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Fazer mais com menos 

energia. Isso é 

eficiência energética.



Alternativas para atendimento à 

demanda de energia elétrica



Fonte: EPE, 2017

Expansão requer R$ 174,5bi de 2020 
a 2026

Expansão indicativa de Referência



• Em 2027, a eficiência energética representará 8% do consumo final energético do 

Brasil de 2017. 

• Em 2027, a energia elétrica conservada (41 TWh) corresponderá à geração de uma 

usina hidroelétrica com potência instalada de cerca de 10 GW, equivalente a uma 

UHE Itaipu (parte Brasileira) e uma UHE Xingó. 

• Se forem mantidas as condições regulatórias atuais, em 2027 poderemos atingir a 

marca de 21 GW de micro e minigeradores, o que pode evidenciar os desequilíbrios 

tarifários provocados pelas regras atuais (sistema de compensação integral e tarifas 

100% volumétricas). 

• Dentre as tecnologias de geração, a fotovoltaica é a mais representativa, com 82% 

da capacidade instalada, e 55% da energia gerada. Outras fontes, como 
termelétricas a biomassa, eólicas e CGHs devem ganhar espaço principalmente 

através de modelos de autoconsumo remoto e geração compartilhada, pois podem 

apresentar custos menores que a fotovoltaica.

Plano Decenal 2027, EPE





• A eficiência energética 

corresponde a uma 

parcela considerável da 

estratégia de atendimento 

da demanda no longo 

prazo. 

• O montante conservado em 

2050 equivalerá a 10 usinas 

de Itaipu, alcançando 320 

TWh neste ano, tomando-se 

o ano de 2013 como base.

Fonte: EPE, 2018
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Eficiência Energética: Oportunidades



Estudo de Caso

Investindo com inteligência: 

Eficiência energética                Geração FV



Retrofit de Iluminação em Estacionamento

O Projeto:

• Retrofit de 63 pontos de iluminação externa 

• Investimento: R$ 102.294,02

• 60,6 % redução no consumo da iluminação (178,31 MWh/ano)

• 59,95% redução na demanda (45kW)

• Vida útil média esperada: 204 meses (17 anos)

• Benefício anual: R$ 71.556,78 

• Economia mensal: R$ 5.963,07



Investimento em Geração FV

• Demanda (potência) inicial: 127kW

• Investimento previsto num projeto com demanda anterior: R$ 426.000,00

• Nova demanda: 82 KW

• Investimento previsto em FV para atender 100% da nova demanda: R$ 285.000,00

• Financiamento considerado:

1,05%a.m.

Prazo: 120 meses



Investindo em FV com inteligência

Payback: - 80,5%

Sem E.E. Com EE Com EE Antes (Inteligente)

Potência do Sistema 127 kW 82 kW 82 kW

Investimento para viabilizar FV R$426.000,00 R$285.000,00 R$102.294,02

Parcela mensal financiamento R$6.195,48 R$4.144,86 R$1.487,70

Ganho total mensal FV R$13.900,00 R$9.400,00 R$9.400,00

Ganho líquido EE 0 0 R$4.184,21

Resultado final mensal R$7.704,52 R$5.255,14 R$9.439,45

Payback 55,3 meses 54,2 meses 10,8 meses

Investindo em FV com inteligência
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