581 

GLP 510 590 637 687 

Lenha queima direta e carvoejamento 47 49 51 55 

Óleo Combustível 206 254 316 394 

Outras Secundárias de Carvão 894 951 1.040 1.121 

Outros Energéticos do Petróleo 114 108 126 149 

Querosene de Aviação 928 1.068 1.289 1.649 

Outras Primárias 46 44 51 60 

A tabela 6-17 mostra, resumidamente, as maiores diferenças entre as demandas nos dois 

cenários. 

Tabela 6-17. Principais diferenças entre a demanda do cenário de referência e a do cenário alternativo 
em ktep 

Fonte 2021 2026 2031 

Álcool Etílico -59 -296 -831 

Coque de Carvão Mineral -31 -74 -139 

Diesel  -233 -568 -797 

Biodiesel -11 -88 -180 

Eletricidade -18 -55 -98 

Gás Natural Úmido e Seco -14 56 5.163 

Gasolina Automotiva -203 -542 -1.285 

 

O Gráfico 6-13 mostra a demanda por setores da economia no cenário alternativo.  
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Gráfico 6-13. Demanda de Energia Final por Setor em ktep 

 

Adotou-se como premissa, os mesmos valores de produção de petróleo e gás natural e os 

valores dErro! Fonte de referência não encontrada.a evolução da capacidade total de refino de 

petróleo e de processamento de gás natural utilizados no cenário de referência ao longo do 

horizonte de estudo. 

O Gráfico 7-8 e o Gráfico 7-9 mostram a evolução dos perfis de produção de derivados de 

petróleo em 2016 e em 2031, no Estado do Rio de Janeiro45.  

 

 

                                                           

45 Querosene inclui uma parcela mínima de querosene iluminante, ainda produzido na REDUC, e querosene de 
aviação. 
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Gráfico 7-13 Perfil de Produção de Derivados de Petróleo em 2016 
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Gráfico 7-14 Perfil de Produção de Derivados de Petróleo em 2031 

 

 

A oferta interna de energia continuará predominantemente fóssil e sofrerá uma redução 

pequena em termos percentuais, de 76,1% para 73,1%, entre os anos de 2026 e 2031, conforme 

o Gráfico 6-17 e o Gráfico 6-18.  Apesar de ter sido utilizada uma projeção significativamente 

maior da geração fotovoltaica distribuída no cenário alternativo, as capacidades instaladas de 

geração elétrica e de combustíveis com base renovável são menores que as capacidades 

instaladas para os empreendimentos baseados em combustíveis fósseis. Essa característica 

resulta em uma pequena redução do percentual de renováveis durante o período de 2026 e 

2031. 

 

 

Gráfico 6-17. Matriz energética 2026 - cenário alternativo 
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Gráfico 6-18. Matriz energética 2031 - cenário alternativo 

 

No setor de energia elétrica, a capacidade instalada total ficou ligeiramente maior que a 

capacidade instalada do cenário de referência. Apesar de não ter sido considerada a expansão 

de Porto do Açu para o ano de 2026, premissa utilizada no cenário de referência, houve um 

aumento significativo na capacidade instalada da energia fotovoltaica, conforme o Gráfico 6-19. 

Também é possível observar um aumento da participação de outras fontes renováveis, 

especialmente biomassa e eólica, a partir de 2026. 
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Gráfico 6-19. Capacidade instalada por ano – cenário alternativo 

 

No Gráfico 6-20, é possível observar o comportamento da geração e do consumo locais e 

as importações e exportações de energia elétrica no cenário alternativo. 

 

Gráfico 6-20. Produção, importação, consumo, perdas e exportação de energia elétrica – cenário 

alternativo 
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A geração de energia por fonte é mostrada no Gráfico 6-21. 

 

 

Gráfico 6-21. Geração de energia elétrica por fonte no cenário alternativo 
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7.4. Resumo comparativo  
 

No cenário de referência a capacidade instalada de geração de energia elétrica passa de 

8.459 MW, em 2016, para 14.528 MW, em 2031. A maior parte dessa expansão ocorre com o 

uso de gás natural devido a entrada das termoelétricas Vale Azul II (466,31 MW) e Porto do Açu 

III (1672,6 MW), em 2023, além da expansão de 1.000 MW da capacidade instalada do Porto do 

Açu, prevista para 2026.  Também ocorre um aumento da fonte nuclear com a entrada de Angra 

3, em 2026. A geração fotovoltaica merece destaque a partir de 2026 com uma participação de 

437 MW. Em 2031, a solar fotovoltaica atinge a capacidade de 923 MW. 

No setor de energia elétrica, a capacidade instalada total ficou ligeiramente maior que a 

capacidade instalada do cenário de referência. Apesar de não ter sido considerada a expansão 

de Porto do Açu para o ano de 2026, premissa utilizada no cenário de referência, houve um 

aumento significativo na capacidade instalada da energia fotovoltaica, que atinge 2.085 MW, 

em 2031. Também é possível observar um aumento da participação de outras fontes renováveis, 

especialmente biomassa e eólica, a partir de 2026. 

Cenário de Referência                                                                                       Cenário Alternativo 

 

 

A oferta interna de energia continuará predominantemente fóssil. Apesar do aumento da 

utilização de derivados da cana de açúcar e de outras fontes renováveis, com destaque para a 

solar fotovoltaica distribuída, a participação das fontes fósseis sofrerá uma redução pequena 

em termos percentuais, de 76,7% para 73,9%, entre os anos de 2026 e 2031. A participação das 

renováveis continuará equivalente a 11,8% do total da oferta interna de energia para o mesmo 

período. 

Oferta Interna de Energia – Cenário de Referência 

2026                                                                                                                   2031 
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O mesmo comportamento pode ser observado no cenário alternativo. A oferta interna de 

energia continuará predominantemente fóssil e sofrerá uma redução pequena em termos 

percentuais, de 76,1% para 73,1%, entre os anos de 2026 e 2031.  Apesar de ter sido utilizada 

uma projeção significativamente maior da geração fotovoltaica distribuída no cenário 

alternativo, as capacidades instaladas de geração elétrica e de combustíveis com base renovável 

são menores que as capacidades instaladas para os empreendimentos baseados em 

combustíveis fósseis. Essa característica resulta em uma pequena redução do percentual de 

renováveis durante o período de 2026 e 2031. 

 

Oferta Interna de Energia – Cenário Alternativo  

2026                                                                                                                   2031 

 

 

 

7.5. Referências 

ABEGAS. (2017). ABEGÁS – Prumo quer começar construção da UTE Novo Tempo no início de 
2018. Recuperado 19 de agosto de 2017, de http://www.abegas.org.br/Site/?p=63576 

ANEEL. (2012). Resolução Normativa 482/2012. Recuperado 19 de fevereiro de 2017, de 
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf 

ANEEL. (2015). Resolução Normativa 687/2015. Recuperado 19 de fevereiro de 2017, de 
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf 



  

 

269 

ANEEL. (2017a). BIG - Banco de Informações de Geração. Recuperado 18 de agosto de 2017, de 
http://www.aneel.gov.br/informacoes-tecnicas/-
/asset_publisher/CegkWaVJWF5E/content/big-banco-de-informacoes-de-
geracao/655808?inheritRedirect=false 

ANEEL. (2017b). Geração - ANEEL. Recuperado 18 de agosto de 2017, de 
http://www.aneel.gov.br/dados/geracao 

ANEEL. (2017c). Resultado de Leilões - ANEEL. Recuperado 19 de agosto de 2017, de 
http://www.aneel.gov.br/resultados-de-leiloes 

ANP. (2016). Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 
Recuperado de 
http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/publicacoes/Anuario_Estatistico_ANP_2016.pdf 

ANP. (2017). Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 
Recuperado de http://www.anp.gov.br/wwwanp/publicacoes/anuario-estatistico/3819-
anuario-estatistico-2017 

CCEE. (2016). CCEE - Informações ao mercado. Recuperado 18 de agosto de 2017, de 
https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-
fazemos/infomercado?_afrLoop=62072568602661#!%40%40%3F_afrLoop%3D620725686
02661%26_adf.ctrl-state%3Dm5qe2tgiw_334 

CODIN. (2017). Portal da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro. 
Recuperado 18 de agosto de 2017, de 
http://www.codin.rj.gov.br/Paginas/Codin/Historia.aspx 

Eletrobras. 2016. “Eletrobras - Eletronuclear”. 2017. 
http://www.eletronuclear.gov.br/Aempresa.aspx. 

