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SUMÁRIO 

Em sua esparsa colaboração com a EPE, possivelmente a principal contribuição do 

INEE tenha sido mostrar a importância de apresentar o balanço anual, em forma de 

tabela, conforme o BEN, num conjunto de fluxos representados num diagrama Sankey. 

Além de mostrar as inter-relações entre os diversos componentes do quadro energético, 

esta apresentação permite evidenciar as perdas, de transporte e de processo, que 

ocorrem nos diferentes elos das cadeias energéticas. 

Fluxos, da oferta de energias primárias até a demanda de energias úteis, são o ponto 

de partida para o planejamento energético, cujo objetivo é atender essa demanda com 

o menor custo daquela oferta. Como a diferença entre essas duas grandezas é devida 

às perdas, sua importância é fundamental e devem ser destacadas.  

Perdas de transporte e de processo, tal como a seleção e quantificação das diferentes 

energias primárias, são variáveis que dependem de opções tecnológicas e de 

investimentos na sua atenuação. Não são parâmetros fixos, pois dependem de decisões 

que perpassam o planejamento energético e podem justificar ou invalidar opções de 

oferta de energia primária, como de hidrelétricas demasiado distantes de seus 

mercados. Por outro lado, a decisão de substituir o transporte rodoviário de 

combustíveis por gasodutos ou de aumentar o nível de tensão da transmissão elétrica 

modifica os níveis de perdas e decorre de decisões de caráter econômico, geralmente 

de um aumento do custo de capital para reduzir custos operacionais, ou seja, perdas. 

Em suma, as perdas no balanço energético devem ser objeto de estudo sistemático e 

evidenciadas na sua representação. 
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INTRODUÇÃO 

O presente texto apresenta a modelagem sugerida pelo INEE para mapear os fluxos de 

energia no Brasil com a estrutura "Sankey Fonte Ao Uso Final - SFAU", visando uma 

ferramenta de planejamento energético que explicita de forma gráfica e de fácil 

compreensão as perdas de energia observadas no país. 

Quando o INEE foi criado, os programas oficiais de promoção da eficiência energética 

visavam os equipamentos de uso final de energia elétrica (PROCEL) e de combustíveis 

(CONPET). Para não superpor trabalhos, decidiu-se por estudar o setor sucroalcooleiro, 

pois a energia do etanol produzido era muito pequena vis-à-vis aquela fixada pela cana-

de-açúcar no campo. Nesse trabalho, ficou claro que a busca da “eficiência energética” 

ia além de buscar tecnologias eficientes. Era preciso, também, remover preconceitos 

tanto da agroindústria quanto do setor elétrico e corrigir a estrutura tarifária e fiscalA. Aos 

poucos, ficou claro que era mais fácil enfatizar a redução das “perdas de energia”:  

Aumentar Eficiência Energética = Reduzir Perdas 

É mais fácil e objetivo estabelecer uma política para reduzir as perdas, uma quantidade 

mensurável, do que medir avanços usando o parâmetro de eficiência(η) que é 

adimensional e abstrato.B 

Explorando essa forma de estudar a questão energética, o INEE identificou perdas 

importantes e trouxe à discussão, de forma pioneira, temas aparentemente desconexos 

da eficiência energética, como a geração distribuída, cogeração, uso de pellets de 

biomassa para substituir combustível fóssil, uso de carvão e pirolíticos do capim 

elefante, eletrificação veicular, ESCOs, medida e verificação, redução do arrasto nos 

transportes, para citar alguns.  

As informações e estatísticas necessárias para fazer esta abordagem estão disponíveis 

no Balanço Energético Nacional (BEN) e no Balanço de Energia Útil (BEU). Por razões 

históricas, o formato usado para apresentar as diversas formas de energia, porém, 

dificultam usar uma abordagem adequada do tema.  

Há mais de dez anos, o INEE fez a primeira proposta de SFAU em estudo para a EPE. 

Mais recentemente, fez um relativo ao ano de 2015, em que as eventuais adaptações 

foram feitas a partir de hipóteses discutidas no âmbito do INEE. Atualmente, planeja 

realizar um novo SFAU relativo a 2019, ampliando o número de pessoas envolvidas e 

registrando os procedimentos em um manual. 

Sistemas de Energia - SE 

São equipamentos e/ou sistemas que transformam uma ou mais formas de energia em 

outras formasC. Usando uma mesma unidade de medida para as diferentes formas de 

energia, a relação entre elas pode ser apresentada segundo o esquema da figura 1. Um 

Sistema de Energia (SE) transforma n formas de energia (Ei, entradas) em m formas (Sj, 

saídas) e em uma forma que não pode ser mais utilizada, denominada “perda” (P).  A 

soma das energias Sj é chamada de Energia Útil.   

Embora de uso corriqueiro, a palavra “perda” é inadequada, uma vez que a energia não 

se extingue, ela apenas deixa de ser útil para a economia. As perdas podem ser técnicas 

(normalmente sob a forma de calor com temperatura baixa), mas incluem também as 
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que decorrem de um uso inadequado causado, por exemplo, por políticas energéticas, 

tarifárias ou fiscais inadequadas que induzem a um uso aquém do potencial.  

 

 

 

O SE é um modelo usado pela termodinâmica que obedece a duas principais “leis”: 

∑ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑆𝑗

𝑚
𝑗=1 + 𝑃  

𝑃 >  ∅    

A eficiência do sistema é dada por    :   

                                =  ∑ Sj
m
j=1 ∑ Ei

n
i=1⁄      

Pela forma linear, SEs podem ser agregados ou desagregados, dependendo do objetivo 

visado. Mais detalhes no Anexo A. 

Sistemas de Energia na Economia  

A produção, o transporte e as transformações de todas as formas de energia que 

ocorrem em um país  podem ser mapeadas usando SEs. Para tanto, são consideradas 

três famíliasD:  

Formas Primárias (“Fontes”)  
São as formas disponíveis na natureza. Os SEs dessas formas estão no início da 
cadeia e se caracterizam por terem apenas uma saída. A tendência moderna é 
separar entre as que têm origem no sol (“Renováveis”) e as fósseis (“Não-
Renováveis”), que usam estoques de energia acumulados no subsolo. 

Formas Secundárias 
São formas como a gasolina e eletricidade, desenvolvidas pelo homem para facilitar 
o acesso à energia quando e onde se fizerem necessárias pela sociedade. Os SEs 
que tratam essas formas se caracterizam por usar mais de uma forma e produzir, 
também, uma ou mais formas; 

 

 

 

 

 

 

Ei 

SISTEMA DE 

ENERGIA 
P 

Energia Útil 

Perdas 

Sj 
i = 1, ...,n j = 1, ...,m 

Fig. 1 Sistema de Energia 

1ª Lei - conservação de energia 

2ª Lei – aumento de entropia 

 ƞ  
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Uso Final 
Trata-se do serviço da energia usado no final da cadeia de transformações. O SE 
se caracteriza por ter uma ou mais formas de entrada (primária ou secundária) e por 
entregar uma forma de energia útil (luz, transporte, etc.), além de perdas. 

