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CONSIDERAÇÕES SOBRE O GRAU DE INCERTEZA 

ACEITÁVEL NO BRASIL 

Como diz o item 8.5 do protocolo PIMVP – Protocolo Internacional de Medição e 

Verificação de Performance, o grau de incerteza aceitável na apuração da economia 

resultante de uma AEE – Ação de Eficiência Energética, depende de cada situação específica 

– proprietário, AEE,  economia proporcionada, custo de M&V – Medição e Verificação, etc. 

O protocolo, portanto, deixa a questão em aberto, procurando viabilizar as diversas situações 

práticas – desde que proprietário e agente implementador (ESCO) estejam de acordo. No 

caso de CPEs – Contratos de Performance Energética, a determinação do grau de incerteza 

e confiabilidade associada podem assumir qualquer valor. 

No entanto, quando o projeto recebe um incentivo governamental para integrar uma política 

de eficiência energética, há um terceiro interesse que tem que ser considerado. Se o projeto 

deve atingir uma determinada meta para cumprir uma ação de planejamento energético, a 

incerteza e o grau de confiabilidade associado devem se ater também a estes objetivos. No 

caso do Brasil, e em especial de seu sistema elétrico, de base de geração hidrotérmica, mas 

predominantemente hídrica, esta questão se mostra de particular interesse, pois se as metas 

estabelecidas para os programas de eficiência não forem atingidas, poderá resultar em falta 

de oferta de geração disponível, com sérias consequências como o racionamento a que o país 

foi submetido em 2001/02, o que tem marcado as políticas públicas para o setor desde então, 

inclusive a concepção do Novo Modelo do Setor Elétrico, em vigor desde 2003. Este temor 

gera uma barreira forte para a adoção de políticas de eficiência energética e, portanto, merece 

ser encarado com profundidade. 

Este trabalho visa lançar a discussão para que um amplo debate possa afastar este temor e 

permitir o incremento de ações de eficiência energética no país. 

O sistema elétrico brasileiro 

Uma descrição bastante abrangente do sistema elétrico brasileiro e as metodologias adotadas 

para o planejamento da expansão e operação pode ser vista em Tolmasquim, 2011 (ref. 2). 

Retomaremos aqui as principais considerações para efeito deste trabalho. 

Quase todo este sistema funciona de maneira integrada (SIN – Sistema Integrado Nacional), 

abrangendo o país em todas as suas regiões geográficas, incorporando inclusive cada vez 

mais a região Norte, onde permanecem alguns sistemas isolados. O sistema tem uma 

capacidade de geração de 117 GW
1
 (fins de 2009 – TOLMASQUIM, 2011, p. 73 – ref.2), 

com 76% de usinas hidrelétricas (responsáveis, naquele ano, por 85% da eletricidade 

produzida – EPE, 2010 –  ref. 1), interligado por linhas de transmissão que atingem quase 

todo o país (quase 100 mil km de redes acima de 230 kV). Para o atendimento do consumo, o 

sistema tem seu ponto frágil na dependência da ocorrência de chuvas, o que procura sanar 

com armazenamento de água (capacidade de 275 GW-mês) e disponibilidade de usinas 

térmicas. Esta configuração é que demanda um planejamento energético rigoroso e ações de 

longo, médio e curto prazos. A previsão hidrológica é evidentemente probabilística, e a 

garantia do suprimento é atendida nos estudos com confiabilidade mínima de 95% 

(TOLMASQUIM, 2011, p. 87 – ref. 2). 

No planejamento de longo prazo (PNE 2030 – MME/EPE, 2007 -  ref. 3), foram 

considerados dois modos de exploração do potencial de eficiência energética existente – um, 

que se chamou progresso “autônomo”, criado pela evolução das ações já em curso e pela 

melhora de eficiência dos equipamentos, aportado ao planejamento por uma redução da 

                                                
1 A oferta média em 2009 foi de 58 GW médios ou 506 TWh (EPE, 2010). 
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demanda, e outro, chamado de progresso “induzido”, criado por políticas específicas, com 

orçamento, metas, métodos de apuração das economias, etc., que deverão funcionar como 

autênticas “usinas virtuais”. Principalmente para mensurar a economia de energia apurada 

segundo estas ações é que se precisa definir o grau de incerteza aceitável. 