EPE. (2015). Balanço Enerético Nacional 2015: Ano base 2014. Rio de Janeiro, Brasil: Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE). 

EPE. (2017a). Empresa de Pesquisa Energética. Recuperado de http://www.epe.gov.br 

EPE. (2017b). Plano Decenal de Expansão de Energia 2026 - PDE 2026. Recuperado de 
http://www.epe.gov.br/pde/Paginas/default.aspx 

Gás Verde. (2017). Gás Verde. Recuperado 12 de setembro de 2017, de 
https://www.gasverde.com.br/index.php 

Governo do Estado do RJ. (2015). Subsecretaria de Comunicação Social - Usina de Biogás 
fluminense é apresentada na Espanha - Usina de Biogás fluminense é apresentada na 
Espanha. Recuperado 12 de setembro de 2017, de 
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=2424046 

Governo do Estado do RJ. (2017). Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico - Agência 
Nacional aprova regras para o biometano - Agência Nacional aprova regras para o 
biometano. Recuperado 12 de setembro de 2017, de 
http://www.rj.gov.br/web/sedeis/exibeconteudo?article-id=3710691 

MME. (2015). Brasil lança Programa de Geração Distribuída com destaque para energia solar. 
Recuperado 19 de agosto de 2017, de http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-
inicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/programa-de-geracao-
distribuida-preve-movimentar-r-100-bi-em-investimentos-ate-2030 

NovaCana. (2017). A decadência do setor sucroalcooleiro do Rio de Janeiro. Recuperado 21 de 
agosto de 2017, de https://www.novacana.com/n/industria/usinas/decadencia-
sucroalcooleiro-rj-260215/ 

Omega Energia. (2017). Omega Energia. Recuperado de http://www.omegaenergia.com.br/ 

ONS (2017). Operador Nacional do Sistema. Mapa dinâmico do SIN. Recuperado de 
http://ons.org.br/pt/paginas/sobre-o-sin/mapas 

Petrobras. (2016). Petrobras. Recuperado de http://www.petrobras.com.br/pt/ 



  

 

270 

UNICA. 2017. “UNICA - União da Indústria de Cana-de-Açúcar”. 2017. 
http://www.unica.com.br/. 

 



  

 

271 

8. Análise, Consolidação dos Resultados e Conclusões 

8.1. Cenário de Referência 

 

Da análise dos resultados, pode-se perceber que a matriz energética do estado do Rio de 

Janeiro é fortemente dependente de combustíveis fósseis. Isso se deve ao fato de o estado ser 

o principal produtor de petróleo e gás natural do Brasil. Por outro lado, o estado é um grande 

exportador de energia, como se pode notar no Gráfico 7-15, a seguir, que mostra a destinação 

da oferta total de energia do estado. Essa ainda é a tendência que deve permanecer no 

horizonte de tempo do estudo. 

 
Gráfico 7-15. Destino da Oferta Total de Energia do Estado 

Fonte: Elaboração própria 

O estado é também caracterizado pelo uso de fontes modernas de energia, tais como, 

eletricidade, gás natural, GLP, entre outras. O consumo de lenha é ínfimo e isto se reflete no 

baixo perfil de consumo final de energia da população, quando comparado com a média 

nacional que foi de 1,24 tep/per capita em 2016. Por outro lado, o consumo de energia elétrica 

da população é maior que a média nacional (2,52 MWh/cap), pela mesma razão. A Tabela 7-17 

a seguir apresenta tais indicadores para os anos 2016, 2021, 2026 e 2031. 

Tabela 7-17. Indicadores de Uso de Energia 

Uso de Energia 2016 2021 2026 2031 

Consumo Final de Energia per Capita (tep/cap) 1,13 1,31 1,63 1,89 
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Consumo Final de Eletricidade per Capita (MWh/cap) 3,04 3,29 3,81 4,19 

 Fonte: Elaboração própria 

 

A produtividade da geração de energia, por outro lado, é inferior à média nacional. Isto 

pode ser observado a partir dos indicadores da oferta de interna de energia e da oferta de 

eletricidade que na média nacional são respectivamente 46 tep/milhões R$ e 92 MWh/milhões 

R$. A Tabela 7-18 apresenta os indicadores matriz energética do estado para o horizonte de 

tempo do estudo. 

Tabela 7-18. Indicadores de Produtividade 

Indicadores 2016 2021 2026 2031 

Oferta Interna de Energia por PIB (tep/106 R$ 2016) 38,96 42,28 46,35 44,22 

Oferta Eletricidade per PIB (MWh/106 R$ 2016) 82,46 82,53 83,23 77,77 

Fonte: Elaboração própria 

Outros indicadores também são importantes de serem apresentados para mostrar o nível 

de sustentabilidade energética do estado do Rio de Janeiro. Dentre eles, pode-se citar as 

intensidades energéticas de vários setores, definidas como a razão entre o consumo final de 

energia de um setor e o seu valor adicionado. No caso do setor residencial, o consumo final foi 

dividido pelo número de domicílios. No setor de transportes, o consumo final foi dividido pelo 

PIB do Estado do Rio de Janeiro. A intensidade energética total foi calculada dividindo-se a oferta 

interna de energia pelo PIB, como mostra a Tabela 7-19.  

Tabela 7-19. Intensidade Energética Total e por Setor 

Indicadores 2016 2021 2026 2031 

Total (tep/106 R$) 28,74 31,10 33,72 33,34 

Indústria (tep/106 R$) 22,56 21,56 20,58 19,26 

Agropecuária (tep/106 R$) 10,97 12,15 12,17 11,55 

Serviços (tep/106 R$) 3,10 2,96 2,76 2,60 

Residência (tep/ mil domicílios) 294,42 295,51 299,00 313,79 

Transporte (tep/106 R$) 9,45 10,72 11,65 12,96 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pode-se notar que os setores produtivos, de um modo geral, têm ficado menos intensivos 

no consumo de energia. Isto pode ser explicado pelo aumento das tarifas de energia elétrica e 

dos combustíveis. No setor residencial, por outro lado, há um aumento da intensidade 
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energética, que pode ser explicado pelo aumento da renda da população, que se reflete no 

aumento do consumo de energia. O setor de transporte, da mesma maneira, fica mais intensivo 

em energia, mostrando a necessidade de investimentos em melhorias na mobilidade urbana. 

Outra característica da matriz energética do estado que difere bastante da nacional é a 

forte dependência de fontes não renováveis. Enquanto no Brasil, 43% da oferta interna de 

energia vem de fontes renováveis, no Estado Rio de Janeiro este percentual não deve ultrapassar 

10% ao longo do horizonte da projeção. No caso da geração de energia elétrica, o perfil é similar, 

como mostra a Tabela 7-20. 

Tabela 7-20. Diversificação das Fontes 

 2016 2021 2026 2031 

Energia não renovável 88% 87% 92% 90% 

 Petróleo e derivados 26% 28% 24% 26% 

 Gás natural           34% 34% 42% 40% 

 Carvão mineral e derivados 13% 12% 10% 9% 

 Urânio (U3O8) e derivados 15% 13% 16% 14% 

 Outras não renováveis 0% 0% 0% 0% 

Energia renovável   12% 13% 8% 10% 

 Hidráulica e eletricidade 8% 8% 3% 4% 

 Lenha e carvão vegetal 0% 0% 0% 0% 

 Derivados da cana-de-açúcar 3% 4% 4% 5% 

 Outras renováveis 0% 0% 0% 1% 

Geração de eletricidade  - - - - 

Hidrelétrica 22% 22% 14% 14% 

Gás natural 19% 18% 30% 29% 

Outras não renováveis 59% 58% 53% 52% 

Biomassa 0% 1% 0% 0% 

Eólica 0% 0% 1% 1% 

Solar 0% 0% 1% 3% 

Fonte: Elaboração própria 

Obviamente, o elevado percentual de participação das fontes fósseis de energia se reflete 

nas emissões de gases de efeito estufa, cuja média também é superior à média nacional. A 

Tabela 7-21 mostra os indicadores de emissão no estado. 

