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Carta ao Leitor
Estimado Leitor(a),
Seja bem-vindo(a) ao Dossier de Energia 2022 do Brasil. Este documento tem como objetivo
apresentar o Setor Energético Brasileiro, com foco no setor elétrico. Os indicadores foram compilados
e disponibilizados em esse documento pela equipe da Grupo de Pesquisa em Governança Energética
(GPGE) do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEE) da Universidade de São Paulo (USP) liderada
por Andrea Lampis.
Nesta breve introdução, queremos destacar o contexto e as principais reformas que definem
o atual modelo do setor elétrico, bem como os seus principais desafios.
O setor elétrico brasileiro se desenvolveu principalmente com base em empresas públicas a
partir de 1950. A mudança organizacional do setor elétrico brasileiro de 1995 buscava possibilitar a
participação da iniciativa privada nos investimentos e operação do setor elétrico, por meio do regime
de concessões e permissões. Desta forma, a Lei nº 9.427/96 de dezembro de 1996 estabeleceu a criação
da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com a missão de regular e fiscalizar a produção,
transmissão, distribuição e a comercialização de energia elétrica e garantir a manutenção da qualidade
do serviço e do atendimento adequado aos clientes. Posteriormente, a Lei nº 9.648/98 permitiu a
reestruturação das Centrais Elétricas Brasileiras S/A– ELETROBRAS, e suas subsidiárias, com vistas a
promover a desverticalização das empresas concessionárias e a sua privatização. Adicionalmente, a
Lei nº 9.648/98 ainda tornou livre a negociação, a compra e a venda de energia elétrica, além de criar
o Mercado Atacadista de Energia (MAE) e o Operador Nacional do Sistema (ONS).
Este modelo foi repensado após uma crise de racionamento em 2001. A baixa pluviosidade
em conjunto a insuficiência de investimentos na expansão da geração e da transmissão
levaram a uma crise no fornecimento de energia elétrica, que precisou ser contornada por
medidas emergenciais para redução da demanda e expansão da oferta de energia. A Lei
nº 10.438/2002 definiu a criação de mecanismos para cobrir os custos da oferta emergencial durante
o racionamento1, mecanismos de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica2 e mecanismo
para promoção da universalização do acesso (Luz para Todos).3
A Lei nº 10.848/2004 alterou o marco regulatório do setor elétrico estruturando as linhas
gerais do modelo que ainda vigoram no setor elétrico brasileiro. Dentre as principais alterações
promovidas pelo marco regulatório de 2004 estão a criação da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE) com foco no planejamento do setor energético; e da Câmara de Comercialização da Energia
Elétrica (CCEE), que substituiu o Mercado Atacadista de Energia (MAE).
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Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE)

2

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) e a Conta de Desenvolvimento Energética (CDE)
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Ademais, a Lei nº 10.848/2004 alterou também a comercialização da energia elétrica por
atacado, através da implementação de dois sistemas de comercialização: Ambiente de Contratação
Livre (ACL) e Ambiente de Contratação Regulado (ACR).
No ambiente de Contratação Livre, os consumidores “livres”4 sem intermédio da distribuidora
local podem negociar o preço da energia e escolher o seu fornecedor de energia, seja ele gerador
ou comercializador. Já no Ambiente de Contratação Regulado, as distribuidoras são obrigadas a
fazer a contratação de energia para atender à demanda de longo prazo prevista dos consumidores
regulados. No ambiente regulado, as contratações são feitas por meio de leilões previstos com base
em um planejamento centralizado. Independentemente do ambiente de contratação, todos os
contratos de compra e venda de energia devem ser registrados na CCEE, que realiza a medição dos
montantes efetivamente produzidos/consumidos por cada agente. As diferenças apuradas entre a
energia contratada e a energia consumida/gerada nos dois ambientes de contratação são valoradas
pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) no Mercado de Curto Prazo (MCP). O PLD é definido
por um modelo matemático de otimização, que considera parâmetros associados ao risco hídrico.
O objetivo é encontrar através de um modelo centralizado com uma valorização do risco o valor de
equilíbrio entre o benefício presente do uso da água e o benefício futuro de seu armazenamento,
medido em termos da economia esperada dos combustíveis das usinas termelétricas.
Em conclusão, o setor elétrico brasileiro pode ser considerado um modelo híbrido que
mescla espaços de competição, mas com presença marcante do governo no processo de tomada de
decisões, definição e alocação de riscos. Dentre as ações marcantes do estado está o planejamento
centralizado e a promoção de leilões de energia de forma a garantir a segurança do abastecimento
com sustentabilidade econômica, social e ambiental.
Neste contexto, atualmente o Setor Elétrico Brasileiro enfrenta alguns desafios. A matriz elétrica no
Brasil é dominada pela geração hidrelétrica, embora essa dependência tenha sido gradualmente
reduzida ao longo do tempo. Enquanto no ano 2000 a hidroeletricidade representava 83% da
capacidade instalada no Brasil e 87% da eletricidade gerada, em 2019 a fonte hídrica representava
cerca de 63% da potência instalada e da produção bruta de eletricidade do país, bem acima das
demais fontes renováveis como a geração eólica (9%), biomassa (9%) e solar que contribuiu com
apenas o 3%5. Apesar dessa redução gradativa da participação hidrelétrica, o sistema elétrico
brasileiro continua sendo altamente dependente da disponibilidade de recursos hídricos para
geração e a variabilidade do regime de chuvas, dificulta a representativa do processo de otimização
associado ao PLD. Frente a períodos de seca e um cenário de crescentes mudanças climáticas, essa
característica acaba por colaborar para uma variabilidade do valor de estocar e usar água o que
impacta a volatilidade de preços no sistema elétrico brasileiro. Deste modo, para atender à demanda,
o operador tem utilizado com alguma frequência para termelétricas com elevados custo de geração
e níveis de emissões de gases de efeito estufa.
4

Os consumidores que podem participar do mercado livre são chamados de consumidores livres ou especiais de energia elétrica.
Para se classificar como consumidor livre é preciso ter uma demanda mínima de 1,5 MW. Já para se classificar como consumidor
especial é preciso ter uma demanda entre 500 kW e 1,5 MW, porém os consumidores especiais somente podem adquirir energia
gerada por fontes renováveis incentivadas (PCHs, eólica, biomassa ou solar). Contudo, a Portaria Nº 465 de 12 de dezembro de
2019 define que poderão optar por aderir ao mercado livre, a partir de 01/01/2022, os consumidores com carga igual ou superior
a 1.000kW e qualquer nível de tensão; e a partir de 01/01/2023, os consumidores com carga igual ou superior a 500kW e qualquer
nível de tensão.

