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RESUMO 

Este trabalho apresenta um modelo para Integração de Recursos como instrumento metodológico balizado pelos 
desenvolvimentos recentes acerca do Planejamento Integrado de Recursos - PIR. 

O modelo de Integração de Recursos proposto insere as questões sociais, econômicas, ambientais e políticas da 
provisão de energia de forma integrada e a priori, diferentemente do processo tradicional de planejamento, onde 
estes são elementos anexos, considerados como impactos a serem gerenciados a posteriori. 

No trabalho também são apresentados os resultados da aplicação da metodologia desenvolvida a um estudo de 
caso baseado em dados reais da região da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá RDSM - AM. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Planejamento Energético, Externalidades, Sustentabilidade. 

 

1.0 - INTRODUÇÃO 

A busca por um desenvolvimento sustentável permeia a atividade socioeconômica e se reflete na pesquisa 
científica em engenharia. Nesse sentido, este trabalho apresenta elementos de pesquisa para o planejamento 
energético, mais especificamente o Planejamento Integrado de Recursos -PIR.  

O PIR, dentro de sua complexidade, exige a participação multidisciplinar e uma visão multiobjetivo em todos seus 
componentes. Um deles é a Integração de Recursos, abordada neste trabalho, que envolve aspectos do 
planejamento energético que vão além das considerações de ordem técnico-econômica.  

Este cenário expandido de planejamento incorpora, desde o início, os aspectos econômicos, sociais, ambientais e 
políticos da disponibilização de energia, bem como seus possíveis efeitos no desenvolvimento local ou regional.  

A busca do equilíbrio destes aspectos remete à necessidade de uma metodologia que os considere de forma 
paralela e integrada, e não de forma seqüencial, como ocorre usualmente. Com isto, é possível conhecer-se, de 
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maneira prévia, as vantagens e riscos associados a cada alternativa energética e, dessa forma, gerenciar 
previamente os benefícios e ou impactos negativos de sua inserção (ou não) na localidade a ser assistida. 

Esta premissa visa atender ao cenário atual em que o setor energético se encontra inserido: de restrições 
ambientais severas, com participação ativa da sociedade e de necessidade de melhoria dos níveis sociais 
brasileiros, inclusive como forma de amenizar as pressões ambientais. 

Diante desta realidade, análises voltadas à busca do menor custo financeiro, baseadas apenas em metodologias 
de análise de viabilidade econômica, por mais sofisticadas que sejam, não atendem completamente à 
necessidade que o investidor tem de decidir ou não por determinada alternativa, seja ele privado ou público. São 
inúmeros os exemplos recentes de empreendimentos inviáveis, a despeito de análises de viabilidade financeira 
favoráveis. Oposição de setores mobilizados da sociedade, entidades de classe, ONGs e outros, sejam por 
motivos de preservação ambiental, saúde pública, ou apenas questões políticas, criaram cenários de inviabilidade 
para diversos empreendimentos. Estes elementos não podem mais deixar de ser considerados na provisão de 
energia, nem podem ser abordados como problemas de gerenciamento posterior à escolha e implantação dos 
empreendimentos energéticos, sob risco de perdas substanciais de tempo e capital.  

1.1 Planejamento Integrado de Recursos – PIR 

O Planejamento Integrado de Recursos é uma metodologia de planejamento energético que considera recursos 
energéticos de oferta e de demanda nas mesmas condições de forma a poder atender às necessidades 
energéticas da atividade socioeconômica futura. O PIR então procura analisar as fontes energéticas e suas 
respectivas viabilidades de implantação segundo uma visão integrada e mais abrangente que a preconizada pelo 
planejamento tradicional. Ressaltam-se como premissas principais do PIR a avaliação dos benefícios e impactos 
de ordem econômica, social, ambiental e política decorrentes da provisão (ou não) de energia. Além da 
consideração destes aspectos, leva-se em consideração a necessidade da participação da sociedade no 
processo. 