Tabela 7-21. Emissão de Gases de Efeito Estufa 

 2016 2021 2026 2031 

Emissões (MtCO2) 67,11 85,21 100,89 112,89 

Emissões per capita (t CO2/hab) 4,03 5,00 5,82 6,44 

Emissões/PIB (t CO2/103 US$) 0,10 0,12 0,12 0,11 

Fonte: Elaboração própria 
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Pelos indicadores apresentados, verifica-se que a quase totalidade da população 

fluminense tem acesso a fontes modernas de energia (tais como, eletricidade, gás natural e 

GLP). Apesar disso, muito ainda pode ser feito para aumentar o grau de renovabilidade, 

diversidade e segurança da matriz energética do Estado do Rio de Janeiro.  

8.2. Cenário Alternativo 

 

Mesmo com as medidas propostas no cenário alternativo, a matriz energética do estado 

do Rio de Janeiro ainda permanece dependente de combustíveis fósseis, principalmente pelo 

fato de o estado ser o principal produtor de petróleo e gás natural do Brasil. E, da mesma 

maneira que se verifica no cenário de referência, o estado se apresenta como grande exportador 

de energia, como se pode notar no Gráfico 7-16, a seguir.  

 

Gráfico 7-16. Destino da oferta total de energia – cenário alternativo 

Fonte: Elaboração própria 

As medidas de eficiência energética propostas para os setores econômicos resultaram em 

um menor consumo de energia e em substituição de fontes. Com isso, tanto o consumo de 

energia final per capita, quanto o consumo de energia elétrica ficaram menores comparado ao 

cenário de referência, como mostra a Tabela 7-22 a seguir. 

Tabela 7-22. Indicadores de Uso de Energia 

Indicador de energia 2016 2021 2026 2031 
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Uso de Energia         

Consumo Final de Energia per Capita (tep/cap) 1,13 1,27 1,52 1,69 

Consumo Final de Eletricidade per Capita (MWh/cap) 3,04 3,28 3,77 4,11 

Fonte: Elaboração própria 

A produtividade da geração de energia praticamente não se alterou, como mostra a 

Tabela 7-23 a seguir, o que também é explicado pelo fato de o estado ser exportador líquido de 

energia.  

Tabela 7-23. Indicadores de Produtividade 

Indicadores 2016 2021 2026 2031 

Oferta Interna de Energia por PIB (tep/106 R$ 2016) 38,98 40,21 43,03 39,69 

Oferta Eletricidade per PIB (MWh/106 R$ 2016) 82,46 82,06 82,12 76,21 

Fonte: Elaboração própria 

Pelo lado da demanda, nota-se uma menor intensidade energética no cenário alternativo 

em todos os setores, devido à introdução de medidas de eficiência energética e a medidas de 

melhoria na mobilidade urbana, como mostra a Tabela 7-24.  

Tabela 7-24. Intensidade Energética 

Indicadores 2016 2021 2026 2031 

TOTAL (tep/106 R$) 28,75 30,17 31,51 29,71 

Indústria (tep/106 R$) 22,61 21,15 19,69 17,95 

Agropecuária (tep/106 R$) 10,97 12,10 12,05 11,37 

Serviços (tep/106 R$) 3,10 2,96 2,71 2,50 

Residencial (tep/ mil domicílios) 294,42 293,40 293,56 304,29 

Transportes (tep/106 R$) 9,45 10,03 10,01 10,10 

Fonte: Elaboração própria 

Em relação à diversificação das fontes, mesmo com a introdução da geração solar 

fotovoltaica, do aumento da geração a biomassa e da redução da geração a gás natural o Rio de 

Janeiro ainda deve continuar com forte presença de fontes não renováveis, como mostra a 

Tabela 7-25. 

Tabela 7-25. Diversificação das Fontes 

TIPO DE ENERGIA 2016 2021 2026 2031 

Energia não renovável 88% 87% 92% 91% 

 Petróleo e derivados 26% 27% 21% 22% 

 Gás natural           34% 35% 44% 44% 

 Carvão mineral e derivados 13% 12% 10% 10% 
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 Urânio (U3O8) e derivados 15% 13% 17% 15% 

 Outras não renováveis 0% 0% 0% 0% 

Energia renovável   12% 13% 8% 9% 

 Hidráulica e eletricidade 8% 8% 2% 3% 

 Lenha e carvão vegetal 0% 0% 0% 0% 

 Derivados da cana-de-açúcar 3% 4% 4% 4% 

 Outras renováveis 0% 1% 1% 2% 

Geração de eletricidade  - - - - 

 Hidrelétrica 22% 22% 14% 13% 

 Gás natural 19% 18% 29% 28% 

 Outras não renováveis 59% 56% 50% 49% 

 Biomassa 0% 1% 2% 3% 

 Eólica 0% 0% 0% 1% 

 Solar 0% 4% 5% 6% 

Fonte: Elaboração própria 

De qualquer forma, as emissões de gases de efeito estufa no cenário alternativo são 11% 

menores que as do cenário de referência em 2031, como mostra a Tabela 7-26 a seguir. 

Tabela 7-26. Emissões de Gases de Efeito Estufa 

INDICADOR 2016 2021 2026 2031 

Emissões (MtCO2) 67,16 80,35 92,49 100,57 

Emissões per capita (t CO2/hab) 4,04 4,72 5,33 5,74 

Emissões/PIB (t CO2/103 US$) 0,10 0,11 0,11 0,10 

Fonte: Elaboração própria 

8.3. Conclusões 

 

Apesar das medidas de eficiência energética e de promoção de fontes renováveis 

propostas no cenário alternativo, nota-se que a participação de fontes fósseis ainda continuará 

significativa, pelo fato de ser um grande produtor de petróleo e gás natural. Dessa maneira, é 

importante que a receita deste setor (incluindo os royalties) sejam revertidas para adoção das 

as medidas propostas neste estudo que podem se refletir em melhoria da mobilidade urbana e 

da competitividade da indústria.  
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2021 - 10³ tep 

CONTA  PETRÓLEO 
 GÁS NATURAL  

ÚMIDO
 CARVÃO 
VAPOR 

 CARVÃO 
METALÚRGICO 

 URÂNIO U3O8 
 ENERGIA 

HIDRÁULICA 
 LENHA 

CALDO/MELAÇ
O

BAGAÇO
 OUTRAS 
FONTES 

PRIMÁRIAS 

 ENERGIA 
PRIMÁRIA 

TOTAL 
 ÓLEO DIESEL 

 ÓLEO 
COMBUSTIVEL 

 GASOLINA  GLP  NAFTA  QUEROSENE 
GÁS NATURAL 

SECO

GÁS 
MANUFATURAD

O

 COQUE DE 
CARVÃO 
MINERAL 

 URÂNIO 
CONTIDO NO 

UO2

 ELETRICIDADE
 CARVÃO 
VEGETAL 

 ÁLCOOL 
ETÍLICO 

ANIDRO E 
HIDRATADO 

 OUTRAS 
SECUNDÁRIAS 
DE PETRÓLEO 

OUTRAS 
SECUNDÁRIAS 

DE CARVÃO 
MINERAL

PRODUTOS 
NÃO 

ENERGÉTICOS

 ENERGIA 
SECUNDÁRIA 

TOTAL 
 TOTAL  

    PRODUÇÃO  114.025 23.513 0 0 0 537 57 162 408 150 138.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.852

    IMPORTAÇÃO  0 0 1 2.012 2.363 0 0 0 0 0 4.375 1.180 0 0 0 0 76 0 0 1.393 1.300 2.783 0 655 178 0 0 7.564 11.940

    VARIAÇÃO DE ESTOQUES  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 OFERTA TOTAL  114.025 23.513 1 2.012 2.363 537 57 162 408 150 143.227 1.180 0 0 0 0 76 0 0 1.393 1.300 2.783 0 655 178 0 0 7.564 150.791

    EXPORTAÇÃO  -102.272 -6.124 0 0 0 0 0 0 0 0 -108.397 0 -2.218 -18 -257 -1.140 0 0 0 0 0 -1.019 0 0 0 0 -1.421 -6.074 -114.471

    NÃO-APROVEITADA  0 -1.646 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.646

    REINJEÇÃO  0 -5.878 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.878

 OFERTA INTERNA BRUTA  11.753 9.864 1 2.012 2.363 537 57 162 408 150 27.306 1.180 -2.218 -18 -257 -1.140 76 0 0 1.393 1.300 1.764 0 655 178 0 -1.421 1.491 28.797

