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EMENTA 

 

Visão global do planejamento energético: o sistema energético e o contexto em que ele se 

insere. Modelo de planejamento energético convencional: Os objetivos gerais e específicos 

do plano energético. As abordagens do planejamento energético. As informações 

requeridas no processo de planejamento. O processo de análise (análise econômica, análise 

da demanda de energia., avaliação de recursos energéticos., avaliação de tecnologias de 

suprimento energético, balanço oferta/demanda de energia e impactos ambientais). A 

apresentação de resultados. A preparação do plano. Insuficiências do enfoque analítico, 

economicista, tecnocrático e retrospectivo do modelo de planejamento convencional. 

Planejamento da expansão do setor elétrico como parte do planejamento global do sistema 

energético: Princípios da previsão de necessidades de energia elétrica. Técnicas de 

previsão alternativas: séries temporais, modelos econométricos, modelos de uso final, 

outros modelos. Previsão da curva de duração de carga. Planejamento energético integrado 

(estratégico) de uma nação: objetivando uma melhor qualidade de vida da população, a 

autodeterminação nacional e a sustentabilidade a longo prazo. Avaliação comparativa de 

diferentes fontes de geração de energia elétrica: modelo de avaliação de cadeias 

energéticas, modelo de avaliação de ciclos de vida. Visão geral de aplicações da Segunda 

Lei da Termodinâmica (conceito de exergia e análise exergética) ao planejamento 

energético. Visão geral de metodologias de previsão do futuro: lei logística e outras 

 

 
Objetivo: Fornecer o conhecimento necessário para avaliar os sistemas energéticos brasileiro, 

possibilitar ferramentas de análise do ponto de vista econômica, temporal e dos usos finais para o 

setor energético 

 



Pré-requisitos: nenhum. 

 
Metodologia de Ensino: 

- Aulas expositivas 

- Trabalhos extraclasse 
 

 

 

Critérios de Avaliação: 

- Provas 

- Listas de exercícios 

- Trabalho de pesquisa 

- Apresentação de trabalhos 
 

PROGRAMA 
 
1. Aula 0: Será discutido com os alunos se a disciplina será ministrada de forma presencial ou 

síncrona  

2. Aula 1: Introdução: energia fontes de energia e processos de conversão, aspectos 

fundamentais do planejamento energético, cadeia energética        

3. Aula 2: Definições básicas para o planejamento energético: Matriz energética, Matriz 

elétrica, SIN (sistema interligado Nacional), Quadro Institucional relacionado a energia no 

Brasil, Setores de consumo de energia, Curva de carga e Curva de duração de carga, fator de 

capacidade, Balanço energético nacional, Eficiência Energética. 

4. Aula 3: Conceitos sob o Planejamento Energético                                         

5. Aula 4: Planejamento Integrado de Recursos (PIR), comparação do planejamento tradicional 

e o PIR 

6. Aula 5: Introdução ao Planejamento Energético                                               

7. Aula 6: Importância das energias renováveis no planejamento energético        

8. Aula 7: As informações requeridas no processo de planejamento e Aproximações Top-Down 

e Bottom-up 

9. Aula 8: Modelos de Planejamento Energético: series temporais, modelo econométrico e 

modelo de uso final da energia                                                                                                               

10. Aula 9: Modelos de Planejamento Energético: series temporais, modelo econométrico e 

modelo de uso final da energia                                                                                                                 

11. Aula 10: Aplicação dos modelos de planejamento energético                           

12. Aula 11: Processo de análise: analise econômica, analise da demanda de energia, avaliação 

de recursos energéticos, avaliação de tecnologias de suprimento energético, balanço 

oferta/demanda de energia e impactos ambientais                                                                                                           

13. Aula 12: Processo de análise: analise econômica, analise da demanda de energia, avaliação 

de recursos energéticos, avaliação de tecnologias de suprimento energético, balanço 

oferta/demanda de energia e impactos ambientais                                                                                                          

14. Aula 13:  Processo de análise: analise econômica, analise da demanda de energia, avaliação 

de recursos energéticos, avaliação de tecnologias de suprimento energético, balanço 

oferta/demanda de energia e impactos ambientais                                                                                                           



15. Aula 14: Primeira Prova escrita                                                                             

16. Aula 15: Geração de energia elétrica e tecnologias de suprimento de energético: Biomassa  

17. Aula 16: Geração de energia elétrica e tecnologias de suprimento de energético: Hidroenergia  

18. Aula 17: Geração de energia elétrica e tecnologias de suprimento de energético: Eólica e 

Solar 

19. Aula 18: Geração de energia elétrica e tecnologias de suprimento de energético: Carvão, 

Petróleo e Gás natural 

 

20. Aula 19: Abordagens do planejamento energético, planejamento da expansão de sistemas de 

geração, horizonte de tempo escolhido para o plano energético, planejamento de operação            

21. Aula 20: Apresentação de Resultados, Etapa final de preparação do plano, avaliação do plano   

22. Aula 21: Gerenciamento pelo lado da demanda e análise prospectiva de cenários e custo da 

energia no Brasil 

23. Aula 22: Matriz Elétrica da Alemanha e novos cenários de políticas               

24. Aula 23: Energia, política e educação, programas de conservação de energia nacional  

25. Aula 24: Manifestação dos impactos causados por alterações em padrões socio-econômicos 

pode ser imediata ou crônica, inventario de emissões por setor e atividade econômica.                      

26. Aula 25: Barreiras ao Avanço da Conservação de Energia, captura e sequestro de carbono, 

Capacidade de suporte do Meio                                                                                                   

27. Aula 26: Baterias e sistemas de estocagem,                                                         

28. Aula 27: Termodinâmica e Energia, entalpia e entalpia absoluta                        

29. Aula 28: Exergia                                                                                                  

30. Aula 29: Segunda Prova escrita                                                                         
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