5

Hub Energia BID (https://hubenergia.org/es/indicators/oferta-y-demanda-de-electricidad).
2
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Para cobrir o custo adicional de geração, foi implementado o Sistema de Bandeiras Tarifárias.
O sistema de bandeiras funciona como um sinalizador de preços para o consumidor final acerca
do custo de geração de energia. Ou seja, quanto mais alto é o custo de geração de eletricidade,
mais alto tende a ser o acréscimo na tarifa de energia elétrica. Portanto, o sistema de bandeiras
tarifárias transfere aumentos de custos na geração de eletricidade aos consumidores finais, levando
ao aumento das faturas de energia elétrica e colaborando para um peso ainda maior da conta de luz
no orçamento do consumidor.
Desta forma, tem sido destacada a necessidade de adequação do mercado frente ao maior
nível de variabilidade do sistema. Dentre as adaptações, tem se destacado a necessidade de valoração
adequada da energia firme e da capacidade de flexibilidade, modernização da estrutura tarifária
para adequação à transição energética, aumento de eficiência do sistema elétrico de distribuição e
maior empoderamento do consumidor.
As discussões sobre como superar esses desafios tem despertado grandes oportunidades
de transformação para o setor elétrico brasileiro e algumas já vem sendo implementadas, como
incentivos à expansão das novas renováveis, investimentos em integração regional e digitalização,
implementação da precificação horária e mecanismo de valoração da energia firme, redução
dos requisitos para adesão ao mercado livre, criação de incentivos à geração distribuída e novas
estruturas tarifárias para promoção da resposta da demanda.
Em meio a essas demandas, o Banco Interamericano de Desenvolvimento vem desenvolvendo
estudos analisando os avanços dos países da América Latina e Caribe em termos de marcos
regulatórios e políticas públicas com o objetivo de colaborar para a transição para um sistema
elétrico mais eficiente, acessível, sustentável e integrado. Desta forma, além do presente dossier de
energia, lhes convidamos também a conhecer algumas das publicações do Banco Interamericano
de Desenvolvimento acerca de fontes renováveis, desenho de leilões, integração regional, geração
distribuída, eletrificação rural, eficiência energética, planejamento energético, metas de emissões
de gases de efeito estufa, recuperação econômica pós-covid e digitalização.

Carlos Echevarria, Mariana Weiss e Michelle Hallack
Banco Interamericano de Desenvolvimento

Brasil: Um foco no Setor Elétrico

3

Sumário Executivo
O Dossier de Energia 2022 do Brasil tem
por objetivo abordar as principais informações
sobre o panorama nacional de energia elétrica
do Brasil, abordando o histórico, a geração, a
capacidade instalada, o consumo, as emissões de
gases do efeito estufa, a regulação e o mercado da
eletricidade.
Até meados da década de 1950, o setor
elétrico era estruturado pela iniciativa privada,
sobretudo pelas multinacionais Light e Amforp
(LEME, 2009). A partir de então, o setor elétrico
passou a ser um monopólio estatal, na forma de
holding (geração, transmissão e distribuição),
por causa de pressões para aumento na
oferta e distribuição de eletricidade para o
desenvolvimento urbano-industrial (LEME, 2009).
A partir das crises do petróleo na década de 1970,
houve uma viragem nas políticas energéticas em
linha com as tendências internacionais e, em
1995, houve a primeira tentativa de liberalizar
e reestruturar o setor no governo Fernando
Henrique Cardoso, por leis de concessões (LEME,
2009). Porém, o processo de privatização foi
interrompido em 2001, com a crise energética
brasileira, especialmente, por dificuldades
em dividir as grandes empresas geradoras de
eletricidade em mais de uma unidade (LEME,
2009). As privatizações tiveram concentração
maior no setor de distribuição de eletricidade,
enquanto os setores de geração e de linhas de
transmissão foram menos privatizados (LEME,
2006; 2009).
Após a crise energética de 2000 e 2001,
o setor elétrico passou por mais uma reforma
em 2004 (GRIEBENOW; OHARA, 2019), visando
a promover a modicidade tarifária, a segurança
energética e a inclusão social pela universalização
do acesso à energia elétrica. A Lei nº 10.848/2004
6

dispõe sobre a comercialização de energia elétrica,
criou a Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE), a empresa de Pesquisa Energética
(EPE) em substituição ao Mercado Atacadista
de Energia Elétrica (MAE), com a criação de dois
ambientes para contratação de eletricidade.
A energia elétrica no Brasil é comercializada
em dois mercados distintos: o mercado regulado
de energia elétrica (ACR), no qual geradoras e
distribuidoras fecham contratos bilaterais por
meio de leilões do governo, e o mercado livre de
energia elétrica (ACL), no qual os consumidores
elegíveis compram energia diretamente de
geradores ou comerciantes.
Atualmente, apenas consumidores de alta
demanda (>500 kW) podem participar do mercado
livre. No entanto, no ambiente de mercado livre,
apenas os consumidores com demanda superior a
1.500 kW6 são livres para contratar o fornecimento
a partir de qualquer fonte. Já, os consumidores
com demanda de energia entre 500 kW e 1.500
kW também podem participar do mercado livre,
mas podem apenas contratar fornecedores que
produzam energia a partir de fontes que recebam
estímulos, como solar, eólica, pequenas centrais
hidrelétricas ou com geração a partir de biomassa.
Ao final de 2017, havia 5.158 consumidores no ACL,
em sua maioria indústrias e grandes consumidores
comerciais (GRIEBENOW; OHARA, 2019).
Os consumidores de baixa tensão de
energia, que são as residências, comércio em
geral e empresas com consumo inferior a 500 kW,
além dos clientes de alta tensão que não fizeram a
migração para o mercado livre, só têm autorização
de comprar energia de uma concessionária
permissionária que atue em sua região geográfica.