Sendo assim, podem-se identificar como elementos principais desta metodologia: 

 Caráter participativo da sociedade: o principal elemento que distancia o PIR do planejamento 
tradicional é justamente a consideração dos chamados Interessados-Envolvidos (In_En). Os 
interessados-envolvidos compreendem todos aqueles que se interessam, são beneficiários ou 
afetados pelos desdobramentos do processo de planejamento energético; 

 Atendimento da demanda a menor custo completo: Por custo completo entende-se o somatório 
de custos ambientais, sociais, econômicos e políticos de cada alternativa energética, lembrando 
que o PIR considera todas as alternativas possíveis para uma região; 

 Os recursos de demanda continuam entrando na análise com o mesmo peso que os recursos de 
oferta, sem que este seja o único diferencial da metodologia do PIR em relação à tradicional. 

A proposta atual do PIR é de fornecer uma alternativa que tenha sido elaborada com a participação ampla da 
sociedade e possua mapeados os impactos, benefícios e riscos das diversas alternativas energéticas de 
determinada localidade ou região. Este mapeamento oferece a todos, com destaque ao investidor, uma visão clara 
de benefícios e impactos de cada alternativa, permitindo uma avaliação mais clara de riscos e oportunidades em 
cada região em cada momento considerado (curto, médio e longo prazos). 

No processo de desenvolvimento do PIR, são integrados diversos elementos, tais como: Recursos de Oferta e 
Demanda; Aspectos Sociais, Ambientais e Econômicos na avaliação de tais recursos; As questões locais e 
temporais; Todos os Interessados-Envolvidos. 
 

2.0 - INSERÇÃO DA DIMENSÃO SOCIOAMBIENTAL ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE RECURSOS 

2.1 Modelo de Integração 

O modelo proposto tem como objetivo fornecer os recursos energéticos avaliados e classificados segundo a 
consideração de critérios econômicos, sociais, ambientais e políticos. Tais recursos se são apresentados já 
distribuídos ao longo do horizonte de planejamento desejado. Esta distribuição temporal e quantitativa dos 
recursos energéticos é o que se chama de Plano Preferencial que, em resumo, é o produto de um processo de 
PIR como suporte ao processo de tomada de decisão. 
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Em termos de resultados, espera-se fornecer ao tomador de decisão, subsídios para uma disponibilização de 
energia com o menor custo completo, ou seja, custo que considera, de forma equilibrada, as vertentes econômica, 
social, ambiental e política das alternativas energéticas. 

O processo de Integração de Recursos aqui proposto [Ref. 1] pode ser descrito segundo 9 (nove) etapas 
principais:  

Etapa 1: Mapeamento Regional, onde são levantados os dados sociais, econômicos, ambientais, políticos e de 
infra-estrutura da região de estudo. Também são identificados e alistados aspectos dos usos múltiplos dos 
recursos naturais.  

O objetivo principal desta etapa é possibilitar a identificação de potencialidades e limitações relativas ao 
planejamento energético de determinada localidade.  

Etapa 2: Determinação de Recursos e Demandas Regionais, no qual são levantados e sistematizados dados 
referentes a todo tipo de demanda regional que possa influenciar o processo de planejamento energético e de 
desenvolvimento regional. Para tanto, são utilizadas técnicas já consolidadas de previsão da demanda.  

O objetivo desta etapa é quantificar potenciais e sua disponibilidade, bem como seu acesso pelos Interessados-
Envolvidos - In_En.  

Na Etapa 2 os recursos energéticos, tanto de oferta como de demanda, serão caracterizados segundo seus 
aspectos técnicos e de impactos sociais e ambientais. 

Essa caracterização se dará em função dos recursos naturais demandados pelas tecnologias de utilização dos 
recursos energéticos, ou seja, pela demanda ambiental e social de cada tecnologia de geração, ditadas por 
características técnicas e pelas energias primárias e infra-estrutura que cada uma demande. 

Os valores das características técnicas dos recursos disponíveis, bem como das demandas calculadas, vão 
determinar, em etapa posterior, a alocação temporal destes na composição do plano preferencial. 

Dessa forma, ter-se-á, ao final da Etapa 2 uma quantificação das demandas usual e reprimida e também uma 
caracterização detalhada dos recursos energéticos possíveis para a região. 

Etapa 3: Participação dos Interessados-Envolvidos - In_En, que envolve a aplicação de metodologias para 
levantamento e participação dos Interessados–Envolvidos no processo de planejamento. 