 

As formas de energia usadas dependem de razões históricas, tecnológicas e da 

disponibilidade de fontes. O Brasil é um dos poucos países que tem acesso a quase 

todas as fontes primárias, inclusive ao uso energético da cana, que há até alguns anos 

foi uma indústria alimentícia que importava as necessidades de energia (madeira e óleo 

combustível).    

A conexão entre os SEs do país pode ser representada de forma esquemática como o 

encadeamento de N SEs que transformam e/ou transportam a energia interligando as 

fontes primárias aos usos finais (fig.2).  

Os fluxos de perdas, por definição, não são incorporados ao sistema e se somam para 

constituir o total das perdas. Pela importância das perdas para os objetivos do INEE, no 

que se segue, elas são apresentadas de forma explícita. Vale lembrar que não se trata 

de uma variável livreE
. 

 

 

 

  . 

Fig. 2.  Setor de energia - encadeamento dos SEs 

 

As informações estatísticas de energia podem ser apresentadas usando três tabelas 

(fig. 3): uma lista das fontes, FP, uma lista dos usos finais EU  e uma tabela quadrada 

M em que a célula (i,j) registra o fluxo de energia recebido pelo SEi oriundo do SEj .  
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        Insumos →  
 FP  EU       M    

 FP1  EU1     SE1 SE2 --- --- SEN  

 FP2  EU2   P
ro
d
u
to
s →

 

SE1       

---  ---   SE2       

---  ---   ---   Mi,j    

FPM  EUK   ---       

     SEN       

           

 Fig. 3 Tabelas / fluxos de energia 

Essa representação incorpora as trocas de diferentes formas de energias. É o caso, por 

exemplo, do diesel oriundo do SE “destilaria de petróleo” usado no transporte de cana 

do SE “destilaria de cana”. Incorpora, também, os “feedbacks” de energia que podem 

ocorrer em um SE (fg. 3). Esses usos intermediários, naturalmente, não chegam ao uso 

final. 

  

 

 

  

 

 

Fig. 4 Feedbacks de energia 

As interligações entre as diversas formas dificultam o planejamento onde, dadas as 

projeções de EU busca-se calcular as necessidades de fontes primárias, EP. Usando 

álgebra vetorial e matricialF, porém, as tabelas podem ser organizadas em uma “Matriz 

de Insumo/Pproduto” ou de “LeontievG”, modelo matemático de apoio ao planejamento 

econômico. 

No final dos anos 60, bem antes das crises do petróleo, o governo brasileiroH criou o 

projeto “Matriz Energética Brasileira – MEB”, para reunir as estatísticas das diversas 

fontes primárias de energia e desenvolver o modelo para apoiar o planejamento 

energéticoI. O trabalho foi desenvolvido pelas principais consultoras de engenharia e 

contou com o apoio dos mais destacados estatísticos e matemáticos, que fizeram um 

levantamento completo das estatísticas de energia, incluindo o levantamento do uso de 

madeira (“lenha”). 

Urânio            Enriquecimento           Gerador Nuclear            Energia Elétrica 

Diesel na 

Refinaria 

Transporte do 

Diesel 
Diesel no 

Posto 



  

9 
 

Balanço Energético Nacional - BEN 

O projeto MEB foi descontinuado no início dos anos 70J. Além de sistematizar o 

levantamento dos dados estatísticos de produção e consumo das diversas formas 

primárias e secundárias, preparou um quadro síntese em que os fluxos são 

apresentados em toneladas equivalentes de petróleoK. Os levantamentos estatísticos e 

essa forma de apresentação foram retomados em 1975 pelo Ministério de Minas 

denominado Balanço Energético Nacional - BEN. 

O primeiro BEN é relativo ao ano de 1971 e sua estrutura básica de apresentação se 

mantém ao longo de meio século.  A fig.5, (do BEN 2020L), resume a relação entre as 

formas de energia (inclusive as trocas com o resto do mundo), em torno de um SE 

específico (“Centro de Transformação”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 5 Teminologia do BEN 

 

A apresentação das estatísticas interligando os SEs e as formas de energia (fig.3) era 

fundamental para estruturar matematicamente as relações, mas é difícil de consultar. 

Para tornar as relações das diversas formas de energia mais compreensível, o BEN usa 

um conjunto de tabelas (fig.6) que mantém o espírito da MEB de relacionar os fluxos 

das diversas formas de energia em que as origens (duas colunas) são dispostas 

verticalmente e os destinos são dispostos ao longo de três linhas horizontais.  
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Fig. 6 BEN – estrutura 

Essa adaptação, no entanto, exige algumas simplificações e necessita de fluxos  

externos à tabela, o que dificulta sua compreensão. A formatação não explicita, também, 

as perdas internas ao setor energético e cria uma entidade “Setor de Energia” como se 

fosse um usuário final (lado direito da fig. 5). Os SEs, denominados “Centros de 

Transformação”, são apresentados em tabelas à parteM. Em resumo, a interpretação 

das relações entre as diferentes formas de energia continua a ser de difícil interpretação 

usando esse modelo de apresentação das estatísticas.  

Vale notar que ela hoje é usada para apresentar estatísticas de diversos estados 

brasileiros e algumas e Estatísticas internacionais tais como a IEAN e da ONU (em 

Terajoules)O . 

Balanço de Uso Final - BEU 

As estatísticas do BEN apresentam as informações sobre as energias secundárias e 

algumas primárias, até os usos finais, feitas nos principais setores da economia 

(Residencial, Serviços, Agropecuária, Rural, Comercial, Transportes e IndústriaP).     

O consumo de energia até seu uso final pelos consumidores constitui o final da cadeia 

energética. Nesse uso, a parte da energia de que dispõe o consumidor, depois da última 

conversão feita nos seus próprios equipamentos, é denominada energia útil . 

Ao contrário das demais formas apresentadas no BEN, a avaliação desse consumo de 

energia precisa ser estimado, e foi realizado apenas nos anos de 1983 e 1994 e 2005 

de forma suplementar, no “Balanço de Energia Útil - BEU”. Em 2021 foram feitas 

análises do BEU para alguns setores específicos a partir de estudos detalhados 

contratados pela EPE em 2017 e 2019Q. As dificuldades para realizar este tio de estudo 

levou a simplificações discutidas mais adiante. 

Apresentação Infográfica / Sankey Fonte Ao Uso 

Na visão do INEE, a principal dificuldade da apresentação das estatísticas com o 

formato do BEN é a desatenção para as informações sobre as perdas de energia que, 

em uma sociedade moderna é muito maior do que a energia útil utilizada. Algumas 

perdas são inevitáveis, mas muitas podem ser mitigadas e, na visão do INEE é 

importante explicitá-las e avaliar como reduzí-las.  

Origem ↓ 
            /Destino 
→ 

Formas 
Primárias 

(9 colunas) 

Formas 
Secundárias 
(16 colunas) 

Produção 
(6 linhas) 

  

Uso Intermediário 
(10 linhas) 

  

Uso Final 
(22 linhas) 
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Em 2010 o INEE fez um estudo para a EPE sobre as transformações de energia entre 

as fontes e o uso final no Brasil, buscando caracterizar as transformações usando 

sucessivos SEs interligados. 