 TOTAL TRANSFORMAÇÃO  -11.753 -7.043 0 -2.012 -2.363 -537 -7 -162 -38 -105 -24.019 2.603 2.492 1.870 844 1.140 987 2.651 0 -70 -1.300 3.340 3 161 435 1.068 1.670 17.894 -6.125

    REFINARIAS DE PETRÓLEO  -11.753 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 -11.770 2.603 2.492 1.622 529 1.140 987 0 0 0 0 0 0 0 435 0 1.281 11.088 -682

    PLANTAS DE GAS NATURAL  0 -4.695 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.695 0 0 249 315 0 0 3.596 0 0 0 0 0 0 0 0 390 4.549 -146

    USINAS DE GASEIFICAÇÃO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    COQUERIAS 0 0 0 -2.012 0 0 0 0 0 0 -2.012 0 0 0 0 0 0 0 0 1.408 0 0 0 0 0 241 0 1.649 -362

    CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR 0 0 0 0 -2.363 0 0 0 0 0 -2.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.325 0 0 0 0 0 0 2.325 -38

    CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO 0 0 0 0 0 -537 0 0 0 -6 -543 0 0 0 0 0 0 -1.019 0 0 -3.625 2.184 0 0 0 0 0 -2.460 -3.003

    CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS 0 -2.348 0 0 0 0 0 0 -38 -8 -2.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.156 0 0 0 -578 0 579 -1.815

    CARVOARIAS 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 -4

    DESTILARIAS 0 0 0 0 0 0 0 -162 0 0 -162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 161 -2

    OUTRAS TRANSFORMAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74 -74 0 0 0 0 0 0 74 0 -1.478 0 0 0 0 0 1.404 0 0 -74

 PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM  -                  0-                     0-                     -                  -                  -                  1                     -                  0-                     0                     0 0                     0-                     0                     0-                     -                  0                     0                     -                  0                     -                  282-                 0                     0-                     0                     0-                     23-                   -305 -304

 CONSUMO FINAL  0 2.821 1 0 0 0 51 0 370 46 3.288 3.783 273 1.852 586 0 1.064 2.651 0 1.323 0 4.821 3 815 613 1.068 226 19.080 22.368

  CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 226 226

  CONSUMO FINAL ENERGÉTICO 0 2.821 1 0 0 0 51 0 370 46 3.288 3.783 273 1.852 586 0 1.064 2.651 0 1.323 0 4.821 3 815 613 1.068 0 18.854 22.141

    SETOR ENERGÉTICO  0 2.821 0 0 0 0 0 0 228 0 3.049 818 14 0 0 0 0 513 0 0 0 1.386 0 0 500 101 0 3.332 6.381

RESIDENCIAL 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 556 0 0 112 0 0 0 1.285 0 0 0 0 0 1.952 1.963

COMERCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 2 0 0 94 0 0 0 1.366 3 0 1 0 0 1.496 1.496

PÚBLICO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 39 41

AGROPECUÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2723 246 1.852 0 0 1.064 957 0 0 0 50 0 815 0 0 0 7.708 7.708

TRANSPORTES - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2430 0 1.852 0 0 0 957 0 0 0 6 0 815 0 0 0 6.060 6.060

RODOVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 146 146

FERROVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.064 1.064

AÉREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 439

HIDROVIÁRIO 0 0 1 0 0 0 37 0 142 46 225 205 13 0 29 0 0 976 0 1.323 0 703 0 0 112 968 0 4.328 4.553

INDUSTRIAL - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 134 134

EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE MINERAIS 0 0 1 0 0 0 25 0 0 46 72 5 1 0 1 0 0 108 0 12 0 37 0 0 112 0 0 275 346

MINERAIS NÃO METÁLICOS - TOTAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 46 46 4 1 0 1 0 0 4 0 12 0 17 0 0 112 0 0 149 195

CIMENTO 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 30

CERÂMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 18 0 0 0 0 0 121 121

VIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OUTROS NÃO METÁLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 560 0 1.311 0 422 0 0 0 968 0 3.272 3.272

METALÚRGICO - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 534 0 1.311 0 411 0 0 0 968 0 3.235 3.235

SIDERURGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 12 0 0 0 0 0 38 38

OUTROS METALÚRGICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 32 0 0 0 12 0 0 0 0 0 47 47

PAPEL E CELULOSE 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 1 0 0 1 0 0 48 0 0 0 79 0 0 0 0 0 129 136

QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12 12

TÊXTIL 0 0 0 0 0 0 5 0 142 0 147 4 0 0 6 0 0 24 0 0 0 22 0 0 0 0 0 56 203

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 73 0 0 0 17 0 0 0 0 0 95 95

BEBIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 12 0 12 0 0 122 0 0 0 106 0 0 0 0 0 308 308

OUTRAS INDÚSTRIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSUMO NÃO IDENTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA  FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA 
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2026 - 10³ tep 

CONTA  PETRÓLEO 
 GÁS NATURAL  

ÚMIDO
 CARVÃO 
VAPOR 

 CARVÃO 
METALÚRGICO 

 URÂNIO U3O8 
 ENERGIA 

HIDRÁULICA 
 LENHA 

CALDO/MELAÇ
O

BAGAÇO
 OUTRAS 
FONTES 

PRIMÁRIAS 

 ENERGIA 
PRIMÁRIA 

TOTAL 
 ÓLEO DIESEL 

 ÓLEO 
COMBUSTIVEL 

 GASOLINA  GLP  NAFTA  QUEROSENE 
GÁS NATURAL 

SECO

GÁS 
MANUFATURAD

O

 COQUE DE 
CARVÃO 
MINERAL 

 URÂNIO 
CONTIDO NO 

UO2

 ELETRICIDADE
 CARVÃO 
VEGETAL 

 ÁLCOOL 
ETÍLICO 

ANIDRO E 
HIDRATADO 

 OUTRAS 
SECUNDÁRIAS 
DE PETRÓLEO 

OUTRAS 
SECUNDÁRIAS 

DE CARVÃO 
MINERAL

PRODUTOS 
NÃO 

ENERGÉTICOS

 ENERGIA 
SECUNDÁRIA 

TOTAL 
 TOTAL  

    PRODUÇÃO  168.765 34.633 0 0 0 599 62 203 509 240 205.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.011

    IMPORTAÇÃO  0 0 1 2.248 4.456 0 0 0 0 0 6.705 466 0 121 0 0 0 0 0 1.492 1.700 2.261 0 973 0 0 0 7.013 13.717

    VARIAÇÃO DE ESTOQUES  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 OFERTA TOTAL  168.765 34.633 1 2.248 4.456 599 62 203 509 240 211.716 466 0 121 0 0 0 0 0 1.492 1.700 2.261 0 973 0 0 0 7.013 218.729

    EXPORTAÇÃO  -152.139 -10.944 0 0 0 0 0 0 0 0 -163.083 0 -2.552 0 -576 -2.490 -454 0 0 0 0 -1.818 0 0 -21 0 -1.839 -9.749 -172.832

    NÃO-APROVEITADA  0 -2.425 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.425

    REINJEÇÃO  0 -5.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.195

 OFERTA INTERNA BRUTA  16.626 16.069 1 2.248 4.456 599 62 203 509 240 41.014 466 -2.552 121 -576 -2.490 -454 0 0 1.492 1.700 444 0 973 -21 0 -1.839 -2.737 38.277

 TOTAL TRANSFORMAÇÃO  -16.626 -11.255 0 -2.248 -4.456 -599 -7 -203 -38 -184 -35.616 4.411 2.896 2.034 1.206 2.490 1.733 3.152 0 -7 -1.700 5.552 4 201 659 1.194 2.103 25.926 -9.690

    REFINARIAS DE PETRÓLEO  -16.626 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 -16.644 4.411 2.896 1.622 685 2.490 1.733 0 0 0 0 0 0 0 659 0 1.456 15.952 -692

    PLANTAS DE GAS NATURAL  0 -7.783 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.783 0 0 413 522 0 0 5.961 0 0 0 0 0 0 0 0 646 7.542 -241

    USINAS DE GASEIFICAÇÃO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    COQUERIAS 0 0 0 -2.248 0 0 0 0 0 0 -2.248 0 0 0 0 0 0 0 0 1.574 0 0 0 0 0 270 0 1.843 -405

    CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR 0 0 0 0 -4.456 0 0 0 0 0 -4.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.384 0 0 0 0 0 0 4.384 -71

    CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO 0 0 0 0 0 -599 0 0 0 -33 -632 0 0 0 0 0 0 -2.884 0 0 -6.084 3.894 0 0 0 0 0 -5.075 -5.706

    CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS 0 -3.473 0 0 0 0 0 0 -38 -59 -3.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.658 0 0 0 -578 0 1.080 -2.490

    CARVOARIAS 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 -4

    DESTILARIAS 0 0 0 0 0 0 0 -203 0 0 -203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 201 -2

    OUTRAS TRANSFORMAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74 -74 0 0 0 0 0 0 74 0 -1.581 0 0 0 0 0 1.502 0 -5 -79

 PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM  -                  0-                     0                     -                  -                  -                  0-                     -                  0-                     0-                     0 0                     0                     0-                     0                     -                  0-                     0-                     -                  0                     -                  309-                 0                     0                     0                     0                     25-                   -332 -332

 CONSUMO FINAL  0 4.814 1 0 0 0 55 0 471 56 5.397 4.877 344 2.155 630 0 1.279 3.151 0 1.485 0 5.687 4 1.174 638 1.194 239 22.858 28.255

  CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 239 239

  CONSUMO FINAL ENERGÉTICO 0 4.814 1 0 0 0 55 0 471 56 5.397 4.877 344 2.155 630 0 1.279 3.151 0 1.485 0 5.687 4 1.174 638 1.194 0 22.618 28.016

    SETOR ENERGÉTICO  0 4.814 0 0 0 0 0 0 320 0 5.134 1.014 14 0 0 0 0 610 0 0 0 1.883 0 0 500 113 0 4.134 9.268

RESIDENCIAL 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 594 0 0 138 0 0 0 1.427 0 0 0 0 0 2.159 2.169

COMERCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 2 0 0 105 0 0 0 1.461 3 0 1 0 0 1.607 1.607

PÚBLICO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 45 48

AGROPECUÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3578 315 2.155 0 0 1.279 1.179 0 0 0 83 0 1.174 0 0 0 9.763 9.763

TRANSPORTES - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3273 0 2.155 0 0 0 1.179 0 0 0 36 0 1.174 0 0 0 7.817 7.817

RODOVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 154 154

FERROVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.279 1.279

AÉREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 512

HIDROVIÁRIO 0 0 1 0 0 0 43 0 151 56 250 240 15 0 33 0 0 1.120 0 1.485 0 798 0 0 137 1.082 0 4.910 5.160

INDUSTRIAL - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 158 158

EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE MINERAIS 0 0 1 0 0 0 31 0 0 56 88 6 1 0 1 0 0 133 0 15 0 45 0 0 137 0 0 338 426

MINERAIS NÃO METÁLICOS - TOTAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 56 57 4 1 0 1 0 0 5 0 15 0 21 0 0 137 0 0 183 240

CIMENTO 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 37

CERÂMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 22 0 0 0 0 0 149 149

VIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OUTROS NÃO METÁLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 632 0 1.471 0 476 0 0 0 1.082 0 3.673 3.673

METALÚRGICO - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 600 0 1.471 0 462 0 0 0 1.082 0 3.627 3.627

SIDERURGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 14 0 0 0 0 0 46 46

OUTROS METALÚRGICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 39 0 0 0 15 0 0 0 0 0 57 57

PAPEL E CELULOSE 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 1 0 0 1 0 0 53 0 0 0 85 0 0 0 0 0 140 147

QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15 15

TÊXTIL 0 0 0 0 0 0 5 0 151 0 156 5 0 0 6 0 0 25 0 0 0 23 0 0 0 0 0 59 215

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 84 0 0 0 20 0 0 0 0 0 109 109

BEBIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 14 0 14 0 0 143 0 0 0 125 0 0 0 0 0 360 360

OUTRAS INDÚSTRIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSUMO NÃO IDENTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA  FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA 
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2031 - 10³ tep 

CONTA  PETRÓLEO 
 GÁS NATURAL  

ÚMIDO
 CARVÃO 
VAPOR 

 CARVÃO 
METALÚRGICO 

 URÂNIO U3O8 
 ENERGIA 

HIDRÁULICA 
 LENHA 

CALDO/MELAÇ
O

BAGAÇO
 OUTRAS 
FONTES 

PRIMÁRIAS 

 ENERGIA 
PRIMÁRIA 

TOTAL 
 ÓLEO DIESEL 

 ÓLEO 
COMBUSTIVEL 

 GASOLINA  GLP  NAFTA  QUEROSENE 
GÁS NATURAL 

SECO

GÁS 
MANUFATURAD

O

 COQUE DE 
CARVÃO 
MINERAL 

 URÂNIO 
CONTIDO NO 

UO2

 ELETRICIDADE
 CARVÃO 
VEGETAL 

 ÁLCOOL 
ETÍLICO 

ANIDRO E 
HIDRATADO 

 OUTRAS 
SECUNDÁRIAS 
DE PETRÓLEO 

OUTRAS 
SECUNDÁRIAS 

DE CARVÃO 
MINERAL

PRODUTOS 
NÃO 

ENERGÉTICOS

 ENERGIA 
SECUNDÁRIA 

TOTAL 
 TOTAL  

    PRODUÇÃO  179.851 36.115 0 0 0 599 69 203 509 343 217.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.689

    IMPORTAÇÃO  0 0 1 2.514 4.252 0 0 0 0 0 6.768 826 0 785 0 0 0 0 0 1.604 1.900 2.261 0 1.650 0 0 0 9.026 15.794

    VARIAÇÃO DE ESTOQUES  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 OFERTA TOTAL  179.851 36.115 1 2.514 4.252 599 69 203 509 343 224.456 826 0 785 0 0 0 0 0 1.604 1.900 2.261 0 1.650 0 0 0 9.026 233.482

    EXPORTAÇÃO  -161.091 -10.790 0 0 0 0 0 0 0 0 -171.881 0 -2.637 0 -659 -3.081 -432 0 0 0 0 -1.336 0 0 -87 0 -1.979 -10.210 -182.091

    NÃO-APROVEITADA  0 -2.528 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.528

    REINJEÇÃO  0 -5.417 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.417

 OFERTA INTERNA BRUTA  18.760 17.380 1 2.514 4.252 599 69 203 509 343 44.630 826 -2.637 785 -659 -3.081 -432 0 0 1.604 1.900 926 0 1.650 -87 0 -1.979 -1.184 43.446

 TOTAL TRANSFORMAÇÃO  -18.760 -12.360 0 -2.514 -4.252 -599 -8 -203 -38 -274 -39.008 5.202 3.073 2.081 1.334 3.081 2.059 3.832 0 64 -1.900 5.728 4 201 757 1.336 2.253 29.105 -9.903

    REFINARIAS DE PETRÓLEO  -18.760 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 -18.777 5.202 3.073 1.622 753 3.081 2.059 0 0 0 0 0 0 0 757 0 1.533 18.081 -696

    PLANTAS DE GAS NATURAL  0 -8.671 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.671 0 0 460 581 0 0 6.642 0 0 0 0 0 0 0 0 720 8.402 -269

    USINAS DE GASEIFICAÇÃO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    COQUERIAS 0 0 0 -2.514 0 0 0 0 0 0 -2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 1.760 0 0 0 0 0 302 0 2.062 -453

    CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR 0 0 0 0 -4.252 0 0 0 0 0 -4.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.184 0 0 0 0 0 0 4.184 -68

    CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO 0 0 0 0 0 -599 0 0 0 -55 -654 0 0 0 0 0 0 -2.885 0 0 -6.084 3.917 0 0 0 0 0 -5.053 -5.707

    CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS 0 -3.689 0 0 0 0 0 0 -38 -125 -3.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.811 0 0 0 -578 0 1.233 -2.620

    CARVOARIAS 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 -4

    DESTILARIAS 0 0 0 0 0 0 0 -203 0 0 -203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 201 -2

    OUTRAS TRANSFORMAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76 -76 0 0 0 0 0 0 76 0 -1.696 0 0 0 0 0 1.611 0 -9 -85

 PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM  -                  0                     0                     -                  -                  -                  0-                     -                  0                     0                     1 0-                     0-                     0                     0-                     -                  0                     0-                     -                  0                     -                  343-                 0-                     0                     0                     0-                     25-                   -368 -368