A Etapa 3 busca modelar, sob mais de um processo, a participação dos Interessados-Envolvidos - In_En e a 
concomitante identificação preliminar das funções multiobjetivo que estes demandem.  

Os processos para inserção dos In_En podem ser audiências públicas, workshops conduzidos por especialistas e 
lideranças locais, questionários de opinião, pesquisas de campo etc.. 

Seja qual for o método escolhido, este deverá contemplar o levantamento de necessidades e anseios dos In_En 
(locais ou não), bem como o custo completo que estes estão dispostos a assumir para ter energia. Obviamente, 
esta não é uma tarefa simples e, ao longo do processo de planejamento, uma abordagem possível é de realização 
de diversas etapas de participação dos In_En. Inicialmente, é interessante levantar-se os objetivos e necessidades 
para o horizonte de planejamento pretendido. 

A partir deste levantamento, as necessidades e demandas pertinentes levantadas anteriormente serão agregadas 
e comporão o que foi aqui chamado de Funções Multiobjetivo - FMO. Serão levadas em consideração aquelas 
que, segundo uma curva normal ou outro tratamento mais apropriado, representarem a maioria mais efetiva das 
necessidades identificadas junto aos In_En. 

Como resultado desta etapa, ter-se-á a identificação de metas e objetivos dos In_En, bem como parâmetros 
balizadores da ACC - Análise dos Custos Completos. 

Etapa 4: Determinação de Critérios e Elementos de Análise, que envolverá a identificação das Funções 
Multiobjetivo - FMO mais importantes e seu tratamento para inserção como elemento de análise do processo de 
planejamento.  
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Na Etapa 3, os dados referentes aos objetivos são de natureza subjetiva e descritiva. No entanto, para que 
possam tomar parte em um processo sistematizado de planejamento, essa subjetividade deve ser restringida e os 
objetivos modelados de forma a se tornarem parâmetros efetivos do processo. 

Dessa maneira, na Etapa 4, as Funções Multiobjetivo - FMO coletadas na Etapa 3 são analisadas e tratadas de 
forma a se estabelecer elementos objetivos de análise. Esta etapa envolve a complexidade de se extrair das FMO, 
geralmente de caráter lingüístico, critérios, restrições e parâmetros concretos de análise. Ressalta-se no entanto 
que, atualmente, dispõe-se de uma grande quantidade de métodos e ferramentas computacionais para tratamento 
de variáveis com estas características. 

Inicialmente, determinadas funções serão de caracterização evidente, como a demanda energética. 

No entanto, funções menos objetivas, como preservação de belezas naturais, necessidade de aumento de renda 
etc., vão requerer do analista um maior grau de esforço para sua caracterização, mas este poderá se referir aos 
parâmetros de mapeamento regional para composição de variáveis concretas de análise. 

A determinação das Funções Multiobjetivo - FMO traz consigo, dentre outros, a consideração temporal e 
econômica do plano desejado. A consideração destes elementos representa um fator complicador do processo, 
pois deve trazer elementos que permitam dizer a ordem em que os recursos energéticos devem ser alocados ao 
longo do horizonte de planejamento.  

Dessa forma, como resultado desta etapa, serão levantados e apresentados critérios e restrições para escolha de 
recursos no atendimento às Funções Multiobjetivo - FMO. Além deste, outro resultado importante refere-se a 
percepção da importância relativa que os Interessados-Envolvidos atribuem aos atributos econômico, social e 
ambiental que serão considerados na ACC, conforme descrição da Etapa 5. Através da sistematização dos dados 
coletados junto aos In_En pode-se melhor valorar os elementos de análise considerados na ACC. Estes valores 
relativos deverão ser definidos em primeira instância e reajustados em momentos posteriores do planejamento, 
conforme se entenda necessário.  

Dessa maneira, como resultado da Etapa 4 ter-se-á a caracterização das Funções Multiobjetivo em cada intervalo 
considerado e a determinação de parâmetros para realização da ACC. 

Etapa 5: Análise de Custos Completos - ACC.  

A Etapa 5 está baseada na aplicação da metodologia da análise de custos completos – ACC, e para detalhamento 
desta metodologia remete-se às [Ref. 3 e 4]. 