Alternativamente a tratar as relações entre SEs com o formato matricial (fig. 2), que tinha 

como objetivo inicial um tratamento matemático, optou por uma apresentação que 

simula entre as fontes e os usos finais (fig. 7) e avalia as perdas ao longo do processo, 

e que pode ser elaborada usando uma planilha eletrônica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

A planilha facilita os estudos do tipo “what if?”, muito importantes no planejamento de 

longo prazo permitindo, por exemplo, estudar os efeitos de ações políticas sobre as 

perdas. Essa apresentação continua sendo de difícil leitura e interpretação. O problema 

em questão não é específico das estatísticas de energia.  

A dificuldade se aplica a conjuntos de informações cuja complexidade tem aumentado 

com a crescente digitalização. Essa questão vem sendo estudada recentemente com o 

nome genérico de “big data” que busca instrumentos que ajudem a entender, processar, 

buscar coerência e ajudar a tomada de decisões com base em grandes volumes de 

informação, com grande variedade e atualização rápidaR.   

O uso de técnicas visuais tem sido usado como um dos mais importantes instrumentos 

para resolver a complexa questão, pois permite que as informações sejam resumidas 

de forma direta, simples e inteligível, seguindo a máxima de Confúcio que “uma imagem 

vale mais do que mil palavras”. 
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Na visão do INEE, uma forma é enxergar o complexo de informações entre as fontes de 

energia e usos finais como se fosse uma máquina, usando um gráfico tipo SankeyS em 

que os fluxos entre os SEs são apresentados com o formato de flechas cujas larguras 

são proporcionais às quantidades de energia transportada. As informações de fluxoT 

são de mais fácil compreensão quando apresentadas de forma gráfica do que usando 

tabelas. Há softwaresU que, a partir das informações da planilha (fig. 7), produzem os 

gráficos Sankey. 

Esse formato gráfico ajuda também a resolver 

uma dificuldade sobre o grau de detalhamento 

a ser usado nos estudos, pois o conceito de 

SE, emprestado da termodinâmica, se aplica 

para estudar desde partículas subatômicas 

até galáxias. Uma proposta usada pelo INEE 

é que os dados em um diagrama de Sankey 

seja “inteligível”. 

O gráfico e as interligações são, portanto, uma 

simulação do sistema energético, cujo nível de 

detalhamento pode ser definido em função do 

detalhamento das informações disponíveis 

e/ou do tipo de análise desejado.  

Na fig. 7 encontra-se um exemplo de estudo 

sobre o consumo de energia no Brasil em 

2015, que o INEE entende ser razoável para 

uma visão integrada da questão energética. 

Nessa apresentação, há 20 SEs e um total de 

16 fluxos (tabela ao lado).  

É importante notar que qualquer um dos SEs 

pode ser desintegrado para uma análise específica, cabendo detalhá-lo em função do 

estudo visado.  
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FONTE:  BEN 2015 e INEE 

Fig.  8  
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SFAU 2019 

O SFAU 2015, foi desenvolvido a partir dos dados básicos do BEN, complementados 

pelas informações propostas pelo INEE, detalhadas no Anexo B. A intenção do trabalho 

foi avaliar as dificuldades e os problemas a serem superados no modelo proposto pelo 

INEE, com o objetivo de ajudar a identificar as perdas que podem ser reduzidas a partir 

de uma política energética.  

Visando um trabalho continuado, o INEE desenvolverá o SFAU 2019 e detalhará a 

metodologia com os princípios e mecanismos adotados para produzir, no futuro, essa 

representação. Além da sua equipe, serão convidados especialistas e instituições 

interessadas no desenvolvimento do tema.   

Confiabilidade das informações  
As estatísticas de energia são coletadas em um grande número de fontes, num 
trabalho realizado de forma continuada há dezenas de anos, inicialmente pelo MME 

e atualmente pela EPE.  

Como qualquer informação medida, as estatísticas estão sujeita a erros de medição, 
que são ajustados a níveis aceitáveis para o tipo de uso. É importante notar que a 
aplicação sistemática da lei da conservação impõe uma disciplina que impede a 

existência de grandes erros. 

No que se segue, o cálculo dos fluxos deve incorporar as variações anuais de 
estoque. 

Fontes Primárias 
As fontes primárias importadas/exportadas mantêm o critério atual que considera a 
quantidade de energia que cruza as fronteiras e as energias (des)embarcadas.  

No que tange às fontes primárias com origem no país, os critérios usados pelo BEN 
variam dependendo da fonte. Para homogeneidade, deve ser considerada a 
totalidade da energia disponível para uso com as instalações existentes para 
aproveitar uma determinada fonte. A aplicação desse princípio aos dados do BEN 

sugerem algumas modificações:  

a) Considerar o potencial real da energia hidráulica e não apenas a energia elétrica 
produzida. Embora a eficiência da conversão hidro/eletricidade seja muito 
elevada, a maioria das usinas foi projetada há mais de 30 anos; estudos mais 
recentes indicam que podem ser repotencializadas e aumentar a eficiênciaV a 
custos competitivos, com a vantagem de ser uma fonte renovável; 

b) Usar o mesmo critério para eólicas; 

c) Considerar a totalidade da energia fixada pela cana (caldo, bagaço e palhas) no 
campo. A energia do caldo destinada à produção de açúcar será registrada como 
uma destinação “não energética”, mesmo  critério usado para o petróleo e GN; 

d) Usar “Madeira” no lugar de “Lenha” para se referir à biomassa florestal. O nome 
atual deprecia a importância dessa fonte que era vista como uma medida de 

subdesenvolvimento quando o BEN foi criadoW . 

e) Incluir como fonte primária a biomassa destinada para fins energéticos pela 
indústria de papel e celulose.  

Formas Secundárias 
Poucas modificações. Talvez seja importante adicionar “pellets e cavaco de 
madeira” e um sistema de transformação desses biocombustíveis, cuja importância 
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está crescendo no exteriorX e no BrasilY. Outro ponto a estudar, atendendo a nova 
política para o GN, será criar uma SE separada do petróleo esta fonte. Importante, 
ainda estudar as perdas nas SE indicadas nas “Centrais de Transformação”, pois no 
BEN essa informação   

Uso Final 
A avaliação sobre a parte da energia útil que se transforma em uso final ou energia 
é a mais complexa, pois envolve entender como milhões de consumidores utilizam 
umas poucas formas primárias ou secundárias.  

É completamente diferente das informações do BEN, em que as informações 
derivam de medições operacionais das empresas energéticas. 

Essa dificuldade explica o pequeno número de estudos de Balanço de Energia Útil 
feitos até o presente, apesar de se observar uma tendência vegetativa de aumento 
da eficiência nesse segmento final do uso de fontes primárias ou secundárias de 
energia.  