 CONSUMO FINAL  0 5.020 1 0 0 0 61 0 471 69 5.623 6.028 436 2.866 675 0 1.627 3.832 0 1.668 0 6.310 4 1.851 671 1.335 249 27.552 33.176

  CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 249 249

  CONSUMO FINAL ENERGÉTICO 0 5.020 1 0 0 0 61 0 471 69 5.623 6.028 436 2.866 675 0 1.627 3.832 0 1.668 0 6.310 4 1.851 671 1.335 0 27.303 32.927

    SETOR ENERGÉTICO  0 5.020 0 0 0 0 0 0 312 0 5.332 1.206 14 0 0 0 0 742 0 0 0 2.032 0 0 500 126 0 4.620 9.952

RESIDENCIAL 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 633 0 0 170 0 0 0 1.579 0 0 0 0 0 2.382 2.392

COMERCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 3 0 0 117 0 0 0 1.616 3 0 1 0 0 1.783 1.783

PÚBLICO 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 51 54

AGROPECUÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4489 404 2.866 0 0 1.627 1.519 0 0 0 143 0 1.851 0 0 0 12.900 12.900

TRANSPORTES - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 0 2.866 0 0 0 1.519 0 0 0 96 0 1.851 0 0 0 10.503 10.503

RODOVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 165 165

FERROVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.627 1.627

AÉREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 605

HIDROVIÁRIO 0 0 1 0 0 0 49 0 160 69 279 279 18 0 38 0 0 1.284 0 1.668 0 900 0 0 170 1.209 0 5.567 5.846

INDUSTRIAL - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 182 182

EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE MINERAIS 0 0 1 0 0 0 38 0 0 69 108 8 1 0 2 0 0 163 0 18 0 56 0 0 170 0 0 417 526

MINERAIS NÃO METÁLICOS - TOTAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 69 70 5 1 0 1 0 0 6 0 18 0 26 0 0 170 0 0 227 297

CIMENTO 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 45

CERÂMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 155 0 0 0 28 0 0 0 0 0 184 184

VIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OUTROS NÃO METÁLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 710 0 1.650 0 526 0 0 0 1.209 0 4.110 4.110

METALÚRGICO - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 670 0 1.650 0 509 0 0 0 1.209 0 4.053 4.053

SIDERURGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 17 0 0 0 0 0 57 57

OUTROS METALÚRGICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 47 0 0 0 18 0 0 0 0 0 70 70

PAPEL E CELULOSE 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 1 0 0 2 0 0 56 0 0 0 91 0 0 0 0 0 150 156

QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 4 0 0 0 0 0 18 18

TÊXTIL 0 0 0 0 0 0 5 0 160 0 165 5 0 0 6 0 0 27 0 0 0 24 0 0 0 0 0 62 227

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 96 0 0 0 23 0 0 0 0 0 125 125

BEBIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 17 0 17 0 0 170 0 0 0 151 0 0 0 0 0 433 433

OUTRAS INDÚSTRIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSUMO NÃO IDENTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA  FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA 
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Anexo II – Cenário Alternativo 

 

 

 

 

 

2021 - 10³ tep 

CONTA  PETRÓLEO 
 GÁS NATURAL  

ÚMIDO
 CARVÃO 
VAPOR 

 CARVÃO 
METALÚRGICO 

 URÂNIO U3O8 
 ENERGIA 

HIDRÁULICA 
 LENHA 

CALDO/MELAÇ
O

BAGAÇO
 OUTRAS 
FONTES 

PRIMÁRIAS 

 ENERGIA 
PRIMÁRIA 

TOTAL 
 ÓLEO DIESEL 

 ÓLEO 
COMBUSTIVEL 

 GASOLINA  GLP  NAFTA  QUEROSENE 
GÁS NATURAL 

SECO

GÁS 
MANUFATURAD

O

 COQUE DE 
CARVÃO 
MINERAL 

 URÂNIO 
CONTIDO NO 

UO2

 ELETRICIDADE
 CARVÃO 
VEGETAL 

 ÁLCOOL 
ETÍLICO 

ANIDRO E 
HIDRATADO 

 OUTRAS 
SECUNDÁRIAS 
DE PETRÓLEO 

OUTRAS 
SECUNDÁRIAS 

DE CARVÃO 
MINERAL

PRODUTOS 
NÃO 

ENERGÉTICOS

 ENERGIA 
SECUNDÁRIA 

TOTAL 
 TOTAL  

    PRODUÇÃO  114.025 23.513 0 0 0 537 55 162 408 243 138.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.942

    IMPORTAÇÃO  0 0 1 1.977 2.363 0 0 0 0 0 4.341 866 0 0 0 0 81 0 0 1.371 1.300 2.433 0 595 173 0 0 6.819 11.160

    VARIAÇÃO DE ESTOQUES  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 OFERTA TOTAL  114.025 23.513 1 1.977 2.363 537 55 162 408 243 143.283 866 0 0 0 0 81 0 0 1.371 1.300 2.433 0 595 173 0 0 6.819 150.103

    EXPORTAÇÃO  -102.272 -4.412 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.684 0 -2.224 -312 -368 -1.140 0 0 0 0 0 -1.368 0 0 0 0 -1.564 -6.976 -113.660

    NÃO-APROVEITADA  0 -1.646 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.646

    REINJEÇÃO  0 -5.878 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.878

 OFERTA INTERNA BRUTA  11.753 11.577 1 1.977 2.363 537 55 162 408 243 29.075 866 -2.224 -312 -368 -1.140 81 0 0 1.371 1.300 1.065 0 595 173 0 -1.564 -157 28.919

 TOTAL TRANSFORMAÇÃO  -11.753 -8.756 0 -1.977 -2.363 -537 -7 -162 -38 -199 -25.791 2.603 2.492 1.961 958 1.140 987 2.635 0 -79 -1.300 4.010 3 161 435 1.050 1.813 18.868 -6.924

    REFINARIAS DE PETRÓLEO  -11.753 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 -11.770 2.603 2.492 1.622 529 1.140 987 0 0 0 0 0 0 0 435 0 1.281 11.088 -682

    PLANTAS DE GAS NATURAL  0 -6.408 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.408 0 0 340 429 0 0 4.908 0 0 0 0 0 0 0 0 532 6.209 -199

    USINAS DE GASEIFICAÇÃO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    COQUERIAS 0 0 0 -1.977 0 0 0 0 0 0 -1.977 0 0 0 0 0 0 0 0 1.384 0 0 0 0 0 237 0 1.621 -356

    CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR 0 0 0 0 -2.363 0 0 0 0 0 -2.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.325 0 0 0 0 0 0 2.325 -38

    CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO 0 0 0 0 0 -537 0 0 0 -6 -543 0 0 0 0 0 0 -2.347 0 0 -3.625 2.759 0 0 0 0 0 -3.213 -3.756

    CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS 0 -2.348 0 0 0 0 0 0 -38 -101 -2.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 0 0 0 -578 0 673 -1.815

    CARVOARIAS 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 -4

    DESTILARIAS 0 0 0 0 0 0 0 -162 0 0 -162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 161 -2

    OUTRAS TRANSFORMAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74 -74 0 0 0 0 0 0 74 0 -1.463 0 0 0 0 0 1.390 0 1 -73

 PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM  -                  0-                     0-                     -                  -                  -                  0                     -                  0-                     0-                     0 0                     0                     0                     0                     -                  0                     0-                     -                  0-                     -                  274-                 0                     0-                     0                     0-                     23-                   -296 -297

 CONSUMO FINAL  0 2.821 1 0 0 0 49 0 369 44 3.284 3.469 268 1.650 590 0 1.068 2.635 0 1.292 0 4.801 3 756 608 1.050 226 18.415 21.698

  CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 226 226

  CONSUMO FINAL ENERGÉTICO 0 2.821 1 0 0 0 49 0 369 44 3.284 3.469 268 1.650 590 0 1.068 2.635 0 1.292 0 4.801 3 756 608 1.050 0 18.188 21.472

    SETOR ENERGÉTICO  0 2.821 0 0 0 0 0 0 232 0 3.053 748 14 0 0 0 0 510 0 0 0 1.383 0 0 500 99 0 3.254 6.308

    RESIDENCIAL 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 560 0 0 112 0 0 0 1.267 0 0 0 0 0 1.938 1.949

    SERVIÇO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 2 0 0 94 0 0 0 1.366 3 0 1 0 0 1.496 1.496