Como resultado desta etapa, ter-se-á uma classificação dos recursos energéticos disponíveis na região segundo 
os critérios econômico, social, ambiental e político, compostos de diversos elementos de análise, conforme o grau 
de refinamento que se queira, mas sempre refletindo a opinião dos Interessados-Envolvidos do processo. 

Através da ACC tem-se uma visão ampliada dos custos de cada alternativa possível para região, sendo que, os 
recursos melhores classificados são, conseqüentemente, os que apresentam melhores desempenhos simultâneos 
das dimensões econômica, social, ambiental e política. 

Ao final, os recursos estarão classificados segundo uma pontuação média final. 

De acordo com a metodologia proposta, os recursos serão classificados pela ACC a cada iteração do processo de 
planejamento segundo a discretização temporal adotada. 

Ressalta-se que um processo de aplicação da ACC bem procedido pode ser um balizador de empreendimentos, 
analogamente ao que é hoje a Taxa Interna de Retorno - TIR. Isto porque, com a experiência, as assunções que 
são feitas na ACC podem adquirir o mesmo grau de confiabilidade de assunções de taxas de juro e inflação 
futuras utilizadas em uma análise de TIR. 

Através da ACC, os elementos subjetivos podem ser identificados e tratados como parte do processo de decisão, 
quando ele ainda apresenta menor custo, principalmente se comparado ao que é necessário à realização de um 
processo de EIA/RIMA completo. 
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Dessa forma, a identificação de elementos contraditórios (como anseio por energia versus preservação ambiental 
irrestrita) abre a possibilidade de que estes elementos sejam trabalhados junto à população, de forma a melhorar 
a aceitabilidade do plano, facilitando a implementação do mesmo. 

Qualquer que seja o caso, a ACC se presta, de forma efetiva, à aplicação de uma metodologia com vistas ao 
desenvolvimento sustentável, por propiciar o tratamento de elementos que, tradicionalmente, não tomam parte no 
planejamento energético. 

De posse da lista de recursos classificados, passa-se à Etapa 6. 

Etapa 6: Alocação Temporal de Recursos para o Plano Preferencial, que envolve a busca, dentre os recursos 
classificados na ACC e segundo condicionantes identificados na Etapa 4, do melhor mix de recursos em cada 
intervalo de discretização do período de planejamento.  

Após a classificação dos recursos energéticos segundo a ACC, é necessário que os recursos sejam alocados 
convenientemente ao longo do tempo e em montantes adequados de capacidade instalada e energia gerada. 

Assim sendo, na Etapa 6, os critérios e restrições identificados na Etapa 4, juntamente com a classificação de 
recursos serão modelados em um processo de escolha e alocação temporal de um mix de recursos energéticos 
para atendimento das Funções Multiobjetivo - FMO do problema.  

A este mix dar-se-á o nome de Plano Preferencial do momento 1. 

Vê-se claramente que esta é uma etapa de complexidade razoável, uma vez que o número de objetivos e 
restrições é bastante elevado. No entanto, existem disponíveis diversas ferramentas já consolidadas para tratar 
problemas como estes, com multiobjetivos e diversas restrições. Dentre elas pode-se citar: Programação em 
Lógica FUZZY, Algoritmos Genéticos, Redes Neurais, AHP- Análise Hierárquica de Processos etc.. 

Como resultado desta etapa ter-se-á o Plano Preferencial do momento considerado (i). 

Etapa 7: Composição de Cenários, se compõe da realização de estudos de cenários para o Plano Preferencial 
do momento (i) realizado na Etapa 6. 

Após a composição do Plano preferencial, é preciso que se verifique sua consistência e adequação ao longo do 
horizonte de planejamento. 

Para isso, na Etapa 7 o plano preferencial gerado na Etapa 6 será analisado segundo sua consistência temporal 
no atendimento da demanda, das restrições ambientais e dos recursos naturais. Para este fim, já se dispõem, de 
diversas ferramentas para análise de cenários energéticos, como exemplo, pode-se citar o LEAP – Long Range 
Energy Analysis System. 

Através destas ferramentas, pode-se modelar demandas, ofertas, impactos ambientais e custos resultantes do 
planejamento proposto. 

Como saída deste processo serão apresentadas as condições ambientais e energéticas futuras, para o período 
i+1, após a aplicação do plano do momento (i). 

