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CONSUMO DE ENERGIA | Recuperação pós-pandemia
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CONSUMO DE ENERGIA | Recuo nos últimos dois meses



DESAFIOS | Pandemia e Retomada

O recuo do consumo durante a pandemia provocou a criação 
da Conta COVID e a contratação do empréstimo de R$ 15 
bilhões, onerando o consumidor para os próximos anos

Em 2021, durante a recuperação econômica e o aumento 
do consumo, o país registrou o pior cenário hídrico dos 
últimos 90 anos exigindo o despacho térmico de usinas de 
custos elevados, impactando o consumidor 

O avanço tecnológico tem papel fundamental para 
modernizar o setor elétrico, contribuindo com a modicidade 
tarifária. Pautas como energia renovável, térmicas com 
custo benefício mais atrativos e eficiência energética se 
fortalecem para 2022



ALTA TECNOLOGIA DE ENERGIA | Futuro no presente

O avanO avançço tecnolo tecnolóógico exige adequagico exige adequaçção da ão da 
regularegulaçção, operaão, operaçção e comercializaão e comercializaçção de energiaão de energia



TECNOLOGIA | Transformação do setor elétrico
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MODERNIZAÇÃO DA MATRIZ ELÉTRICA | A importância das termelétricas

A substituição de termelétricas caras e poluentes por 
usinas térmicas eficientes é fundamental para garantir a 
modernização com confiabilidade ao Sistema



CRESCIMENTO DAS USINAS RENOVÁVEIS | Atributos e potencial

As fontes alternativas (eólicas, solares, biomassa 
e pequenas centrais hidrelétricas) possuem um 
atributo ambiental importante para o país 

Com o avanço das tecnologias, estas fontes são 
competitivas e fornecem energia com custos 
menores, ajudando na modicidade tarifária

O Brasil tem um enorme potencial para explorar
todas as fontes em regiões de todo o país, 
agregando valor para a economia microrregional, 
atraindo investimentos e ampliando os empregos



GERAÇÃO DISTRIBUÍDA | Disseminação de geração solar entre os consumidores
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | Estímulos para o consumo consciente

Eficiência energética abate 17 milhões de tep em 2030, 
equivalente a 5% do consumo final energético brasileiro.

Fonte: PDE 2020



SELOS AMBIENTAIS | Valor agregado aos produtos



NOVAS TECNOLOGIAS | Substituição de tecnologias poluentes

 POPULARIZAÇÃO DOS CARROS ELÉTRICOS

 FILTROS MODERNOS PARA TERMELÉTRICAS

 APERFEIÇOAMENTO DE BATERIAS

 HIDROGÊNIO VERDE



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário hídrico apresentou uma 
leve melhora e as projeções estão 

mais otimistas. É preciso ter 
cuidado com os custos das medidas 

de enfrentamentos para não 
onerar o consumidor a longo prazo

O avanço de novas tecnologias e a maior 
liberdade para o consumidor devem 

orquestrar o processo de modernização 
do setor e da comercialização

O isolamento social e o recuo da 
economia impactaram o setor 

elétrico, gerando custos ao 
consumidor. A retomada, por sua 

vez, se deparou com a escassez 
hídrica mais severa dos últimos 90 

anos



RUI ALTIERI
Presidente do Conselho de Administração

Obrigado!