Uma dificuldade importante nos estudos do BEU diz respeito ao critério de avaliar a 
produção de energia útil considerando apenas a primeira transformação energética 
a partir das fontes primárias e/ou secundárias. Assim, no que tange a um veículo 
automotor, considera apenas a eficiência na transformação da energia química do 
combustível em energia mecânica explica apenas uma parte das perdas. Esse 
critério não faz sentido para setores industriais como o de papel e celulose em que 
há cogeração  

As avaliações podem ser aperfeiçoadas usando técnicas bayesianasZ de avaliação 
que incorporam de forma probabilística um grau de crença ou conhecimentoAA. Vale 
notar que, no uso final, a modelagem do SE, com dois valores somando 1, é da 
mesma natureza que uma distribuição probabilística binomial.   

Desenvolvimento do SFAU 2019 

• Releitura crítica do SFAU 2015 

• Convidar mais especialistas em energia para auxiliar o INEE 

• Aprofundar estudo de uso final (Bayes ?) 

• Reformatar estrutura (separar GN?; setor pellets?) 

• Estrutura da planilha - aperfeiçoar projeto;   

o design da estrutura da planilha 

o criar entrada de dados do BEN 

o facilitar a identificação dos SEs (cores? salto de página? várias sub-
planilhas ?  

• Escolher ferramenta para desenho do Sankey 

• Documentar todos os passos para fazer a adaptação do BEN 

• Preenchimento da nova planilha 

• Documento final sobre o SFAU 2019 

• Documento de análise das principais questões energéticas à luz dos 
objetivos de eficiência energética, com base no SFAU 2019 
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SFAU e POLÍTICA ENERGÉTICA 

O SFAU 2015 deixa muito claro que, para produzir uma unidade de energia útil, são 

necessárias três unidades de energia primária, indicando a necessidade de reduzir 

as perdas inerentes ao uso antropogênico de energia. 

Planejamento Top-Down 
Os planos energéticos atuais objetivam atender demandas com a ótica da oferta, 
pela qual as perdas seriam uma consequência inevitável das transformações e 
transporte da energia ao longo das cadeias entre as fontes e os usos. O 
planejamento energético tende a considerar apenas o aumento de eficiência 

energética dos equipamentos de uso final (lâmpadas, carros, ar condicionado etc.).  

Essa prática desconsidera as perdas que resultam da organização e gerenciamento 
inadequados. Privilegia, além disso, o uso de fontes apropriadas aos países 
temperados onde o acesso às fontes renováveis é limitado. Esses fatores induzem 
a perdas que podem ser evitadas, mas tendem a se perpetuar com o planejamento 
"bottom-up". 

Uma abordagem “top-down” não substitui a convencional, mas ajuda a enriquecê-
la, permitindo indicar caminhos que, em longo prazo, diminuem perdas. Para 
identificar essas perdas de energia evitáveis e estabelecer seus objetivos de 
trabalho, o INEE usa uma abordagem "top down" do tema. Ela inicia com uma visão 
global das fontes, usos finais e perdas.    

Embutir esses temas nas discussões de longo prazo é fundamental, mas exige que 
os planos estratégicos para horizontes mais extensos tenham uma abertura para 
tanto. 

Temas como a inclusão de novas formas renováveis e os subsídios necessáros para 
que se desenvolvam, tipo de eletrificação veicular e emprego do hidrogênio como 

vetor de energia complementar à eletricidade  

  

 

 

 

 

 

 

Divulgação 
Uma vantagem dessa abordagem no planejamento estratégico é que ela permite 
apresentar o setor de energia de forma gráfica simples e intuitiva. Isto facilita sua 
apresentação para escalões decisórios, imprensa e ao grande público, nem sempre 
familiarizados com as questões técnicas envolvidas. 

Infográficos são particularmente adequados para divulgar os conceitos de produção 
e uso de energia junto ao público em geral, imprensa, tomadores de decisão e 
políticos que, em última instância, decidem sobre o futuro energético do país. Esta 

A decisão de usar etanol para substituir gasolina nos anos 70 se deveu à falta de 

petróleo no país e a dificuldades com a balança cambial. O uso do bagaço e palhas 

coproduzidos para gerar energia elétrica ficou fora dos planos e não era informado 

nas estatísticas do BEN, pois havia Itaipu, Tucuruí e nucleares. No fim do século, 

quando essa energia de baixo custo, próxima às cargas e que firmava a geração 

hidro teria um papel importante, o PROALCOL quase foi desmontado. A existência 

do SFAU mostrando a energia da cana desperdiçada ajudaria políticos, tomadores 

de decisão do setor energético a trilharem uma estratégia mais interessante para o 

uso energético integral da cana. Certamente, mostraria um caminho mais inteligente 

para o uso da energia renovável, hoje concentrada nas soluções energéticas 

importadas de países com baixa insolação.  
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forma de apresentação torna-se especialmente importante no complexo cenário 
brasileiro, em que coexistem quase todas as fontes de energia disponíveis, e os 
agentes de decisão do governo e da iniciativa privada, envolvidos em estratégias de 
política energética, não são necessariamente familiarizados com as sutilezas do 
tema. 

Além disso, contribui para melhor compreensão e divulgação das grandes questões 
energéticas do Brasil, pelos profissionais de comunicação. Eventualmente, permite 
evitar soluções aplicáveis em outros países e que não seriam prioritárias nas 
condições brasileiras, pela melhor visualização das interações das diferentes 

modalidades de energia existentes no país.  

Estudos Setoriais 
A forma de apresentação do gráfico Sankey pode ser detalhada decompondo os 
centros de transformação em sistemas energéticos menores, seguindo uma 
disciplina imposta pela 1ª Lei para identificar onde se situam as perdas e sua 

importância em cada etapa.  

Quando o INEE estudou o setor sucroalcooleiroBB, desagregou a SE “Destilaria de 
Cana” da fig. 8, cujos insumos (sol→cana e diesel) e produtos (açúcar, etanol, 
energia elétrica) em termos energéticos são conhecidos e medidos ou 
mensuráveisCC. Ao fazer um “blow-up” inicial (fig. 9), é possível analisar que parte 
importante  das ineficiências decorre do uso inadequado do bagaço e das palhas 
que contêm duas vezes mais energia que o caldo.  

A partir do PROALCOOL (anos 70), essas biomassas foram usadas para produzir o 
vapor e energia elétrica para as usinasDD. A pressão das caldeiras, o principal 
parâmetro para definir a eficiência energética, foi padronizada em 22bar que atendia 
as necessidades da usina , porém inferior àquela possível com tecnologias da 
época.  

Uma pressão mais alta aumentaria a eficiênca e permitiria a usina vender energia, 
de forma competitiva, ao setor elétrico. Havia, porém, barreiras legais e culturais do 
setor elétrico que era organizado para produzir apenas em geradores de grande 
porte. Essa dificuldade levou o INEE a discutir, já nos anos 90, e pela primeira vez 
no Brasil, a “Geração Elétrica Distribuída” que veio a ser reconhecida na legislação 
em 2004EE. No final de 2005, a partir de um seminário organizado pelo INEE no 
BNDESFF, o banco criou uma linha de crédito favorecida para financiar caldeiras das 
usinas com pressão acima de 60 bar. A partir de então, a geração elétrica se tornou 

parte da atividade sucro-alcooleira.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.9 Sankey setor de cana 
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Chama a atenção que a agro-indústria da cana, que produz um combustível 
renovável, depende do diesel para plantar, colher e transportar a cana. As razões 
seriam a inadequação dos motores a etanol (ciclo Otto) no transporte pesado e o 
poder calorífico bem inferior ao do diesel. 