    AGROPECUÁRIO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 38 41

    TRANSPORTES - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2483 245 1.650 0 0 1.068 960 0 0 0 51 0 756 0 0 0 7.212 7.212

      RODOVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2194 0 1.650 0 0 0 960 0 0 0 7 0 756 0 0 0 5.566 5.566

      FERROVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 145 145

      AÉREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.068 1.068

      HIDROVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 433

    INDUSTRIAL - TOTAL 0 0 1 0 0 0 35 0 137 44 217 201 10 0 28 0 0 959 0 1.292 0 702 0 0 107 951 0 4.250 4.467

      EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE MINERAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 132 132

      MINERAIS NÃO METÁLICOS 0 0 1 0 0 0 24 0 0 44 68 5 1 0 1 0 0 106 0 11 0 37 0 0 107 0 0 267 335

      CIMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 44 44 3 1 0 1 0 0 4 0 11 0 17 0 0 107 0 0 143 188

      CERÂMICA 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 28

      VIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 18 0 0 0 0 0 120 120

      OUTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      METALÚRGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 548 0 1.280 0 422 0 0 0 951 0 3.213 3.213

      FERRO-GUSA / AÇO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 522 0 1.280 0 411 0 0 0 951 0 3.175 3.175

      NÃO FERROSOS / OUTROS METALÚR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 12 0 0 0 0 0 37 37

      PAPEL E CELULOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 31 0 0 0 12 0 0 0 0 0 46 46

      QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 1 0 0 1 0 0 48 0 0 0 79 0 0 0 0 0 129 136

      TÊXTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12 12

      PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 0 0 0 0 0 0 5 0 137 0 142 4 0 0 6 0 0 24 0 0 0 22 0 0 0 0 0 55 197

      BEBIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 73 0 0 0 17 0 0 0 0 0 94 94

      OUTRAS INDÚSTRIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9 0 12 0 0 122 0 0 0 106 0 0 0 0 0 302 302
      INDUSTRIAL NÃO IDENTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   CONSUMO NÃO IDENTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2026 - 10³ tep 

CONTA  PETRÓLEO 
 GÁS NATURAL  

ÚMIDO
 CARVÃO 
VAPOR 

 CARVÃO 
METALÚRGICO 

 URÂNIO U3O8 
 ENERGIA 

HIDRÁULICA 
 LENHA 

CALDO/MELAÇ
O

BAGAÇO
 OUTRAS 
FONTES 

PRIMÁRIAS 

 ENERGIA 
PRIMÁRIA 

TOTAL 
 ÓLEO DIESEL 

 ÓLEO 
COMBUSTIVEL 

 GASOLINA  GLP  NAFTA  QUEROSENE 
GÁS NATURAL 

SECO

GÁS 
MANUFATURAD

O

 COQUE DE 
CARVÃO 
MINERAL 

 URÂNIO 
CONTIDO NO 

UO2

 ELETRICIDADE
 CARVÃO 
VEGETAL 

 ÁLCOOL 
ETÍLICO 

ANIDRO E 
HIDRATADO 

 OUTRAS 
SECUNDÁRIAS 
DE PETRÓLEO 

OUTRAS 
SECUNDÁRIAS 

DE CARVÃO 
MINERAL

PRODUTOS 
NÃO 

ENERGÉTICOS

 ENERGIA 
SECUNDÁRIA 

TOTAL 

    PRODUÇÃO  168.765 34.633 0 0 0 599 98 203 509 550 205.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    IMPORTAÇÃO  0 0 1 2.163 4.456 0 0 0 0 0 6.619 378 0 0 0 0 0 0 0 1.440 1.700 2.278 0 677 86 0 0 6.559

    VARIAÇÃO DE ESTOQUES  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 OFERTA TOTAL  168.765 34.633 1 2.163 4.456 599 98 203 509 550 211.977 378 0 0 0 0 0 0 0 1.440 1.700 2.278 0 677 86 0 0 6.559

    EXPORTAÇÃO  -155.280 -11.554 0 0 0 0 0 0 0 0 -166.834 0 -1.941 0 -391 -2.128 -159 0 0 0 0 -1.942 0 0 0 0 -1.468 -8.029

    NÃO-APROVEITADA  0 -2.424 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    REINJEÇÃO  0 -5.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 OFERTA INTERNA BRUTA  13.486 15.459 1 2.163 4.456 599 98 203 509 550 37.523 378 -1.941 0 -391 -2.128 -159 0 0 1.440 1.700 336 0 677 86 0 -1.468 -1.470

 TOTAL TRANSFORMAÇÃO  -13.485 -10.645 0 -2.163 -4.456 -599 -47 -203 -95 -499 -32.191 3.672 2.271 1.612 1.028 2.129 1.447 3.221 0 -30 -1.700 5.580 4 201 540 1.148 1.732 22.854

    REFINARIAS DE PETRÓLEO  -13.485 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 -13.502 3.672 2.271 1.232 547 2.129 1.447 0 0 0 0 0 0 0 540 0 1.137 12.975

    PLANTAS DE GAS NATURAL  0 -7.172 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.172 0 0 380 480 0 0 5.494 0 0 0 0 0 0 0 0 595 6.949

    USINAS DE GASEIFICAÇÃO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    COQUERIAS 0 0 0 -2.163 0 0 0 0 0 0 -2.163 0 0 0 0 0 0 0 0 1.514 0 0 0 0 0 260 0 1.773

    CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR 0 0 0 0 -4.456 0 0 0 0 0 -4.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.384 0 0 0 0 0 0 4.384

    CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO 0 0 0 0 0 -599 -40 0 0 -48 -686 0 0 0 0 0 0 -2.488 0 0 -6.084 3.736 0 0 0 0 0 -4.836

    CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS 0 -3.473 0 0 0 0 0 0 -95 -219 -3.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.843 0 0 0 -578 0 1.266

    CARVOARIAS 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

    DESTILARIAS 0 0 0 0 0 0 0 -203 0 0 -203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 201

    OUTRAS TRANSFORMAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -215 -215 0 0 0 0 0 0 215 0 -1.544 0 0 0 0 0 1.466 0 138

 PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM  0-                     -                  0                     -                  -                  -                  0-                     -                  0                     1-                     -1 0                     0-                     0                     1                     0-                     1                     1                     -                  1                     -                  291-                 0                     0                     0-                     0-                     25-                   -314

 CONSUMO FINAL  0 4.814 1 0 0 0 51 0 414 51 5.331 4.050 330 1.612 637 0 1.289 3.221 0 1.411 0 5.624 4 878 626 1.148 239 21.070

  CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 239

  CONSUMO FINAL ENERGÉTICO 0 4.814 1 0 0 0 51 0 414 51 5.331 4.050 330 1.612 637 0 1.289 3.221 0 1.411 0 5.624 4 878 626 1.148 0 20.831

    SETOR ENERGÉTICO  0 4.814 0 0 0 0 0 0 273 0 5.087 843 14 0 0 0 0 623 0 0 0 1.876 0 0 500 108 0 3.965

    RESIDENCIAL 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 603 0 0 138 0 0 0 1.378 0 0 0 0 0 2.120

    SERVIÇO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 2 0 0 105 0 0 0 1.461 3 0 1 0 0 1.607

    AGROPECUÁRIO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 45

    TRANSPORTES - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2938 309 1.612 0 0 1.289 1.283 0 0 0 80 0 878 0 0 0 8.389

      RODOVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2643 0 1.612 0 0 0 1.283 0 0 0 34 0 878 0 0 0 6.450

      FERROVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 154

      AÉREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.289

      HIDROVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496

    INDUSTRIAL - TOTAL 0 0 1 0 0 0 38 0 142 51 232 223 7 0 32 0 0 1.072 0 1.411 0 794 0 0 125 1.040 0 4.705

      EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE MINERAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 146

      MINERAIS NÃO METÁLICOS 0 0 1 0 0 0 27 0 0 51 79 6 1 0 1 0 0 128 0 13 0 45 0 0 125 0 0 319

      CIMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 51 52 4 1 0 1 0 0 4 0 13 0 21 0 0 125 0 0 169

      CERÂMICA 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5

      VIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 22 0 0 0 0 0 145

      OUTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      METALÚRGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 597 0 1.398 0 476 0 0 0 1.040 0 3.524

      FERRO-GUSA / AÇO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 567 0 1.398 0 462 0 0 0 1.040 0 3.480

