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O Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050), elabora-
do pelo Ministério de Minas e Energia e Empresa de Pesquisa 
Energética, publicado em 2020, explora os variados aspectos da 
evolução do setor energético, considerando diversas alterações 
na produção e uso de energia. As análises visam a auxiliar a to-
mada de decisão por meio de modelação e análise do impacto a 
longo prazo de diferentes escolhas de política energética. O PNE 
2050 ajuda os tomadores de decisão em um contexto em que 
as relações são muito complexas, as incertezas e variáveis são 
abundantes e com mudanças que são por vezes disruptivas nos 
diversos setores da economia.

Na sua essência, o PNE 2050 aborda a transição energética, 
caracterizada principalmente pela Descarbonização e Descen-
tralização dos recursos energéticos e a maior Digitalização na 
produção e uso da energia, denominado os 3 Ds do século XXI 
(https://cdc3c.com/os-3d-da-transicao-energetica-e-os-desig-
nios-nacionais/).

Os 3 Ds indicam existência de estímulos ao uso mais eficien-
te dos recursos energéticos e à redução da participação de com-
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bustíveis mais intensivos em emissões de carbono, bem como 
à eletrificação em processos de conversão de energia, além de 
maior automação e digitalização de processos, controles e servi-
ços, possibilitando o aumento da eficiência energética e a maior 
participação de fontes renováveis não despacháveis, como eóli-
ca e solar (http://www.gesel.ie.ufrj.br/). A regra de ouro é que os  
3 Ds da transição energética devem funcionar de forma trans-
versal, equilibradas e interconectadas, caso contrário, podem 
produzir efeitos danosos ao sistema energético. Se apostarmos 
em energias renováveis sem um plano de eficiência energética 
não se atingirá um sistema otimizado. É necessária uma inter-
ligação entre os 3Ds para que a transição energética seja con-
sistente, segura e sustentável. O aproveitamento das fontes de 
energia de energia depende da viabilidade técnica e econômica, 
levando em consideração aspectos tecnológicos, legais, regula-
tórios, ambientais, sociais e governamentais. 

Em contexto de 3 Ds, o PNE 2050 considera como as princi-
pais fontes passíveis de expansão a hidroelétrica, biomassa, eólica, 
solar, gás natural, carvão mineral e nuclear. As fontes renováveis 

de energia fazem com que o Brasil tenha um dos maiores níveis 
de participação de energia renovável do mundo, com cerca de três 
quartos da matriz elétrica. Para manter a elevada participação de 
renováveis e as baixas emissões no longo prazo, o aproveitamento 
hidroelétrico ainda representa um elemento importante de am-
pliação de oferta de energia elétrica no sistema interligado nacio-
nal em função das sinergias com outras fontes renováveis, flexibi-
lidade operativa e capacidade de armazenamento de energia em 
seus reservatórios (http://www.gesel.ie.ufrj.br/).

A previsão é de que a transição energética tenha como base 
a eletrificação (sobretudo renovável), os biocombustíveis, a efi-
ciência energética (catalisada pela digitalização) e o gás natural. 
Se ampliarem sua competitividade, é previsto que as baterias 
também tenham um papel fundamental, sobretudo para garan-
tir a confiabilidade do sistema elétrico. O hidrogênio também 
assume participação na transição energética, pois, segundo o 
PNE 2050, muitas das fontes renováveis de energia elétrica são 
intermitentes, e diversos setores de consumo dificilmente serão 
atendidos por eletricidade ou biocombustíveis. Entre as alter-
nativas para produção de hidrogênio, a rota verde (de eletrólise 
da água a partir de fontes renováveis de eletricidade) é consi-
derada como a de maior relevância internacional, e o Brasil é 
reconhecido mundialmente como um potencial grande player 
nesse segmento, de acordo com o GESEL (http://www.gesel.
ie.ufrj.br/). 