Todavia, a Portaria Nº 465 de 12 de dezembro de 2019 define que poderão optar por aderir ao mercado livre, a partir de 01/01/2022,
os consumidores com carga igual ou superior a 1.000kW e qualquer nível de tensão; e a partir de 01/01/2023, os consumidores
com carga igual ou superior a 500kW e qualquer nível de tensão
4
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A principal forma de contratação de energia
elétrica no Brasil é pelos leilões de energia, por
meio do qual, concessionárias, permissionárias e
autorizadas de serviço público de distribuição de
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional
(SIN) garantem o atendimento à totalidade de seu
mercado no ACR. Para realizar os leilões, a Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) conta com
o apoio da CCEE. A transmissão e distribuição
de energia elétrica são totalmente reguladas e
atribuídas a empresas públicas e privadas por
meio de concessões. Desse modo, a ANEEL regula
o mercado por delegação e conforme as diretrizes
do Ministério de Minas e Energia (MME), bem
como organiza os leilões para contratar a compra
de energia elétrica por parte das concessionárias,
das permissionárias e das autorizadas do serviço
público de distribuição de energia elétrica.
De modo geral, a produção primária
de energia tem aumentado ao longo dos
anos, viabilizando o processo de crescimento
econômico. A produção primária de energia no
Brasil mostra dois períodos de forte crescimento:
na primeira metade da década de 1980, resultante
do processo de industrialização e a partir da
segunda metade da década de 1990. A análise
da produção primária de energia recente chama
atenção para a evolução da autoprodução de
energia elétrica. Com a diversificação da matriz
energética e universalização do acesso à energia
elétrica, ocorreu redução do consumo de lenha,
aumento do consumo do gás natural, seguindo
uma tendência mundial de expansão desse
energético e por incentivo do gasoduto ligando a
Bolívia ao Brasil.
Também houve expansão do consumo da
biomassa e redução da dependência externa de
energia, principalmente do petróleo. O país segue
a maioria das tendências mundiais na evolução
da oferta e do consumo energético, sem deixar de
valorizar suas potencialidades e suas vantagens
comparativas, como acontece, por exemplo,
com a utilização da biomassa, em que o Brasil se
posiciona como referência mundial. De acordo
com a metodologia do Sistema de Estimativas de

Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa
(SEEG), que utiliza a metodologia publicada na
Nature em 2018, as emissões brasileiras de CO2
para o ano 2019 foram estimadas em 413,6 MtCO2
(ALBUQUERQUE et al., 2020).
O consumo de energia per capita e por PIB
tem aumentado ao longo dos anos com uma taxa
mais acentuada de crescimento nas décadas de
1970 e 2000, com maiores taxas de crescimento
pelos setores industrial e de transportes desde
1970. O aumento de consumo está relacionado
ao crescimento populacional e ao aumento
da urbanização, da ocupação do território
brasileiro, do ritmo de aquisição de equipamentos
eletrodomésticos e da taxa de motorização. O
consumo de derivados de petróleo apresentou
maior crescimento de 1970 a 2000, intensificado
nos anos 1980. Houve uma redução significativa
no consumo de lenha até meados da década de
1990, com substituição para gás natural e energia
elétrica. Também ocorreu substituição do óleo
combustível por gás natural.
Do mesmo modo, o consumo de energia
elétrica per capita tem aumentado gradativamente
ao longo do tempo com taxas maiores de
crescimento em meados da década de 2000. O
consumo de eletricidade per capita é crescente até
2001 quando houve o racionamento de energia
elétrica no país. Passada a crise, o consumo voltou
a crescer em 2003, mas o consumo de 2004 foi
próximo ao de 1996. O consumo de energia elétrica/
PIB também tem crescido com pico próximo à
década de 2010. O forte aumento do consumo
de eletricidade per capita e por PIB é justificado
pelo crescimento econômico do país e pela
universalização da energia elétrica. Destaque ao
programa do governo federal Programa LUZ PARA
TODOS, instituído pelo Decreto nº 4.873/2003, e ao
Programa MAIS LUZ PARA A AMAZÔNIA, instituído
pelo Decreto nº 10.221/2020, programas estes
destinados a propiciar o acesso à energia elétrica
à parcela da população que ainda não possuía
acesso a esse serviço público. A tarifa média de
acordo ao Ranking de Tarifas da ANEEL em 2021
foi R$0,602/KWh (US$ 0,121/KWh) (ANEEL, 2020).
Brasil: Um foco no Setor Elétrico
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O Brasil é um país localizado na América do Sul, sendo o 5º maior em extensão territorial, com
uma área superficial de 8.510.295,914 km2 (IBGE, 2020a)7. Em termos de tamanho populacional,
o Brasil ocupa a 6ª colocação no mundo, com 194.892,682 mil pessoas, segundo o último censo
realizado no país em 2010, pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso,
o IBGE faz projeções populacionais com regularidade, sendo que a população estimada para
2021 é de 213.317,639 mil pessoas, representando um aumento de 9,4% entre 2010 e 2021 (IBGE,
2018). Na Tabela 1, é possível observar um aumento da população total ao longo das décadas,
de 1950 a 2010, com crescimento maior da população no meio urbano. Já a população rural tem
apresentado uma queda desde a década de 1980.
Tabela 1. População rural, urbana e total do Brasil, em milhares, de 1950 a 2010.
1950

1960

1970

1980

1991

2000

2010

Rural

33.161

38.987

41.603

39.137

36.041

31.835

29.830

Urbana

18.782

32.004

52.904

82.013

110.875

137.755

160.925

Total

51.944

70.992

94.508

121.150

146.917

169.590

194.982

Fonte: IBGE, 2018; 2020b.

A densidade populacional, que era de 2,05 pessoas por km² em 1900, subiu para 6,10
em 1950, 14,23 em 1980, 19,92 em 2000 e foi estimada em 22,43 em 2010, apontando um
aumento de, aproximadamente, dez vezes em um século (IBGE, 2018). Cabe destacar que o
censo brasileiro foi conduzido, em geral, por meio de entrevista presencial face a face com os
moradores do domicílio, ou seja, a população é enumerada no seu local de residência habitual
mediante o contato entre o Recenseador e o morador. O censo brasileiro de 2020 foi adiado por
causa da pandemia da Covid-19.

Ao considerar o PIB, juntamente com avaliações de saúde e educação, por meio do
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o índice do Brasil é médio, na faixa entre 0,7 e
0,8, nunca tendo ultrapassado o valor de 0,77, com base nos Relatórios de Desenvolvimento
Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (PNUD, 2015; 2020).
O PNUD calcula o IDH mundial, sendo que o IDH é a raiz cúbica do produto dos índices de saúde,
educação e renda. O IDH brasileiro tem apresentado aumento ao longo dos anos de 2010 e 2019
(Figura 1).
Figura 1. Histórico do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil de 2010 a 2019.
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Fonte: Elaboração própria, com base em PNUD (2015; 2020).

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o Brasil faz parte do G20, ou seja, o grupo de
países com maior PIB no mundo. Em 2019, o PIB brasileiro foi de US$ 1.839.758 milhões, segundo
o Banco Mundial. O PIB representa a soma do valor adicionado por todos os seus produtores,
isto é, a produção bruta dos produtores menos o valor dos bens e serviços intermediários
consumidos na produção, antes de contabilizar o consumo de capital fixo na produção. Contudo,
o índice de Gini do Brasil, o qual mede o grau de concentração de renda dos países, é de 0,539
(ano-base de 2018), colocando o Brasil entre os dez países com maior desigualdade social do
mundo (World Bank, 2020).