Em resposta a essa dificuldade, o INEE propõe o uso de um sistema elétrico-híbrido 
pesado, solução usada por Porsche antes da 1ª Guerra Mundial para transportar 
canhõesGG usando motor Otto. A principal dificuldade para levar adiante essa 
solução, porém, é a inexistência de um motor a etanol eficiente, pois a indústria 
automobilista só fabrica motores flex que, pela necessidade de conciliar o uso de 

dois combustíveis diferentes, sacrifica a eficiência quando usa etanol.  

Essa questão levou o INEE a discutirHH, desde 2013 a razão do uso ineficiente do 
etanol no Brasil apenas em carros flex. Pouco antes da pandemia a FCA anunciou 
que lançará um carro com motor otimizado para o etanol que deve ter uma 

autonomia igual à de um carro a gasolina a equivalente.  

Emissões 
As emissões de CO2 ocorrem nas SE e, só fazem sentido se analisadas “well to 
wheel”. Assim, um carro elétrico, embora não emita CO2, dependendo da origem da 
energia elétrica pode ser um emissor. A possibilidade de apresentar essas emissões 

graficamente pode ser um adendo importante à apresentação do SFAU.   

 

 

 

  



  

19 
 

 

ANEXO A   

SISTEMAS DE ENERGIA - SE 

Geral 
Para o que se segue, interessam os fluxos de energia na economia. Embora a 
energia possa se apresentar das mais diversas formas, é importante notar que: 1) 
todas podem ser referidas a uma mesma unidade; 2) podem ser transformadas 
umas nas outras, mediante tecnologias específicas (fig. 1).  

Para → 

   De ↓ 
ELETR. CALOR LUZ QUÍM. MECÂN. 

ELETR. 
Transfor- 

mador 
Resistência Lâmpada Bateria Motor Elétr 

CALOR Termopar 
Bomba de 

Calor 

Manga de 

Lampião 
Hidrólise Dilatação 

LUZ 
Foto 

Voltáica 
Irradiação Lente Fotossíntese Vela Solar 

QUÍM. Cél.Comb Caldeira Vela Refinaria Foguete 

MECÂN. Gerador Atrito 
Fagulhas do 

atrito 

Bomba 

Explosiva 

Caixa de 

Câmbio 

Fig. 1 Conversão de formas de energia  

No que se segue, usamos a unidade teP – toneladas equivalentes de Petróleo –  
usada nas estatísticas oficiais (Balanço Energético Nacional – BEN) e em um grande 

número de estatísticas internacionais.  

A figura 2 é uma apresentação esquemática de um SE que transforma n formas de 
energia (Ei, entradas) em m formas (Sj, saídas) e em formas não utilizadas, 
denominadas “perda” (P).   

 

 

 

 

 

                           I = 1, ...,n                                                                               j= 1, ...,m 

 

Ei 
SISTEMA DE 

ENERGIA 
Sj 

P 

Fig. 2 Sistema de Energia 
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O SE tem como base as duas principais leis da termodinâmica: 

∑ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑆𝑗

𝑚
𝑗=1 + 𝑃  

P > 0 

A eficiência do sistema (ƞ) é dada por:   

                            μ =  ∑ Sj
m
j=1 ∑ Ei

n
i=1⁄      

O SE pode ser físico, ou seja, formado(s) por um ou mais equipamento(s) que 
transforma(m) energia ou pode ser também resultado de uma agregação de 
diferentes formas do tipo “residencial”, “comercial”, “industrial”, “transporte”, etc.  

Agregação e Desagregação de Sistemas de Energia 
Diversos SEs podem ser agregados em um único SE se forem feitos respeitando as 
regras aplicáveis aos SEs em geral.   

A parte superior da fig.3, por exemplo, mostra três SEs (tracejados) que representam 
um gerador hidrelétrico, um gerador a GN e uma subestação que eleva a tensão 
para entregar à rede e mostra uma envoltória resultante da agregação das três. A 
parte inferior da fig. 3 ilustra a agregação em um único SE formado, denominado 
“Geração”.   

 

 

---- >1ª Lei TD - conservação de energia 

---- >2ª Lei - aumento de entropia 

η 
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A Agregação facilita a compreensão de sistemas complexos.  

 

Desagregação de Sistemas de Energia 
A desagregação do SE ajuda a compreender como opera um SE. É importante 
trabalhar “top-down” na identificação das perdas associadas aos subsistemas e em 
formas para reduzi-las.  

Em engenharia, pode ser usada para melhorar a eficiência de um SE. Um carro, por 
exemplo, pode ser subdividido em diversos subsistemas (motor, transmissão, 
sistema de frenagem, aerodinâmica, etc.) cuja análise e aperfeiçoamento enseja seu 
melhor aproveitamento. 

Permite, também, identificar e quantificar as imperfeições causadas por políticas 
energéticas inadequadas.   

 Segunda Lei - Qualidade da energia 
Uma propriedade importante das diferentes formas de energia é que, além de 
“quantidade”, elas também têm “qualidade”, cuja medida é a entropia. As diversas 
formas de energia, portanto, podem ser hierarquizadas usando essa régua que, por 
razões históricas, opera ao contrário: quanto menor a entropia, mais “nobre” a 
energia.  

O conceito pode ter uma formulação muito simples como, por exemplo, que o calor 
sempre migra de um corpo quente para outro frio. A generalização da segunda lei, 
no entanto, tem implicações surpreendentes que envolvem uma extensa gama de 
temas tais como o conceito de ordem, de tempo e até o conceito de vida (“a vida se 
alimenta de entropia negativa ou negentropia”, Schröndinger”). 

O presente texto é todo construído considerando apenas a conservação de energia. 
É importante notar, porém, que uma consequência é que a transformação de uma 
forma de energia de alta entropia (energia elétrica em alta tensão; vapor em alta 
temperatura/pressão, etc.) na mesma forma de energia de baixa entropia (energia 
elétrica em baixa tensão ou vapor em baixa temperatura/pressão) implica 
necessariamente em perdas e que o aumento de uma forma de baixa entropia em 
outra de alta entropia exige uma incorporação de energia ao sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Sistema de Energia/Agregação 

Gera  o 

    

GN 

    

 idro 

    

En.Elétr.AT 
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Fig. 4  Transformações de uma formas de energia 

Alta entropia ↔ Baixa entropia 

Perdas de Energia  
Embora de uso corriqueiro, é uma palavra inadequada, uma vez que a energia não 
se extingue, ela apenas deixa de ser útil, normalmente, sob a forma de calor com 
baixa temperatura. No que se segue, inclui energias utilizadas de forma inadequada 
como consequência do modo como são usadas. Para o que se segue, as perdas 
correspondem à energia recebida pelo SE que não é utilizada para a sua finalidade 
específicaII. Podem ter diversas causas. 