Confiabilidade e incerteza 

Adotar, portanto, o grau de confiabilidade de 95% para o cálculo das incertezas nas ações de 

eficiência é de bom alvitre. Resta, portanto, determinar a incerteza aceitável. Qual a incerteza 

envolvida na expansão da geração do sistema? Há riscos de licenciamento ambiental (o principal 

foco da expansão hídrica atual, na Amazônia, é alvo de intenso questionamento e ações judiciais), 

de contratação da energia necessária, de prazo de construção, etc. Para a operação efetiva, há os 

riscos de falta de água ou combustível. Para isso, há um conjunto de mecanismos, instituições 

envolvidas e ações que visam minimizar o risco de não suprimento, considerando que a sociedade 

não aceitaria outro racionamento. 

Desta forma, alcançar a meta prevista para as ações de eficiência energética com 95% de 

confiabilidade deve ser o objetivo a alcançar. A meta deve ser, em cada caso, o limite mínimo das 

economias possíveis (por exemplo, uma meta de 100 MWh deve ser atendida por uma ação que 

medisse 110 ± 10 MWh). Em termos de custo para o sistema, como as ações previstas para o 

progresso “induzido” da eficiência energética, devem-se remunerar os 100 MWh. Por exemplo, no 

caso de leilão de eficiência energética, que é um dos mecanismos citados no PNEf (MME, 2010 – 

ref. 4) como linha de ação a ser considerada, o incentivo a ser pago corresponderia aos 100 MWh, 

incentivando a redução da incerteza na ação de M&V. Assim, por um lado, não estabelecer 

previamente o valor da incerteza aumentaria o escopo das ações possíveis, e por outro, remuneraria 

melhor aquelas em que houvesse mais precisão nos resultados. 

Outra questão a ser abordada seria o tipo de economia a ser considerado (itens 4.6.1 e 4.6.2 do 

protocolo) – energia evitada ou economia normalizada, o que abordaremos no item seguinte. 

Energia evitada ou economia normalizada 

O protocolo permite duas situações base para cálculo da economia obtida – em relação ao período 

de apuração da economia, nas condições variáveis em que isso se dá, conhecida como energia 

evitada, ou em relação a um determinado conjunto de condições normalizadas, fixas, denominada 

economia normalizada. A energia evitada mede a situação “real”, porém o seu valor fica sujeito às 

variações do período de apuração – por exemplo, se cai o mercado para determinada indústria, a 

economia pode vir a ser bem menor que a esperada, prejudicando a remuneração dos agentes. No 

caso da economia normalizada, o ganho a cada período de apuração depende apenas da eficiência da 

ação implantada, e dá uma maior estabilidade ao fluxo financeiro. 

No caso das ações incentivadas, qual seria o interesse do sistema? Atender ao mercado é o objetivo 

do planejamento energético. Então, no caso de queda do mercado (ou variação em outras variáveis 

independentes que levem a uma diminuição do uso da energia), não há problema, visto que deverá 

haver um superávit de energia disponível. Esta situação faz com que a economia normalizada seja 

preferível, já que proporciona um fluxo financeiro mais estável e garante o atendimento às metas nas 

duas situações: se as variáveis independentes variarem no sentido de menor consumo de energia, há 

folga no suprimento e, em caso contrário, a economia “real” (evitada) deve ser maior que a 

normalizada. 

Assim, caberia ao órgão regulador estabelecer um conjunto de condições (produção, temperatura, 

ocupação, etc., para as diversas ações possíveis) normalizadas para apuração das economias nas 

ações de eficiência energética incentivadas pelo sistema. 
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