7

As áreas disponíveis foram calculadas no Sistema de Informação Geográfica, utilizando a Projeção Cônica Equivalente de Albers,
por se tratar da projeção equivalente adequada para este fim, com os seguintes parâmetros para o Brasil: longitude: - 54º; latitude:
-12º; paralelo da referência 1: - 2º; paralelo da referência 2: - 22º.
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2. Perfil do Setor Elétrico do Brasil

2.1. Evolução da Geração Elétrica

O sistema elétrico brasileiro é, atualmente, o maior da América Latina e ocupou a oitava
posição na lista dos maiores mercados de geração elétrica no mundo em 2017, apenas atrás de
China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Canadá e Alemanha (MME-EPE, 2020a; IEA, 2020). Em
média (2012-2019), a geração de energia elétrica no Brasil gira em torno de 586 TWh, sendo que, em
2019, alcançou 626,3 TWh em centrais de serviço público e autoprodutores, representando 4,1%
de aumento em relação ao ano de 2018 (MME-EPE, 2020a). De acordo com o Balanço Energético
Nacional 2020 (ano base 2019), mais de 80% da oferta interna de eletricidade do país é derivada de
fontes renováveis, em especial para a fonte hídrica com 64,9% da oferta interna (MME-EPE, 2020a). É
importante ainda destacar que o Brasil é o terceiro país com maior geração hidrelétrica do mundo,
com aproximadamente 378 TWh (2012-2017) gerados por ano (MME-EPE, 2020a). Em 2019, o país
atingiu os 367 TWh, representando 9,3% da geração hidrelétrica mundial (MME-EPE, 2020a).

A capacidade instalada de energia elétrica do Brasil tem aumentado ao longo dos anos,
em valores brutos, para as fontes hidráulica, térmica, eólica, solar e nuclear, assim como indicado
na Figura 2, de 1990 a 2019. Neste último, o Brasil atingiu a marca de 170,1 GW (Figura 2), com
crescimento maior da fonte solar de 2018 para 2019 (Figura 3).

O Brasil ocupa a sétima posição em capacidade instalada de geração de energia elétrica no
mundo, com uma média (2012-2019) de 145.300 MW, tendo alcançado 170.118 MW para o ano de 2019,
o que representou um acréscimo de 7.278 MW em comparação ao ano anterior (MME-EPE, 2020a). O
Brasil é o terceiro país em capacidade instalada para a hidroeletricidade no mundo, com uma média
de aproximadamente 360.000 MW, tendo atingido 397.877 MW em 2019 (MME-EPE, 2020a). Entre as
fontes hidrelétricas, as usinas hidrelétricas são aquelas com maior representatividade, em torno de
60% (MME-EPE, 2020a).

Figura 2. Histórico da capacidade instalada do Brasil por fonte energética, em GW, de 1990 a 2019.

A média da extensão das linhas elétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN) é de 108.954
km, sendo que, em 2019, chegou aos 141.888 km, com um aumento percentual de 6,6%, frente ao
ano anterior (EPE, 2020).
É possível afirmar que o acesso à eletricidade no Brasil é universal, alcançando
aproximadamente 99,8% da população. Em 2020, o consumo médio de energia dos domicílios
brasileiros foi de 152,2 KWh/mês, com uma grande variação entre as regiões. Em 2021, a tarifa média
no Brasil era de R$0,602/KWh (US$ 0,121/KWh9) com base na informação oficial da ANEEL.
As perdas totais de energia foram estimadas em 13,4% em 2019, sendo 6,4% relativo a perdas
comerciais e 7,3% a perdas técnicas. A média de perdas (2011-2020) é de 33.833 KWh, alcançando
33.990 KWh em 2020, o que representou um aumento de 8,4% em relação a 2019.
A seguir, o setor elétrico brasileiro é apresentado com maiores detalhes.

8

Com exceção do ano de 2017.

9

Foi considerado o câmbio de 4,97 R$/US$.
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Os leilões centralizados são a principal forma de contratação de nova capacidade de geração
pelas distribuidoras no Brasil. A hidroeletricidade foi aquela com maior preço médio entre 2016 e
20208. No período, o preço médio, em dólar por MWh, da geração de energia hidrelétrica no Brasil se
manteve entre 35 e 45 dólares/MWh.

Entre as fontes energéticas, observa-se a predominância da fonte hidráulica (Figura 2
e Figura 3), com crescimento em torno de 2% a 5% nas últimas duas décadas. Apesar disso,
proporcionalmente, sua participação tem diminuído desde o final da década de 1990, principalmente
por causa do aumento da representatividade das fontes térmicas e eólica. A Figura 3 indica a
porcentagem de cada fonte energética, enquanto a Figura 4, as taxas de crescimento dessas fontes
em relação à capacidade instalada.
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2020).

No Brasil, a fonte térmica é aquela com a segunda maior participação na capacidade instalada
(Figura 3), a qual apresentou crescimentos mais significativos em 2000, de 2002 a 2004, de 2008 a
2016 (Figura 4). Cabe destacar que, após o período do racionamento de energia elétrica em 2001,
houve um pico de crescimento da capacidade instalada das fontes térmicas de 9.075 MW de 2002 a
2004 (Figura 4). Entre 2008 e 2016, cerca de 20 GW adicionais de térmicas foram contratados.
A energia nuclear praticamente manteve a porcentagem em relação à capacidade instalada
total ao longo dos anos (Figura 3), com exceção da instalação dos 1.309 MW usina nuclear de Angra
2 em 2000 e os restantes 41 MW em 2002 (Figura 4).