A primeira decorre da segunda lei da termodinâmica: em todas as transformações 
parte da energia cedida ao sistema se degrada. Ou seja, deixa de poder ser utilizada; 
um aumento de entropia é inevitável. As perdas decorrentes das limitações 
tecnológicas e, no limite, termodinâmicas, são incontornáveis, pois decorrem da 
constatação de que, nas transformações energéticas, há sempre perda de energia 

(P> 0 nos SEs). 

Incluem também imperfeições nos sistemas de energia, principalmente naqueles de 
seu transporte, como vazamentos nos dutos de gás ou fugas de corrente elétrica, 
por deficiência do isolamento de seus condutores. Em alguns casos, podem ser 
reduzidas com tecnologias mais eficientes e dependem de fatores econômicos para 
tanto. Historicamente, as tecnologias tendem a aumentar a eficiência até atingirem 
limites tecnológicos. A geração elétrica a vapor, por exemplo, está hoje perto desse 
limite, enquanto a iluminação e transportes ainda podem evoluir muitoJJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EBE

E 
EAE

E 

 EBE 
EAE 

Perda ∆Energia 

EBE = Energia Baixa Entropia 

EAE = Energia Alta Entropia  

EAE = 

Fig. 5 Esquema de cogeração // Colocar vapor de 

baixa e de alta 
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A segunda causa se prende a perdas que decorrem de escolhas de modalidades de 
energia e de tecnologias inadequadas. Um caso típico de perda evitável é a que 
decorre do uso ainda incipiente e muito abaixo do potencial da cogeração. A 
vantagem deste sistema é ilustrada na fig. 5, onde se supõe haver uma demanda 
de 40 unidades de energia elétrica e 50 de vapor. Para atender a demanda de forma 
convencional (à esquerda da figura), seriam necessárias 160 unidades de energia 
de GN. Em um sistema de cogeração, que agrega o gerador e a caldeira, a demanda 
de GN cairia para 100 unidades de GN. 

Uma terceira causa, mais sutil, se prende ao fato de que as fontes primárias não 
garantem o suprimento de energia cem por cento do tempo. Assim, por exemplo, 
eólicas precisam ser complementadas por uma reserva que supra, de forma 
imediata, a energia em caso de uma parada dos ventos. Uma das formas para dar 
essa garantia é turbinando hidrelétricas, ou seja, desperdiçando energia.   
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FAU - global/2015
Convenções Células com fundo branco, valores calculados pelo EXCEL Observações :

Dados do BEN anotadas com letras

Dados do BEN combinados

Dados BEN alterados INEE (ver observação)

FONTES PRIMÁRIAS 

Brasil

Petróleo 124,96 Exportada Perdas

GN 26,15 (a) Petróleo 38,05 GN 1,377 (k)

Carvão Vp 2,73 (b) Palh.Cana 11,30 (l)

Carvão Metal. 0,06 Importada

Urânio 0,51 (c) Petróleo 15,38

Hidro 30,94 (d) GN 16,20 Hidro

Madeira 34,05 (e) CrvMetal 7,57 Dado BEN 30,938

Cana de açúcar 64,72 (f) CrVP Eletr 1,45 (h) Elétr/Hidro 100%

Outros 9,476 (g) CrVP Indst 3,86 (i)

Urânio 3,34 (j)

ENERGIAS SECUNDÁRIAS IMPORTADAS

Deriv. Transp. 8,99 (m)

Etanol Imp 1,33

GLP 1,95 (n)

En.Elétrica 2,98

Cq&Ól.Cm&Out 4,72 (o)

Nafta 6,24

DESTINAÇÃO DE "OUTRAS FONTES" E MADEIRA

Outras Energias

Uso Final Uso Energético

  Industrial 0,48   Refinarias 3,13 (p)

  En Eletric. 5,88

     Serv.Publico 3,88

     Eólica 2,00 (q)

Madeira

Uso Final Uso Energético

Indústria 13,957  (r) En. Elétrica 0,42

Resid + Agro 9,15 Carvoejamento 10,43 (s)

Comercial 0,09

REFINARIA e UPNG
Usos  dos derivados de petróleo

Diesel Óleo Comb. Gasolina GLP Queroz Nafta Betm/Out Total

Uso Final

  Transporte 33,359 0,385 21,046 2,479 57,27

  Industrial 1,12 2,21 0,90 7,31 11,53

  Resid/Rural 4,627 6,31 10,93

  Comrc/Publico 0,01 0,04 0,65 0,70

Total 39,11 2,63 21,05 7,86 2,48 0,00 7,31 80,42

Uso Energético

  Trasp. Cana 1,70 1,70 (t)

Ñ energético 13,90 7,00 20,90

Exportação sec. 0,65 7,93 0,47 0,02 2,44 1,012 12,53

Consolidado

Entradas Saídas Petróleo GN Total

Petróleo Br 86,91 (a) Uso final

Petróleo Ext 15,38   Transporte 57,27 1,55 58,82

En. Elétrica 2,74   Industrial 11,53 9,95 21,47

GN Brasil 24,77   Resid/Rural 10,93 0,31 11,25

GN Ext 16,20   Comrc/Publico 0,70 0,16 0,85

Outros 3,13 Uso Energético

Nafta Imp 6,24   Energ. Elétr 16,41 16,41

155,37   Cana 1,70 1,70

Outros Usos

  Ñ energético 20,90 0,69 21,58

  Exportação sec. 12,53 12,53

  Outras energias (t)

TOTAL 144,61

Perdas 10,75

ANEXO B    

SFAU 2015 
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GERAÇÃO ELÉTRICA
Entradas Saídas

Hidro 30,94 Uso final

Urânio Br 0,51 Resid. E Agrop 13,60

Urânio Ext 3,34 Com. E Publ. 11,53

Carvão Vapr Br 2,73 Industral 16,90

Carvão VaprExt 1,45 Transp 0,18

GN 16,41 Uso energético

Madeira 0,42 Energético 2,74 (t)

Cana 1,72 Total 44,95

Importada 2,98

Outros (AP) 5,88 Exportação 0,02

Total 66,38

Perdas 21,41

DESTILARIAS DE CANA
Entradas Saídas                               

Cana 53,42 Transporte 15,42

Diesel 1,70 (t) Ñ Eneg. 11,10

Total 55,12 Venda. EE 1,72 (u)

Exportação 1,11

29,35

Perdas 25,77

CARVOEJAMENTO
Transformação em CV

Entrada 10,43 Uso Final

Indústria 3,33

Resid + Agro 0,56

Comercial 0,09

Perdas 7,75

USO FINAL

Transporte                Eficiência Uso Final

Entradas

En Elétrica 0,18

Combustíveis 58,82

Etanol 15,42

Etanol Imp. 1,33

Deriv. Imp 8,99

Total 84,74

Saídas Útil 15,25 h= 0,18 (w)