A verificação de inconsistências deverá realimentar o processo para readequação de possíveis restrições e/ou 
parâmetros não identificados anteriormente. 

Etapa 8: Análise Socioeconômica do Plano, que se refere a análises suplementares às realizadas na Etapa 7, 
de forma a abranger a consideração da dinâmica socioeconômica do plano.  

A Etapa 8 terá como saída um novo conjunto de dados e socioeconômicos regionais, que alimentarão a Etapa 9.   

Etapa 9: Iterações, nesta etapa serão analisados os aspectos mais relevantes a serem considerados no processo 
iterativo de composição do Plano Preferencial. Nela também serão explicitadas as premissas adotadas para este 
processo. 

O Plano Preferencial Final será composto dos n Planos Preferenciais resultantes da Etapa 6 em suas sucessivas 
iterações definidas na Etapa 9. Em cada iteração ocorrerá a criação de um plano para o momento considerado, 
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resultado de um “corte vertical” no período de planejamento, conferindo maior profundidade ao método. Em suma, 
para cada corte haverá uma condição regional específica, um conjunto de Funções Multiobjetivo, uma 
classificação de recursos pela ACC e um plano preferencial. As Etapas 7 e 8 qualificarão os resultados possíveis 
da aplicação deste Plano Preferencial e, através da prospecção de cenários e análises do processo iterativo, 
alimentarão o início da próxima iteração do processo.  

A conclusão da Etapa 9 realimentará o mapeamento regional com a nova condição pós-implementação do plano 
preferencial do momento (i). Com estas novas condições, o processo pode ser realimentado para composição do 
plano preferencial do momento (i+1) e assim sucessivamente, até que se cubra o horizonte de planejamento 
previsto. Dessa maneira, pode-se, já na consideração do momento (i+1), identificar os efeitos econômicos e 
socioambientais das alternativas escolhidas no momento (i). Acredita-se que, dessa maneira, a possibilidade de 
erros no Plano Preferencial seja reduzida, uma vez que as opções do plano vão sendo corrigidas em função dos 
impactos que ele próprio possa causar. 

Dessa forma, as opções que impliquem em grandes impactos limitarão a continuidade desta política nos passos 
subseqüentes do plano. 

Esse processo difere essencialmente do processo tradicional de planejamento, uma vez que a alteração das 
condições ambientais e sociais decorrentes das opções energéticas consideradas é computada em intervalos 
menores que o horizonte de planejamento e, dessa forma, alteram os parâmetros e possibilidades de escolha de 
alternativas na próxima iteração.  

O inter-relacionamento das etapas compõe o processo de integração, sendo que estas, segundo sua natureza, se 
relacionam de maneiras e por ferramentas distintas. 

Os recursos apresentados como melhores nos momentos determinados segundo a discretização temporal 
adotada comporão o plano preferencial final, que é, em resumo, o resultado final do processo de PIR. 

3.0 - ESTUDO DE CASO – RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ 

A título de exemplificação, experimentação e aperfeiçoamento do modelo apresentado, o mesmo foi aplicado a um 
estudo de caso baseado em dados reais da região da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá RDSM, 
no estado do Amazonas. Vale ressaltar que a modelagem aqui apresentada está calcada num exercício limitado 
de PIR, o PIR da RDSM, que apresenta a simplicidade de um sistema isolado e nos primórdios da energização.  

Esta região foi escolhida como objeto de estudo por se tratar de uma região desassistida em termos energéticos, 
estando sua população, como as de outras regiões, à margem do desenvolvimento socioeconômico do país. 

Por esta razão, o planejamento tradicional, com foco apenas na satisfação dos critérios técnico e econômico, tem 
aplicabilidade questionável num cenário que requer a constante busca de um desenvolvimento sustentável 
(premissa de existência da reserva) e de inserção social. 

Dessa maneira, a aplicação do modelo de Integração de Recursos à Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 
Mamirauá visa testar sua validade em um contexto onde o planejamento tradicional tem sido pouco eficaz. 