Brasil: Um foco no Setor Elétrico
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Figura 3. Histórico da capacidade instalada do Brasil por fonte energética, em porcentagem, de 1990 a 2019.
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Com relação às fontes alternativas, até 2004 a matriz elétrica brasileira contava apenas com
uma pequena participação de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) (Figura 5). Entretanto, a partir
de 2005, foi aumentando gradativamente a participação das fontes alternativas, principalmente
em decorrência do Proinfa, estabelecido pela Lei nº 10.438/2002. O programa tinha como objetivo
aumentar a participação das fontes alternativas renováveis, tais como PCHs, usinas eólicas e
termelétricas à biomassa. A partir de 2005, é possível ver o impacto do programa sobre o aumento
da capacidade instalada dessas fontes, com destaque para as térmicas à biomassa.
A biomassa é uma importante reserva de energia, originada de matéria orgânica animal
ou vegetal, tendo grande destaque no Brasil o bagaço de cana-de-açúcar. A principal vantagem
da biomassa é que seu aproveitamento pode ser feito diretamente (e.g., combustão em fornos e
caldeiras) e de maneira controlada, apesar de ter eficiência inferior em comparação com outras
fontes. Por esse motivo, a queima de biomassa para gerar eletricidade é normalmente uma medida
adotada nos períodos de seca, quando o abastecimento hidrelétrico não é suficiente. A principal
fonte de biomassa é o bagaço de cana-de-açúcar, resultante dos processos de produção de etanol
e açúcar. No Brasil, desde 2012, a contribuição da biomassa ultrapassou os 10% de capacidade
instalada das energias renováveis (Figura 5).
Figura 5. Histórico da capacidade instalada por fonte energética renovável (hídrica, biomassa, eólica e solar) no
Brasil, de 2001 a 2020. UHE: Usina Hidrelétrica; PCH: Pequena Central Hidrelétrica; CGH: Central Geradora Hidrelétrica.
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2020).
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Figura 4. Histórico das taxas de crescimento, em MW, da capacidade instalada no Brasil por fonte energética.

Já a capacidade instalada da energia eólica começou a apresentar maior representatividade
a partir de 2006 (Figura 5), principalmente como resultado do Proinfa e de políticas de redução das
emissões de gases do efeito estufa e dos impactos ambientais de fontes energéticas. Adicionalmente,
a expansão da energia eólica no Brasil acompanhou o ganho de competitividade da fonte no cenário
nacional e internacional. Desta forma, com a implantação da sistemática de leilões como forma
principal de contratação da expansão do parque gerador de eletricidade a partir de 2004, a fonte
eólica foi ganhando cada vez mais espaço devido aos seus preços cada vez mais competitivos
(LOSEKANN; HALLACK, 2018). Em 2011, a capacidade instalada de usinas eólicas superou o 1 GW
(1,42 GW segundo a Figura 2) e em 2021 já havia superado 15 GW.
Brasil: Um foco no Setor Elétrico
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Capacidade instalada de fontes renováveis (%)

Figura 6. Histórico da razão entre a capacidade instalada de fontes renováveis (hídrica, biomassa, eólica e solar) e a
capacidade instalada total no Brasil, de 2001 a 2020.
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2020).

Figura 8. Histórico da geração de energia elétrica, em porcentagem, no Brasil por fonte energética.
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De 2001 a 2004, a taxa de fontes renováveis foi diminuindo (Figura 5) pelo aumento da
participação das fontes térmicas não renováveis (Figura 4). Entretanto, de 2004 a 2009, a participação
de renováveis voltou a crescer, saindo de aproximadamente 76% para 80% (Figura 6), sobretudo em
decorrência do aumento da capacidade instalada de térmicas à biomassa (Figura 5). De 2013 em
diante, a proporção da capacidade instalada da biomassa praticamente se estabilizou, enquanto
a fonte eólica teve aumentos significativos em sua representatividade (Figura 5). A participação
das renováveis na matriz elétrica brasileira entre 2005 e 2017 ficou relativamente estável, dado
que o aumento da capacidade instalada de renováveis também foi acompanhado pelo aumento
significativo da capacidade instalada de fontes térmicas não renováveis. A partir de 2017, a
porcentagem de renováveis passou a ultrapassar a marca dos 82% (Figura 5), em especial, pelo
incremento da fonte eólica e solar (Figura 6), incitado pela maior competitividade destas fontes nos
leilões de energia elétrica.

700000
Geração de energia elétrica (GWh)

Portanto, a capacidade instalada no Brasil é predominantemente renovável, com uma
proporção em torno de 80%, de 2001 a 2020, considerando a razão entre capacidade instalada de
fontes renováveis (hídrica, biomassa, eólica e solar) por capacidade instalada total, alcançando
a porcentagem de 83% em 2020 (Figura 6). A maior parte das renováveis é composta por fontes
hídricas, em especial, as usinas hidrelétricas (Figura 5).

Figura 7. Histórico da geração de energia elétrica, em GWh, no Brasil por fonte energética.
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O potencial da fonte solar começou a ser explorado na década de 2010 no Brasil, com
aumento de sua representatividade desde então, principalmente após 2017 (Figura 3). Destaque
para um pico de crescimento entre 2017 e 2019 (crescimento de 2,45 GW) (Figura 4). Tal crescimento
pode ser explicado, em parte, pela redução do preço das fontes solares nos leilões. Em 2019, a matriz
elétrica brasileira contava com 2,47 GW de capacidade instalada de usinas solares fotovoltaicas.
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2020).
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2020).

Assim como a capacidade instalada, a geração de energia elétrica, em GWh, tem aumentado
ao longo dos anos no Brasil de modo geral (Figura 7). A fonte elétrica predominante é a hidráulica,
entre 60% e 80%, no intervalo entre 350.000 e 400.000 GWh ao longo dos anos (Figura 7 e Figura
8). A Figura 8 representa a participação das fontes hidráulica, gás natural, derivados de petróleo,
carvão, nuclear, biomassa, eólica, solar e outras na matriz elétrica brasileira.
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Entre as fontes de geração de energia elétrica, sempre houve a predominância das renováveis,
com índices acima de 70%, considerando a razão entre geração de energia elétrica renovável pela
geração de eletricidade total (Figura 9). Houve um decréscimo de 2009 até 2014, pelo aumento da
participação de termelétrica a gás natural e a derivados de petróleo (Figura 8). A partir de 2014, a
geração com base nas fontes renováveis aumentou sua participação e capacidade instalada, em
especial, pelas fontes eólica e solar (Figura 8).
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Figura 11. Histórico da razão entre as emissões de gases do efeito estufa da produção e uso de energia elétrica por
habitante, em toneladas de CO2/habitante, no Brasil, de 2011 a 2019.
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Figura 9. Histórico da razão entre geração de energia elétrica renovável
pela geração de eletricidade total no Brasil de 2006 a 2019.
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2020).
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A região brasileira com maior geração de energia elétrica é a Sudeste, seguida da Sul, contudo,
houve um aumento na representatividade das regiões Norte e Nordeste ao longo do período (Figura
10). No caso da região Norte, por causa das fontes hídricas, e do Nordeste, da fonte eólica.
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Cabe destacar a relação entre as fontes renováveis e a redução das emissões de gases do efeito
estufa, geradas pelos combustíveis fósseis. Assim, de 2009 a 2014, com a redução da participação das
fontes renováveis na geração de energia elétrica e aumento da participação da geração de energia
elétrica por térmicas a gás natural, derivados de petróleo e carvão (Figura 9), houve aumento das
emissões de gases do efeito estufa por habitante (Figura 11). Contudo, posteriormente, a partir
de 2015, as fontes renováveis voltaram a ganhar espaço na geração de energia elétrica (Figura 9)
principalmente devido a seu ganho de competitividade levando a uma redução das emissões de
gases do efeito estufa provocadas (Figura 11). Em 2019, a geração de energia elétrica no Brasil
totalizou 56,3 milhões de toneladas (Mt) de CO2, o que representou um aumento de quase 7% em
relação a 2018 principalmente pelo aumento da participação da geração por térmicas a gás natural.
Dossier de Energia 2022