Perdas 69,49

Residenc./Rural
Entradas

Madeira 9,15

Eletric. 13,60

Combustível 11,25

GLP import 1,95

Carvão Vg 0,56

Total 36,50

Saídas

Útil 18,25 h= 0,5

Perdas 18,25

Industrial
Entradas

Madeira 13,96

Carvão Veget 3,33

Cq&Ól.Cm&Out 4,72

Eletric. 16,90

Combustível 21,47

Carvão Vapor 3,86

Carvão Metal. 7,57

Outros 0,48
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Total 72,29

Saídas

Útil 36,15 h= 0,5

Perdas 36,15

Comercial
Entradas

Madeira 0,09

Eletric. 11,53

Carvão Vg 0,09

Combust. & GN 0,85

Total 12,55

Saídas

Útil 5,02 h= 0,4

Perdas 7,53

USOS

Exportações

Etanol 1,11

Petróleo 12,53 13,63

Não Energéticos

Cana 11,10

Combustíveis 21,58

GN 0,69 33,37

Energia útil

Transporte 15,25

Resid/Rural 18,25

Comrc/Publico 5,02

Industrial 36,15 74,67

Perdas

Fontes Primárias 12,68

Setor Petróleo e GN 10,75

Setor Elétrico 21,41

Setor Cana 25,77

0,00

Carvoaria 7,75

Transporte 69,49

Resid/Rural 18,25

Comrc/Publico 7,53

Industrial 36,15 209,79

331,46 0,00
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                                   SANKEY BRASIL

Geral: As variações de estoque foram incluídas nos fluxos

(a) GN sem reinjeção; 

(b) Supõe-se que todo o Carvão Vapor do Brasil é usado para gerar eletricidade                                                                       

(c) Urânio: apenas a produção; a variação de estoque no importado para não ficar negativo

(d) Introduz a perda da transformação da energia hidro em eletricidade (no BEN é 100%). Ver box

(e) Madeira, impropriamente chamado de "Lenha" no BEN. Foram transferidos 6,529 MTep (licor negro) classificado 

como "Outros" no BEN. Somados 3 Mtep para corrigir a conversão em CV da lenha nativa com eficiência elevada 

(53%); Supõe que 40% da madeira seja nativa, convertida CV com 25% de eficiência.

(f) Considera toda a energia do caldo, inclusive os 11,1 Mtep usados para produzir açúcar (datagro). Dessa forma, o 

critério para a cana fica iguala ao usado para o GN e petróleo, onde a energia primária eventualmente transformada 

em não energética é computada.  Além disso, foi considerado a energia potencial das palhas (50% do total) totalizando 

11,3 Mtep (como no passado era queimada no campo, não era considerada nas estatísticas) e deduzida de 8,1 Mtep 

que já são efetivamente utilizados.

(g) Valor do BEN sem a "lixívia". Ver observ. (e) ;

(h) Parte do carvão vapor importado destinado à geração elétrica. Ver observ. (b)

(i)  Parte do carvão vapor destinado à indústria. Ver (b) e (h)

(j) Importação U3O8 + var. estoque+ Urânio processado (secundária)

(k) GN queimado no flare. Tratado como uma "perda", pois poderia ser aproveitado.

(l) Energia das palhas não utilizada; Ver observ. (f);

(m) Formas secundárias destinada aos transportes :Diesel + Gasolina + Querozene + Outr.Sec.Petr.  

(n) GLP usado diretamente no setor residencial                                                               

(o) Coque, Óleo Combustível e outros importados usados no setor industrial

(p) Hipótese: bioóleo + transferências de "Plantas de GN"  e "Outras (têm valores negativos no BEN - investigar) 

(q) Hipótese; o BEN não explicita fonte eólica cuja geração tem essa ordem de grandeza

(r)  incluído a energia do licor negro. 

(s) Ver(e)                                                                                               

(t) Hipótese de consumo de 3l por tonelada de cana.  Safra 670 milh -> 2 bilhões l -> 1,7 Mtep. Valor  tirado de transporte

(u) 20 TWh, 1,72  Mtep.

(v) Valores estimados considerando a experiência internacional. 

(w) Os coeficientes medidos em outros países se situam entre 0,15 (otto) e 0,2 (diesel). Usou-se um número intermediário 

Esse  trabalho apresentação os fluxos de energia observados na economia brasileira em 2015, usando uma estrutura de de 
transformações e usos  resumidos no gráfico SANKEY em anexo.  Tomou como base as estatísticas oficiais de energia (BEN 2016) com 
algumas adaptações  para explicitar  a direção do fluxo e adaptar criterios  que distorcem  o objetivo do trabalho de identif icar as 
perdas evitáveis de energia. As principais alterações estão assinaladas abaixo.
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NOTAS 

 
A Na época se discutia a extinção do programa do álcool. As palhas eram queimadas no campo 
e o resíduo combustível sólido (bagaço) era usado em caldeiras com baixa pressão. Usado 
adequadamente, esse material podia fornecer 15% da demanda por energia elétrica do país e 
racionalizar o uso das hidrelétricas. A produção e venda de energia elétrica, porém, não eram 
bem vista nem pelas usinas nem pelo setor elétrico.    
B A política para reduzir o aquecimento global avalia  a emissão de “toneladas de CO2” em vez 
de “redução do esquento em xx oC/década”. Comparar: “Usando um carro elétrico no lugar de 
um carro a diesel vc vai contribuir com a redução da temperatura média do planeta de xxx.10-25 
oC” com “(....)com “a redução da emissão de x kg de CO2.” 
C É uma simplificação do conceito usado em termodinâmica onde o sistema de energia pode 
trocar massas e acumular energia 
D Para simplificar a apresentação, não foram explicitadas as importações e exportações das 
diversas formas de energia. 
E Uma vez que  ∑Pk = ∑FPi - ∑EUj 
F Em resumo, permite FP = [A] x EU.  O cálculo de A envolve a inversão de matrizes.  
GWassily Wassilyovitch Leontief ganhou o prêmio Nobel de 1977 com este trabalho que dividide 
a economia em setores e considera os fluxos financeiros entre eles.    
H O projeto foi proposto pelo IPEA baseado e um estudo assemelhado feito para o Canadá. O 
desenvolvimento do projeto foi feito no âmbito do MME 
I Na época, também, havia um grande interesse em usar este tipo de formulação para buscar 
soluções ótimas a partir da Programação Linear. Modernamente usado juntamente com 
informações econômicas ( ) 
J Os estudos do projeto MEB foram classificados como “secreto”, impedindo a acesso às 

informações desse esforço pioneiro que antecedeu a primeira crise do petróleo. Os 

levantamentos estatísticos realizados foram desclassificados somente em 1975. Curiosamente, 

a expressão “Matriz Energética” passou a ser usada no país desvinculada da raiz matemática. 