 

3.1 Resultados Para Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

A metodologia adotada para realização do estudo de caso se baseou na proposição de um PIR simplificado para 
região e, como parte deste, foi aplicado o modelo de Integração de Recursos de acordo com suas 9 etapas 
principais [Ref. 1]. 
Segundo a aplicação do modelo, na primeira iteração do processo, para o ano de 2005, obteve-se a seguinte 
classificação de recursos energéticos: 
 

1. Solar 2. GLD Iluminação 
3. Eólico 4. Biodiesel 
5. Biomassa Queima 6. Motor Diesel 
7. Célula Combustível a 

gás natural 
8. Motor GN 

9. Microturbina GN  
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As sucessivas iterações [Ref. 1], para os anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014 e 2019 indicaram os 
valores para aplicação do plano, ver Tabela 1. 

TABELA 1: Recursos Energéticos para o Período 2005-2019 

 kWh 

 
% do total 

 kWh kW
% do total

 kW 

Custo Implantação
Total – USD/ano 

Custo Combustível 
USD/ano 

Solar 89127 10,34% 203 41% 1104357 0 
GLD 341108 39,57% 39 8% 81734 0 
Eólico 93848 10,89% 214 43% 252556 0 
Biodiesel* 337884 39,20% 39 8% 0 102949 
Cel Comb 66942 7,77% 8 2% 598138 1068 
total 861967 100,00% 495 100% 2036785 104017 

 
3.1.1 Plano Preferencial 2005 – 2019 

O plano preferencial para o período é a composição entre os montantes de capacidade a ser instalada em cada 
momento e a energia gerada segundo cada tipo escolhido. 

A seguir, têm-se os gráficos ilustrativos destes montantes ao longo do tempo, ver FIGURA 2. 
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FIGURA 2: Gráficos de capacidade e energia disponibilizas pelo plano preferencial 

O Plano Preferencial em consideração tem elementos que, dentro do escopo usual de planejamento, não 
aparecem com freqüência. A disponibilização de energia a populações que vivem em comunidades isoladas e em 
condições de vida abaixo da linha de pobreza, requer a consideração de dimensões que ultrapassam o plano 
técnico-econômico. 

Os resultados decorrentes da aplicação da Integração de Recursos, conforme a metodologia proposta, apontam 
para utilização de energias renováveis na região do Mamirauá, conforme era de se esperar, em vista de tratar de 
uma reserva de desenvolvimento sustentável. 

Os resultados deste estudo de caso permitem afirmar que a aplicação de uma metodologia como esta é 
promissora no contexto do planejamento energético nacional, por ampliar o escopo de análise para o tratamento 
dos mercados consolidados e permitir, sob um mesmo arcabouço metodológico, o tratamento de comunidades 
isoladas e desassistidas. 
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4.0 - CONCLUSÕES  

Como pode ser verificado, o método aqui proposto é um primeiro passo na busca da Integração de Recursos no 
contexto de um planejamento energético que considere de forma integrada as externalidades sociais, ambientais e 
políticas na disponibilização de energia elétrica. 

A grande gama de ferramentas computacionais e metodológicas existentes atualmente é um fator facilitador da 
implementação de abordagens mais abrangentes como a aqui proposta, permitindo o tratamento de grande massa 
de dados e informações de maneira rápida e eficiente. 

Embora seja evidente o esforço inicial de se empreender um processo de planejamento como este, vê-se que sua 
aplicação continuada permitiria a redução deste esforço, por compor uma base de dados e de ferramental básicos, 
a partir dos quais o processo pode ser ajustado e repetido para novas condições, mediante pequenas alterações. 

Em termos de custos, ressalta-se que o modelo busca o menor custo completo a cada momento, o que, não 
necessariamente, conduz aos menores custos econômico, social e ambiental possíveis. Conduz sim, ao que seria 
o caminho de maior aceitabilidade conjunta de todos os Interessados-Envolvidos, sem que os interesses de 
alguns destes suplantem os dos demais, segundo um equilíbrio das dimensões consideradas. Neste sentido, o 
modelo proposto faz um balanço entre as satisfações e frustrações discutidas nas reuniões dos In_En, reduzindo 
o choque de interesses e aumentando a aceitabilidade do plano. 

Acredita-se que abordagens como estas possam reduzir custos através da minimização de rejeição de projetos 
em processos de licenciamento onde os custos envolvidos podem ser bastante maiores que no processo de 
planejamento. 
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