De maneira geral, tem ocorrido um aumento gradual da capacidade instalada de transmissão
no Brasil ao longo dos anos, com maior índice para 2020, com cerca de 160 mil Km de linhas de
transmissão (Figura 12). Destaque para as taxas de crescimento de 9,53% (2012-2013) e 6,11% (20182019), além da variação de 7,60% (2013-2014) (Figura 13). Nos outros anos, tais taxas de variação
anual não passaram dos 5% (Figura 13).

Centro-Oeste

0%
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2.2. Evolução da Transmissão e Distribuição
de Energia Elétrica

Figura 12. Crescimento da capacidade instalada de transmissão no Brasil,
em milhares de quilômetros, de 2010 a 2020.
Capacidade instalada de transmissão (10³Km)
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Figura 10. Histórico da geração de energia elétrica, em porcentagem, por região brasileira.

Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2020).
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Fonte: Elaboração própria, com base em MME (2010-2020).
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Figura 13. Crescimento da capacidade instalada de transmissão no Brasil, em porcentagem, de 2010 a 2020.
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As perdas referem-se à energia elétrica gerada que passa pelas linhas de transmissão (Rede
Básica) e redes da distribuição, mas que não chega a ser comercializada, seja por motivos técnicos
ou comerciais (Figura 15) (ANEEL, 2015). Essas perdas são apuradas mensalmente pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e o seu custo, que é definido anualmente nos processos
tarifários, é rateado em 50% para geração e 50% para os consumidores (ANEEL, 2015). Pela Figura 13,
nota-se que as perdas na distribuição de energia elétrica estavam mais estáveis de 2011 a 2014, com
perdas totais entre 26 e 28 GW. Contudo, de 2014 a 2019, as perdas aumentaram gradativamente,
atingindo 34 GW em 2019 (Figura 15).
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O transporte da energia, seja na Rede Básica ou na rede de distribuição, resulta inevitavelmente
em perdas técnicas relacionadas à transformação de energia elétrica em energia térmica nos condutores
(efeito joule), perdas nos núcleos dos transformadores, perdas dielétricas e outras (ANEEL, 2015). Além
disso, existem as perdas comerciais ou não técnicas, ou seja, aquelas decorrentes principalmente
de furto (ligação clandestina, desvio direto da rede) ou fraude ou adulterações nos medidores,
popularmente conhecidos como “gatos”, erros de medição e de faturamento (ANEEL, 2015).

Fonte: Elaboração própria, com base em MME (2010-2020).

Figura 15. Perdas na distribuição de energia elétrica no Brasil, em GW médios, de 2011 a 2020.
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Para a transmissão dessa energia elétrica gerada, as linhas de transmissão com voltagem de
230 kV e 500 kV são as mais frequentes no Brasil, apresentando aumento gradual da extensão delas
ao longo dos anos, ultrapassando os 28.000 Km pelo país (Figura 14). As demais voltagens de linhas
de transmissão tiveram participação, em porcentagem, mais constante, não passando dos 10.000
Km de extensão (Figura 14).

Série histórica (ano)

Figura 14. Histórico da extensão de linhas de transmissão, em Km, por tensão no Brasil de 2006 a 2019.
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2020).
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A Figura 16 mostra a variação da porcentagem de perdas totais, divididas em perdas técnicas
(físicas) e perdas comerciais (não técnicas) entre os anos de 2008 e 2019. A participação média das
perdas sobre a energia injetada no Brasil permaneceu praticamente constante no período de 2008
a 2019, em um patamar próximo à média de 13,4% verificada para as empresas de distribuição de
energia elétrica com dados públicos disponíveis na América Latina e Caribe em 2019 (BONZI TEIXEIRA
et al., 2021a). As perdas não técnicas reais são apuradas pela diferença das perdas totais, informadas
pelas distribuidoras, e das perdas técnicas regulatórias, apuradas pela ANEEL. As perdas não técnicas
regulatórias são consideradas desde o Primeiro Ciclo de Revisões Tarifárias, em 2003, e têm sofrido
mudanças, conforme o aperfeiçoamento metodológico de cálculo da ANEEL. Vale destacar que o
consumidor regular arca pela fraude ou furto de energia na sua tarifa (ANEEL, 2015). A regulação por
incentivos adotada pela ANEEL, quando observada ineficiência da gestão da concessionária, limita o
repasse das perdas não técnicas para a conta de energia (ANEEL, 2015).
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Fonte: Elaboração própria, com base em CCEE (2021).
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Figura 16. Perdas sobre a energia injetada (2008-2019) no sistema elétrico brasileiro.
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Figura 17. Duração Equivalente de Interrupção (DEC / SAIDI) apurado das concessionárias,
em horas, no Brasil, de 2000 a 2020.
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•
•

DEC: duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, expressa em horas
e centésimos de hora, equivalente ao System Average Interruption Duration Index - SAIDI;
FEC: frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, expressa em número
de interrupções e centésimos do número de interrupções, equivalente ao System Average
Interruption Frequency Index - SAIFI;

Tais indicadores são apurados pelas distribuidoras e enviados periodicamente para a ANEEL
para verificação da continuidade do serviço prestado, representando o tempo que uma unidade
consumidora ficou sem energia elétrica para o período considerado (no caso, ano), o que permite
que a Agência avalie a continuidade da energia oferecida à população.
Pela Figura 17, nota-se que o DEC ou SAIDI indicou melhorias no abastecimento de energia
elétrica à população brasileira a partir de 2015, dada a queda do número de horas de interrupção
do fornecimento do sistema. A média da duração equivalente de interrupção ao longo do período
foi de 16,35 horas. Cabe destacar que em 2015, o sistema apresentou o maior DEC do período
18
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Fonte: Elaboração própria, com base em ANEEL (2021).

