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Projeções do Consumo Final de Energia Nacional 
até 2030

Fonte: PNE - 2008



Evolução das Importações de Energia em MG

Fonte: BEEMG - 2016
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Evolução das emissões de GEE por subsetor – Energia, cenário BAU

Evolução de consumo de energia por subsetor – Energia, cenário BAU
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Estratégia Estadual de Transição Energética (EETN)

• A Estratégia Estadual de Transição Energética (EETN) é uma tentativa de criar
uma base confiável para os esforços do Estado de Minas Gerais em realizar uma
transição energética com vistas a promoção de uma economia de baixo
carbono.

• A (EETN) para o Estado de Minas Gerais apresenta os compromissos
consonantes do Estado de Minas Gerais com o Governo Federal para
consecução do Acordo de Paris firmado no âmbito das contribuições
nacionalmente determinadas (NDC, na sigla em inglês) do Brasil, firmado na 21ª
Conferência das Partes (COP-21), em Paris, em dezembro de 2015, no que
tange:

• alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na
composição da matriz energética em 2030, incluindo: - expandir o uso de
fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total de energia para
uma participação de 28% a 33%, e

• alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico até 2030.



Objetivos da EETN

A EETN possui como objetivos centrais e prioritários:

• Aproveitar o grande potencial de Energias Renováveis disponível no Estado de 
Minas Gerais;

• Segurança energética;

• Renovação dos setores energointensivos da matriz energética mineira por meio 
de eficiência energética;

• Conduzir a Transição Energética no Estado de Minas Gerais de forma planejada 
e integrada;

• Aumentar a resiliência ambiental, econômica e social do Estado de Minas 
Gerais.



Conferência Transição Energética

PRINCIPAIS DESAFIONS EM RELAÇÃO A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA EM MINAS GERAIS

 Coordenação multinível (nacional, estadual e municipal) das metas, planejamento e implementação das estratégias de

transição energética;

 Criar um novo modelo de legislação regional que gerencie conflitos e assegure o desenvolvimento das fontes de energias

renováveis e o aumento da eficiência energética.;

 Descentralização dos fluxos de energia;

 Mudança nas condições estabelecidas no quadro de regulamentação energética nacional visando uma governança da

transição energética multinivel;

 Legislações especificas que facilitem e promovam a transição energética;

 Metas e objetivos quantitativos pré-estabelecidos em leis que embasem a transição;

 Envolver a sociedade civil na demanda de leis ambientais.

 Ausência de estratégias de comunicação que alcancem atores governamentais e atores que possam financiar a transição;

 Conscientização acerca da transição energética

 Mobilização da sociedade civil e conscientização da população sobre estratégias que trazem benefícios a longo prazo;

 Vincular a agenda estadual às nacional e internacionais no que tange a transição energética.

 Resistência setoriais em apoiar políticas que visem a descarbonização da economia.

 Escassez de mão-de-obra especializada e de indústrias para atuar na transição energética.
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Conjunto de ações para implementação da EETN

Ampliar a capacidade institucional e humana por meio da difusão de
conhecimentos sobre energias renováveis e eficiência energética

• A FEAM irá promover a difusão de expertise sobre energias renováveis e
eficiência energética fora de instituições especializadas por meio de
treinamentos e workshops.(2019-2020)

• A FEAM criará um comitê de coordenação multisetorial dedicado para
facilitar a coordenação horizontal e promover a energia renovável e
eficiência energética entre a instituições governamentais, sociedade civil e
setor privado do Estado de Minas Gerais.(2019)

• A FEAM em conjunto com a FAPEMIG desenvolverá estudos e avaliações
técnicas sobre potenciais de ER e EE, bem como modelagem para avaliar
performance de sistemas energéticos sob variação de penetração de ER na
rede. (2018-2019)

• A FEAM irá lançar campanhas educativas sobre ER e EE em ordem de
sensibilizar diferentes stakeholders. (2019-2020)



Conjunto de ações para implementação da EETN

Adotar medidas especificas para promoção de ER e EE com uma abordagem
descentralizada com objetivos de levar os municípios a adotarem ações locais.

• A FEAM e a SEDECTES irão formular um Plano de Ação para promoção de
EE e ER com horizonte de médio prazo para 2030, no qual deverão ser
estabelecidas metas articuladas para o setor de energia baseadas em
disponibilidade de recursos naturais e custo de tecnologias. (2019)

• A FEAM por meio de articulação entre a SEF e instituições financeiras irá
auxiliar no desenvolvimento de modelos de financiamento que incentive e
facilite a implementação de projetos de EE e ER. (2019)

• A FEAM irá realizar um estudo do quadro legal de regulamentação do setor
energético no Brasil com vistas a identificar os obstáculos relacionados a
autorização, certificação e procedimentos de licenciamento, e assim propor
soluções viáveis. (2019)

• A FEAM disponibilizará guia com as melhores práticas e tecnologias na área
de EE e ER, bem como auxiliará municípios em projetos energéticos e
opções de financiamento. (2019)



Conjunto de ações para implementação da EETN

Aumentar a participação dos produtos e serviços de energia renovável e 
eficiência energética no Estado de Minas Gerais e sua participação no mercado 
nacional e global. 

• A FEAM irá realizar uma análise do status quo, incluindo perfis das 
indústrias estaduais, serviços e cadeia de suprimentos de sistemas de EE de 
grande e pequena escala. (2019-2020)

• A FEAM irá mapear as lacunas nas capacidades territoriais e municipais e 
as preocupações especiais do setor de energia, com foco em barreiras 
técnicas, legislativas e de crescimento. (2019)

• A FEAM irá recomendar ações práticas para o desenvolvimento de sistemas 
e serviços locais de sistemas de energia renovável nos territórios, incluindo 
mecanismos de transferência de tecnologia e conhecimento que sejam 
mais adequados para as indústrias e serviços existentes. As possíveis 
intervenções de diferentes partes interessadas para melhorar a situação 
atual também devem ser delineadas. (2019-2020)



Conjunto de ações para implementação da EETN

Estabelecer acordos de cooperação/parcerias com parceiros chaves

• A FEAM irá estabelecer acordos de cooperação ou parcerias bilaterais entre
o Governo Federal, Governos Estaduais e ou Internacionais, bem como com
instituições chaves para promoção da eficiência energética, tecnologias
renováveis, energia segura, sustentável e de baixas emissões de carbono.
(2019 – 2020)



Estratégia Estadual de Transição Energética

Plano Estadual de Transição Enegética

Programas Estaduais de Energia Renovável e 
Eficiência Energética

Relatório Anual de Progresso



Publicação e Revisão

• A EETN possui publicação prevista para 2019 e sua
revisão será bianual, sendo a primeira em 2021 ,
que avaliará os esforços e ações implementadas,
assim como o acesso a novas informações técnico-
científicas e a necessidade de revisão das metas
estabelecidas.


