
Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
220 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
RESUMOS DE PROJETOS ......................................................................................................... 221 

 
  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
221 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS DE PROJETOS 
 
BALANÇO ELETRO ENERGÉTICO DO PONTAL DO PARANAPANEMA: RELAÇÃO ENTRE GERAÇÃO E 
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ................................................................................................... 222 

 
  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
222 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ENGENHARIAS  

Engenharia Elétrica    

 
 

BALANÇO ELETRO ENERGÉTICO DO PONTAL DO PARANAPANEMA: RELAÇÃO ENTRE GERAÇÃO E 
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
ITALO ALVES MONTORIO JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TADEU ALCIDES MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MUNIR JORGE FELICIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALBA REGINA AZEVEDO ARANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O balanço energético é uma ferramenta importante para tomada de decisões, uma vez que 
oferece uma base para o processo de contabilização da energia reunindo informações de 
produção e de consumo de energia. A região do Pontal do Paranapanema, objeto de estudo, 
possui 32 municípios, uma área total de 18.441,60 Km² e uma população de 583.703 habitantes, 
segundo o Censo do ano de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Devido à 
sua localização, o Pontal do Paranapanema possui diversas fontes primárias de energia que podem 
ser utilizadas para geração de energia. Destacam-se a hidráulica e os resíduos oriundos da 
produção de açúcar e etanol das Usinas de Açúcar e Destilarias de Bioetanol instaladas na região. 
Esta pesquisa pretende apresentar a relação entre a energia elétrica gerada e a consumida no 
Pontal do Paranapanema. Espera-se que com esta pesquisa, os dados levantados sejam úteis para 
o planejamento do desenvolvimento municipal e regional. Geral Apresentar o balanço eletro 
energético do Pontal do Paranapanema Específicos Levantar as usinas geradoras de energia 
elétrica, a quantidade produzida e suas respectivas fontes energéticas primárias. Levantar os 
dados de consumo dos municípios pertencentes à região do Pontal do Paranapanema. Realizar o 
balanço energético considerando a geração e o consumo de energia elétrica da região. O 
desenvolvimento do projeto de pesquisa se dará, inicialmente, por meio uma revisão da literatura 
e documentação técnica com a finalidade de levantar as usinas geradoras de energia elétrica, a 
quantidade de energia produzida por cada unidade, sua localização geográfica e quais as fontes 
energéticas primárias. A energia elétrica consumida na região será quantificada por meio de um 
levantamento do consumo dos municípios que fazem parte da região estudada. Serão realizadas 
visitas às unidades geradoras, para coletar informações substanciais ao projeto de pesquisa. Os 
dados levantados serão compilados e trabalhados em planilhas eletrônicas para determinação do 
balanço eletro energético da região do Pontal do Paranapanema.            

 