      NÃO FERROSOS / OUTROS METALÚR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 14 0 0 0 0 0 45

      PAPEL E CELULOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 36 0 0 0 15 0 0 0 0 0 55

      QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 51 0 0 0 85 0 0 0 0 0 138

      TÊXTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14

      PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 0 0 0 0 0 0 5 0 142 0 146 5 0 0 6 0 0 24 0 0 0 23 0 0 0 0 0 58

      BEBIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 81 0 0 0 20 0 0 0 0 0 106

      OUTRAS INDÚSTRIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 6 0 13 0 0 142 0 0 0 122 0 0 0 0 0 345
      INDUSTRIAL NÃO IDENTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   CONSUMO NÃO IDENTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2023 - 10³ tep 

CONTA  PETRÓLEO 
 GÁS NATURAL  

ÚMIDO
 CARVÃO 
VAPOR 

 CARVÃO 
METALÚRGICO 

 URÂNIO U3O8 
 ENERGIA 

HIDRÁULICA 
 LENHA 

CALDO/MELAÇ
O

BAGAÇO
 OUTRAS 
FONTES 

PRIMÁRIAS 

 ENERGIA 
PRIMÁRIA 

TOTAL 
 ÓLEO DIESEL 

 ÓLEO 
COMBUSTIVEL 

 GASOLINA  GLP  NAFTA  QUEROSENE 
GÁS NATURAL 

SECO

GÁS 
MANUFATURAD

O

 COQUE DE 
CARVÃO 
MINERAL 

 URÂNIO 
CONTIDO NO 

UO2

 ELETRICIDADE
 CARVÃO 
VEGETAL 

 ÁLCOOL 
ETÍLICO 

ANIDRO E 
HIDRATADO 

 OUTRAS 
SECUNDÁRIAS 
DE PETRÓLEO 

OUTRAS 
SECUNDÁRIAS 

DE CARVÃO 
MINERAL

PRODUTOS 
NÃO 

ENERGÉTICOS

 ENERGIA 
SECUNDÁRIA 

TOTAL 
 TOTAL  

    PRODUÇÃO  143.815 27.980 0 0 0 599 57 203 509 371 173.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.535

    IMPORTAÇÃO  0 0 1 2.053 2.160 0 0 0 0 0 4.213 1.087 0 0 0 0 160 0 0 1.399 1.500 2.438 0 601 180 0 0 7.365 11.578

    VARIAÇÃO DE ESTOQUES  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 OFERTA TOTAL  143.815 27.980 1 2.053 2.160 599 57 203 509 371 177.748 1.087 0 0 0 0 160 0 0 1.399 1.500 2.438 0 601 180 0 0 7.365 185.113

    EXPORTAÇÃO  -132.062 -6.127 0 0 0 0 0 0 0 0 -138.190 0 -2.200 -339 -363 -1.140 0 0 0 0 0 -1.355 0 0 0 0 -1.574 -6.972 -145.162

    NÃO-APROVEITADA  0 -1.959 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.959

    REINJEÇÃO  0 -6.995 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.995

 OFERTA INTERNA BRUTA  11.753 12.899 1 2.053 2.160 599 57 203 509 371 30.605 1.087 -2.200 -339 -363 -1.140 160 0 0 1.399 1.500 1.082 0 601 180 0 -1.574 393 30.998

 TOTAL TRANSFORMAÇÃO  -11.753 -9.542 0 -2.053 -2.160 -599 -7 -203 -60 -325 -26.701 2.603 2.492 1.972 972 1.140 987 2.854 0 -59 -1.500 4.376 4 201 435 1.090 1.829 19.394 -7.307

    REFINARIAS DE PETRÓLEO  -11.753 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 -11.770 2.603 2.492 1.622 529 1.140 987 0 0 0 0 0 0 0 435 0 1.281 11.088 -682

    PLANTAS DE GAS NATURAL  0 -6.605 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.605 0 0 350 443 0 0 5.060 0 0 0 0 0 0 0 0 548 6.401 -204

    USINAS DE GASEIFICAÇÃO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    COQUERIAS 0 0 0 -2.053 0 0 0 0 0 0 -2.053 0 0 0 0 0 0 0 0 1.437 0 0 0 0 0 246 0 1.683 -370

    CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR 0 0 0 0 -2.160 0 0 0 0 0 -2.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.125 0 0 0 0 0 0 2.125 -35

    CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERVIÇO PÚBLICO 0 0 0 0 0 -599 0 0 0 -6 -605 0 0 0 0 0 0 -2.347 0 0 -3.625 2.822 0 0 0 0 0 -3.150 -3.756

    CENTRAIS ELÉTRICAS AUTOPRODUTORAS 0 -2.936 0 0 0 0 0 0 -60 -159 -3.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.554 0 0 0 -578 0 977 -2.180

    CARVOARIAS 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 -3

    DESTILARIAS 0 0 0 0 0 0 0 -203 0 0 -203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 201 -2

    OUTRAS TRANSFORMAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -142 -142 0 0 0 0 0 0 142 0 -1.496 0 0 0 0 0 1.421 0 67 -75

 PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM  -                  -                  0-                     -                  -                  -                  0                     -                  0                     0-                     0 0-                     0                     0-                     0                     -                  0                     0-                     -                  0                     -                  280-                 0-                     0                     0                     0                     23-                   -302 -302

 CONSUMO FINAL  0 3.358 1 0 0 0 50 0 449 47 3.904 3.690 291 1.633 609 0 1.148 2.854 0 1.340 0 5.178 3 802 615 1.090 232 19.484 23.388

  CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 232 232

  CONSUMO FINAL ENERGÉTICO 0 3.358 1 0 0 0 50 0 449 47 3.904 3.690 291 1.633 609 0 1.148 2.854 0 1.340 0 5.178 3 802 615 1.090 0 19.253 23.157

    SETOR ENERGÉTICO  0 3.358 0 0 0 0 0 0 310 0 3.667 790 14 0 0 0 0 552 0 0 0 1.635 0 0 500 103 0 3.595 7.262

    RESIDENCIAL 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 577 0 0 122 0 0 0 1.311 0 0 0 0 0 2.010 2.020

    SERVIÇO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 2 0 0 98 0 0 0 1.400 3 0 1 0 0 1.536 1.536

    AGROPECUÁRIO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 41 43

    TRANSPORTES - TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2649 268 1.633 0 0 1.148 1.077 0 0 0 60 0 802 0 0 0 7.637 7.637

      RODOVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2358 0 1.633 0 0 0 1.077 0 0 0 15 0 802 0 0 0 5.885 5.885

      FERROVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 149 149

      AÉREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.148 1.148

      HIDROVIÁRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 456

    INDUSTRIAL - TOTAL 0 0 1 0 0 0 37 0 139 47 224 210 9 0 30 0 0 1.005 0 1.340 0 739 0 0 114 987 0 4.435 4.658

      EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE MINERAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 137 137

      MINERAIS NÃO METÁLICOS 0 0 1 0 0 0 25 0 0 47 72 5 1 0 1 0 0 115 0 12 0 40 0 0 114 0 0 288 361

      CIMENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 47 47 4 1 0 1 0 0 4 0 12 0 18 0 0 114 0 0 154 201

      CERÂMICA 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 30

      VIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 20 0 0 0 0 0 130 130

      OUTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      METALÚRGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 568 0 1.328 0 444 0 0 0 987 0 3.339 3.339

      FERRO-GUSA / AÇO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 540 0 1.328 0 431 0 0 0 987 0 3.299 3.299

      NÃO FERROSOS / OUTROS METALÚR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 13 0 0 0 0 0 40 40

      PAPEL E CELULOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 33 0 0 0 13 0 0 0 0 0 50 50

      QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 1 0 0 1 0 0 49 0 0 0 81 0 0 0 0 0 132 140

      TÊXTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13 13

      PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 0 0 0 0 0 0 5 0 139 0 144 4 0 0 6 0 0 24 0 0 0 22 0 0 0 0 0 56 200

      BEBIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 76 0 0 0 18 0 0 0 0 0 99 99

      OUTRAS INDÚSTRIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 8 0 12 0 0 130 0 0 0 112 0 0 0 0 0 320 320
      INDUSTRIAL NÃO IDENTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   CONSUMO NÃO IDENTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 FONTES DE ENERGIA PRIMÁRIA  FONTES DE ENERGIA SECUNDÁRIA 