A frequência de interrupções (FEC ou SAIFI) também se manteve em trajetória decrescente,
com média no período de 10,75 eventos, fechando 2020 com 6,06 eventos (Figura 18) (ANEEL, 2021).
Em 2020, as empresas distribuidoras de energia elétrica da região com informação disponível
apresentaram um SAIFI médio de 9,53 eventos (BONZI TEIXEIRA et al., 2021b).
Figura 18. Frequência Equivalente de Interrupção (FEC / SAIFI), em número de eventos, no Brasil, de 2000 a 2020.
Frequência Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora (número de vezes)

Os principais indicadores de continuidade são:

2009
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2.2.2. Qualidade da Continuidade do Serviço de Energia Elétrica
Visando a manter a qualidade na prestação do serviço público de distribuição de energia
elétrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) avalia um conjunto de indicadores, dentre
eles os indicadores de continuidade e de qualidade do produto.
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Fonte: ANEEL, 2020. Relatório Perdas de Energia Elétrica na Distribuição. Edição 01/2020. Brasília, 2020.
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(18,73 horas), porém a partir de então foram verificadas melhoras significativas do indicador que
alcançou o menor patamar médio do período em 2020 (11,56 horas) (ANEEL, 2021). Este patamar
foi significativamente menor do que ao SAIDI médio verificado para as distribuidoras de energia
elétrica com informação disponível na região no mesmo ano (16,68 horas) (BONZI TEIXEIRA et al,
2021b).

Série histórica (ano)

Fonte: Elaboração própria, com base em ANEEL (2021).
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2.3. Evolução da Demanda de Energia Elétrica

Figura 19. Consumo de energia elétrica per capita no Brasil,
em MWh por habitante, de 1970 a 2019 no setor residencial.

2.05
Consumo residencial médio
por família (MWh/família)

O consumo de energia elétrica no Brasil tem aumentado ao longo dos anos, alcançando o
total de 482 TWh em 2019, o que representou um crescimento de 1,6% em relação a 2018. O consumo
de energia elétrica per capita tem aumentado gradativamente ao longo do tempo até 2000, quando
houve o racionamento de energia elétrica no país em 2001 (Figura 19). Passada a crise, o consumo
voltou a crescer em 2003, mas o consumo de 2004 foi próximo ao final da década de 1990 (Figura
19). Entre 2014 e 2017, houve uma nova queda no consumo per capita, associado a um acúmulo de
alta na tarifa média da energia elétrica para os consumidores residenciais brasileiros, que alcançou
uma taxa de 31,5% no país durante esse intervalo. Em 2019, a taxa chegou a aproximadamente 0,7
MWh/habitante.

Figura 20. Consumo residencial médio por família, em MWh por família, no Brasil, de 2006 a 2019.
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2011; 2015; 2020).
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE/BEN (2020).

Entre os consumidores residenciais, o consumo médio por família, em MWh por família,
aumentou gradativamente de 2006 a 2014, quando se atingiu o ápice de 2 MWh/família (Figura
20). Entretanto, tal consumo diminuiu de 2015 a 2017 (1,90 MWh/família), principalmente devido
ao aumento tarifário resultante da implementação do sistema de bandeiras tarifárias em 2015. O
sistema de bandeiras tarifárias surgiu em meio à crise hídrica vivida no país entre 2014 e 2016 como
uma solução para repassar ao consumidor final o custo adicional de geração de energia elétrica em
função das condições dos reservatórios das hidrelétricas (Figura 20). De 2017 a 2019, o consumo
passou a aumentar novamente (1,95 MWh/família em 2019) (Figura 20).
Assim como o consumo por habitante, o consumo de energia elétrica/PIB também tem
crescido, tendo atingido pico próximo à década de 2010 (Figura 21).
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Figura 21. Consumo de energia elétrica por valores de Produto Interno Bruto no Brasil, de 1970 a 2019.
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE/BEN (2020). Ano-base: 2010.

O forte aumento do consumo de eletricidade per capita e por PIB é justificado principalmente
pelo crescimento econômico do país e pela universalização da energia elétrica. Destaca-se ao
programa do governo federal LUZ PARA TODOS, instituído pelo Decreto nº 4.873/2003, destinado
a propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que
ainda não possuía acesso a esse serviço público. Neste Programa, as regiões mais beneficiadas, em
número de ligações e na quantidade de pessoas atendidas, foram a Norte e Nordeste.
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Neste contexto, cabe destacar que o número de consumidores no Brasil também tem
aumentado ao longo dos anos, de maneira quase constante, partindo de cerca de 60 milhões de
pessoas em 2006 para 85 milhões em 2019 (Figura 22). Desses consumidores, a maioria encontra-se
na região Sudeste do Brasil (aproximadamente 50% dos consumidores).

Número de consumidores
(milhões)

Figura 22. Número de consumidores, em milhões, de energia elétrica no Brasil, de 2006 a 2019.
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Com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo
IBGE na modalidade contínua anual, a estimativa do total de domicílios, pessoas e famílias sem
acesso à energia é apresentada na Tabela 2. Em termos porcentuais, o acesso à energia é quase
universal no Brasil (99,8% dos domicílios têm acesso); porém, ao se analisar as grandes regiões
do país, o Nordeste se destaca por uma cobertura um pouco menor (99,6%). Tais números têm
implicações importantes do ponto de vista social e pelo que se refere aos debates sobre justiça
energética e igualdade no acesso à energia.
Tabela 2. Número de domicílios, famílias e pessoas sem acesso à energia elétrica no Brasil 2019.
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2011; 2015; 2020).

De maneira geral, a classe Industrial é aquela que mais consome energia elétrica no Brasil,
seguida do setor residencial e da comercial (Figura 23). Somadas, estas três classes são responsáveis
por cerca de 80% do consumo elétrico. Já as classes rural, poder público, iluminação pública, serviço
público e autoconsumo quase não apresentaram variação ao longo dos anos (2009-2019) (Figura
23). Dentre as classes de consumo, a única que sofreu redução de 2018 a 2019 foi a Industrial, com
queda de 8,9%. Para o mesmo período, as maiores taxas de crescimento foram para classes pouco
expressivas em número de consumidores (Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo Próprio).

Série histórica (ano)

Figura 23. Participação anual, em porcentagem, de cada uma das classes de consumo.
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE/BEN (2020).
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Domicílios
com energia
elétrica (%)

Domicílios
sem energia
elétrica

Pessoas
sem energia
elétrica

99,8

144.790

418.992

Norte

99,8

64.920

217.356

Nordeste

99,6

75.836

227.712

Sudeste

99,9

31.518

88.350

Sul

99,9

10.946

29.932

Centro-Oeste

99,9

5.561

16.173

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Brasil (2019) (www.sidra.ibge.gov.br)
Nota: (1) A partir dos totais de domicílios (disponibilizados também por estado pelo IBGE) e dos totais
populacionais, por pais e por região, pode-se calcular a média de população por domicílio
(2) O número de famílias por domicílio é 0,95 (aproximando a dois dígitos decimais). A partir desse
dado é possível aproximar com suficiente precisão o número de famílias sem acesso à energia elétrica
no Brasil e por cada Grande Região. As percentagens de domicílios e famílias sem acesso à energia
coincidem perfeitamente.