De acordo com o Gesel, MME/EPE e o Centro de Compe-
tências de Cabo Verde (https://cdc3c.com/) tem-se:

Descarbonização: O setor energético, pela sua transversali-
dade, é claramente o maior responsável pelas emissões de GEE 
libertados para atmosfera, portanto, o que mais contribui para o 
aquecimento global. Porém, é do setor da energia que se espera 
a maior contribuição para neutralidade do carbono a partir de 
2050, no que tange à redução de emissões de dióxido de carbo-
no (CO2). A Agência Internacional para as Energias Renováveis 
(IRENA) prevê “que com a aposta nas energias renováveis e na 
eficiência energética, pode-se reduzir a emissão de carbono para 
a atmosfera, em cerca de 90%”. A transição energética também 
pode ser chamada de “era dos renováveis”, ordena que a trans-
formação do setor energético esteja alicerçada na exploração 
sustentável dos recursos, na massificação das energias renová-
veis, na descentralização da produção e na digitalização, como 
forma de preservar o ecossistema do planeta e de minimizar os 
efeitos das mudanças climáticas. Neste sentido, as tecnologias de 
energias renováveis, em combinação com a eficiência energéti-
ca e a eletrificação, apresentam-se como excelentes aliados para 
uma transição sustentável do setor energético, principalmente 
nos países em desenvolvimento, visando a Descarbonização nos 

países desenvolvidos (https://cdc3c.com/os-3d-da-transicao-e-
nergetica-e-os-designios-nacionais/).

Descentralização: A Descentralização mais do que uma es-
colha deve ser encarada como uma necessidade, pois permite 
uma exploração otimizada dos sistemas elétricos, disponibili-
zando várias alternativas de gestão desde a produção até ao con-
sumo. Por meio das unidades de microprodução, de baterias, 
ou de pontos de carregamento de veículos elétricos, o sistema 
elétrico tem a possibilidade de ajustar o perfil da demanda em 
função do sinal do preço, ou integrar as unidades de armaze-
namento, como recurso energético ou como carga variável, 
conforme o pico ou vazio da curva de consumo. Portanto, a 
descentralização não só contribui para uma economia de zero 
carbono, mas também, e de forma significativa, para a compe-
titividade da economia local, uma vez que impacta diretamente 
na redução da fatura de energia dos consumidores individuais, 
para além de proteger as empresas e indústrias contra as varia-
ções dos preços da eletricidade.

Digitalização: A utilização de tecnologias digitais no setor 
elétrico remonta os anos 1970, inicialmente, como forma de 
facilitar a gestão e a operação da rede, e de minimizar a sua ne-
cessidade energética; as indústrias pesadas apostaram na auto-
mação de todo o seu processo de controle. Hoje, as empresas de 
gás e petróleo têm utilizado tecnologias digitais para melhorar 
a tomada de decisão, tanto na exploração como na produção, 
e sistemas inteligentes, com base em tecnologias digitais, têm 
sido utilizados para melhorar a eficiência, a segurança e confia-
bilidade do setor.  Os novos desafios que a transição energética 
impõe obriga a que o setor adote novos conceitos ligados a In-
dústria 4.0, Internet da eletricidade (IoE), Inteligência Artificial 
(AI) ou Big Data/Analitics. Investimentos em tecnologias como 
grid analytics, cloud computing ou SCADA permitem analisar o 
comportamento dos consumidores, aprimorar as operações na 
rede, melhorar a previsão de carga e otimizar o despacho, para 
além de permitir uma participação ativa dos consumidores na 
gestão da rede, através da resposta da demanda, de eficiência 
energética, da gestão dos seus recursos ou por meio de veículos 
elétricos. Merece destacar a mudança do papel do consumidor 
em função dos avanços tecnológicos e novos modelos de ne-
gócios. Mais informações sobre padrões de consumo resultan-
tes de novas tecnologias devem fortalecer do engajamento do 
consumidor ao mesmo tempo em que possibilita a oferta de 
novos produtos/serviços. Ou seja, a nova infraestrutura (asso-
ciada à digitalização), a descoberta das preferências individuais 
do consumidor e da necessidade de adequação dos desenhos de 
mercado e regulação deverão gerar novos modelos de negócio, 
aumentando a diversidade de agentes.         