Essas informações foram dadas pelo Diretor Geral do INEE que participou do projeto MEB e por 

João Patusco que participou do trabalho de desclassificação. 
K Unidade usada pela Conferência Mundial de Energia em uma época em que o preço do petróleo 
baixava e se considerava que a tendência seria usar petróleo.   
L Disponível em     https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-
energetico-nacional-2020  
M Apresentadas em tabelas foram moldadas aos modismos e vontades políticas vigentes no 
momento em que foram montadas. Assim, por exemplo, como o uso intensivo de eletricidade era 
uma medida de desenvolvimento, por muito anos sua importância (em teP) foi triplicada  e 
mantida até 2003. Além disso, os critérios de registro das informações relativas às fontes de 
biomassa, então vistas como uma medida de subdesenvolvimento reduziam sua importância. 
N https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2020  
O https://unstats.un.org/unsd/energystats/pubs/balance/ 
P Inclui, também, um setor de energia que, não deveria constar dos usos finais. 
Q Projeto META DA epe (https://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/epe-apresenta-os-
resultados-do-levantamento-de-dados-de-eficiencia-energetica-na-industria-brasileira-no-
ambito-do-projeto-meta)  
R Doug Laney, Gartner, 2012: “Big data is high volume, high velocity and/or high variety 
information assets that require new firns of processing to enable enhanced decision making, 
insight discovery and process optimization” 
S Henry Phineas Riall Sankey, irlandês, usou o gráfico abaixo (1898) para analisar a eficiência 
energética de uma máquina a vapor. Para tanto apresenta de forma separada as partes 
componentes (Caldeira, Condensador, Motor, etc. ) em SE interligados por setas cujas larguras 
são proporcionais à quantide de energia encaminhada. A engenharia para melhorar a eficiência, 
depende de apaerfeiçoar os módulos da máquina onde ocorrem os desperdícios. 

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2020
https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2020
https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2020
https://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/epe-apresenta-os-resultados-do-levantamento-de-dados-de-eficiencia-energetica-na-industria-brasileira-no-ambito-do-projeto-meta
https://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/epe-apresenta-os-resultados-do-levantamento-de-dados-de-eficiencia-energetica-na-industria-brasileira-no-ambito-do-projeto-meta
https://www.epe.gov.br/pt/imprensa/noticias/epe-apresenta-os-resultados-do-levantamento-de-dados-de-eficiencia-energetica-na-industria-brasileira-no-ambito-do-projeto-meta
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T Para especialistas o gráfico de Minard (1869)  mostrando o número de soldados que ao longo 
da campanha de Napoleão na Rússia e a temperatura enfrentada pelas tropas é um exemplo  

 
U Nos estudos do INEE foi usado o programa  e!Sankey  
V “The repotentialization of the hydro power plants with over twenty years of operation 

could increase the hydroelectric generation capacity in the country by 12%. A study 

carried out by IEE-USP for WWF (Bermann, 2004a) indicates that repotentialization 

undertakings in 67 plants in those conditions would have increased capacity potential 
reaching 868 MW for the minimum repotentialization, 3,473 MW for the light 

repotentialization and 8,093 MW for the heavy repotentialization. This is about 

optimizing the potential of the existent plants and about increasing efficiency in the 

generation. (“Impasses and controversies of hydroelectricity”; Célio Bermann 
(https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142007000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=en ) 
WEmbora a atenção das autoridades brasileiras para essas fontes, sua importância vem 
crescendo: a venda de “Pellets” de biomassa é a forma secundária de energia que cresce mais 
rápido no mundo Vendas  2000 / 2010 
X A DRAX, geradora elétrica da grã-bretanha vem convertendo a geração a carvão para pellets 
de madeira desde 2010 e deve zerar o uso de carvão ao longo de 2021 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Drax_Power_Station ) 
Y Apesar de ilegal, a exportação de pellets e cavaco de madeira para fins energéticos já é uma 
realidade no Brasil. Mais informações no site da www.brasilbiomassa.com.br.“Hiroshi Toshima 
da Sumitomo Corporation estima que há um potencial de cerca de 80 milhões de toneladas de 
pellets que poderiam ser geradas apenas pelo seotr agorindustrial no Brasil (..) equivalente a três 
vezes o mercado mundial de pellets (https://www.youtube.com/watch?v=oViuAZQDH8E )  

Insumo Energia Energia Útil Perdas

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142007000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=en
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142007000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Drax_Power_Station
http://www.brasilbiomassa.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=oViuAZQDH8E
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Z “Bayesian statistics is a theory in the field of statistics based on the Bayesian interpretation of 
probability where probability expresses a degree of belief in an event. The degree of belief may 
be based on prior knowledge about the event, such as the results of previous experiments, or on 
personal beliefs about the event.” (in  https://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_statistics ) 
AA o critério do no BEU segue essa linha de uma forma muito conservadora, uma vez que a 
eficiência global é necessariamente igual ou menor que a observada na primeira transformação.     
BB http://www.inee.org.br/biomassa_cana.asp?Cat=biomassa 
CC Como observado no texto nem todos, como as palhas são incorporados pelo BEN, mas são 
mensuráveis e podem ser avaliados em termos energéticos.  
DD Antes, as usinas usavam madeira, óleo combustível e energia elétrica da rede. 
EE Venda de vapor e energia elétrica; não ter limite  
FF http://www.inee.org.br/eventos_downloads_bio.asp?Cat=eventos  
GG http://eventos.inee.org.br/sites/eventos.inee.org.br/files/docs/ii-seminario-internacional-sobre-
uso-eficiente-etanol-2015/substituicao-diesel-por-etanol-uso-estacionario/jayme-buarque-
hollanda-revivendo-tracao-eletrica-descentralizada-com-gerador-etanol-usada-por.pdf  
HH http://etanoleficiente.org.br/eventos  
II Muito embora os fluxos sejam fisicamente definidos, a definição de perda depende da utilização 
e finalidade do SE. Um SE formado por uma lâmpada incandescente usado para iluminação tem 
uma eficiência abaixo de 5%. A mesma lâmpada usada SE usada para aquecer de ovos em uma 
chocadeira teria uma eficiência acima dos 95%!  
JJ Cesare Marchetti constatou que essa tendência histórica para aumento da eficiência com uma 
descrição matemática bem definida de uma curva logística. Na figura abaixo F corresponde à 
eficiência de conversão das tenologias de lâmpadas e de máquinas a vapor apresentadas em 
escala logarítmica. Para mais informações, visitar http://pure.iiasa.ac.at/1262/1/RR-81-29.pdf . 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_statistics
http://www.inee.org.br/eventos_downloads_bio.asp?Cat=eventos
http://eventos.inee.org.br/sites/eventos.inee.org.br/files/docs/ii-seminario-internacional-sobre-uso-eficiente-etanol-2015/substituicao-diesel-por-etanol-uso-estacionario/jayme-buarque-hollanda-revivendo-tracao-eletrica-descentralizada-com-gerador-etanol-usada-por.pdf
http://eventos.inee.org.br/sites/eventos.inee.org.br/files/docs/ii-seminario-internacional-sobre-uso-eficiente-etanol-2015/substituicao-diesel-por-etanol-uso-estacionario/jayme-buarque-hollanda-revivendo-tracao-eletrica-descentralizada-com-gerador-etanol-usada-por.pdf
http://eventos.inee.org.br/sites/eventos.inee.org.br/files/docs/ii-seminario-internacional-sobre-uso-eficiente-etanol-2015/substituicao-diesel-por-etanol-uso-estacionario/jayme-buarque-hollanda-revivendo-tracao-eletrica-descentralizada-com-gerador-etanol-usada-por.pdf
http://etanoleficiente.org.br/eventos
http://pure.iiasa.ac.at/1262/1/RR-81-29.pdf