O Sudeste, com 88,3 milhões de habitantes, é a região mais populosa do país, seguida pelo
Nordeste (56,9 milhões), Sul (29,9 milhões), Norte (18,1 milhões) e Centro-Oeste (16,1 milhões).
Além das grandes diferenças no tamanho da população, o Brasil apresenta uma desigualdade
acentuada também na concentração de população por domicílio, o que tende a refletir nas grandes
desigualdades de concentração da riqueza, amplamente conhecidas.
Em relação à população sem acesso à energia elétrica, o Brasil tem aproximadamente 418.992
habitantes sem acesso à eletricidade; destas, a maior parte encontra-se no Nordeste (227.712) e a
minoria, no Sudeste (88.350). Finalmente, nas famílias sem energia, o Nordeste (72.298 famílias) tem
2,4 vezes mais famílias sem energia que o Sudeste (30.047 famílias). A análise é o reflexo dos grandes
desafios que o país enfrenta para alcançar uma maior equidade no acesso à energia.
De modo a levar energia elétrica à população que ainda não tem acesso a esse serviço
público na zona rural, o Programa LUZ PARA TODOS foi criado pelo Decreto nº 4.873/2003, levando
a melhorias nas condições de trabalho, nas instalações das escolas, e a postos de saúde, além de
conforto domiciliar. Além disso, o Programa contribui para a redução da pobreza e o aumento da
Brasil: Um foco no Setor Elétrico
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Consumo de eletricidade (GWh)
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Figura 24. Consumo de energia elétrica, em GWh, na zona rural do Brasil.
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Fonte: Elaboração própria, com base em EPE/BEN (2020).

2.4. Evolução dos Preços e Tarifas de Energia
Elétrica
Os preços de energia elétrica no Brasil passaram a ter mais visibilidade com a realização
de leilões públicos para a contratação da energia elétrica suprida às distribuidoras de energia. O
histórico dos preços praticados em leilões permite que se conheça o valor que remunera a energia
elétrica produzida por diferentes fontes, indicando o declínio ou o aumento do custo de certas
tecnologias e revelando tendências de mercado. Ademais, permite a comparação com o custo da
energia em outros países.
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Em fevereiro de 2020, foi instituído o Programa Mais Luz para a Amazônia através do Decreto
Nº 10.221/2020. O objetivo do Programa Mais Luz para a Amazônia é promover o acesso à energia
elétrica para a população brasileira localizada nas regiões remotas dos estados da Amazônia Legal
e consequentemente colaborar para o desenvolvimento social e econômico destas comunidades.
Segundo Resolução Homologatória da Aneel nº 2.891/2021, o Programa Mais Luz para a Amazônia
visa levar energia elétrica limpa e renovável a 219.221 famílias em sua maria localizadas em
comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. O Programa Mais Luz para a Amazônia deve
vigorar até 31 de dezembro de 2022, apresentando, no entanto, a possibilidade de prorrogação até
a conclusão da universalização do acesso à energia elétrica na região.
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O LUZ PARA TODOS foi um dos grandes impulsionadores do crescimento quase que contínuo
do consumo de energia elétrica na zona rural, como observado na Figura 24. De 2004 a 2019, foram
aproximadamente 16 milhões de pessoas atendidas e cerca de 3,5 milhões de ligações no âmbito do
programa (Figura 25).

3000

2005

O LUZ PARA TODOS é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, sendo que a Eletrobras
é a responsáveis por assinar os contratos com as distribuidoras e permissionárias de energia
elétrica, além de fiscalizar as obras do Programa. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é a
responsável pela regulação e fiscalização das metas do Programa, enquanto as concessionárias de
energia elétrica e cooperativas de eletrificação executam as obras.

Figura 25. Número de novas ligações (mil) e população rural brasileira,
em milhares, atendida pelo Programa Luz Para Todos.

2004

renda familiar; facilita a integração aos serviços públicos e aos programas sociais do governo federal;
permite a melhoria do abastecimento de água, do saneamento básico, da saúde e da educação;
possibilita a aquisição de eletrodomésticos e outros equipamentos elétricos para uso no meio rural
pelas famílias; gera empregos; e favorece a permanência das pessoas no campo, com a melhoria da
qualidade de vida.
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Entretanto, os preços dos leilões regulados de energia elétrica revelam apenas o custo de
aquisição da commodity pelas empresas de distribuição, e não refletem o custo incorrido pelos
consumidores regulados para o fornecimento de energia elétrica. Este último consiste em uma tarifa
de serviço público de distribuição, cujos componentes incluem, além da aquisição da energia pela
distribuidora, a remuneração pela infraestrutura necessária ao transporte da energia nos segmentos
de transmissão e distribuição e os encargos setoriais. Por isso, considera-se relevante apresentar
brevemente as tarifas de energia, em comparação com os preços de leilões.

Fonte: Elaboração própria, com base em EPE/BEN (2020).
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Para a comercialização de eletricidade destinada ao atendimento do mercado cativo
das concessionárias e permissionárias de distribuição, é necessário que ocorra a licitação, na
modalidade de leilão, no Ambiente de Contratação Regulada. Os leilões são regulados, com base
na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, e no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. Assim, a
ANEEL organiza os leilões para contratar a compra de energia elétrica por parte das concessionárias,
das permissionárias e das autorizadas do serviço público de distribuição de energia elétrica. Para
realizar os leilões, a ANEEL conta com o apoio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE).
Os leilões de compra de energia elétrica possuem como objetivo de contratar energia pelo
menor preço possível, atrair investidores para construir novas usinas para expandir a geração e reter
a geração existente.
Nesse sentido, foi apurada a média aritmética (1 dólar = 5,1558 reais) do preço de venda de
energia elétrica para cada leilão, considerando as fontes hidráulica, eólica, solar, biomassa e gás
natural (Figura 26), com base nos dados de leilões regulados da ANEEL (2021). Cabe destacar que não
houve leilões no ano de 2020 e que os preços de 2021 refletem os leilões realizados até 31/07/2021
(não houve leilão de gás natural até então). O preço médio, em dólar por MWh, da geração de energia
hidrelétrica no Brasil é o mais estável, estando na faixa entre 35 e 45 dólares/MWh (Figura 26). Com
exceção do ano de 2017, a hidroeletricidade tem sido aquela com maior preço médio desde 2016
(Figura 26). Em relação a todas as fontes, a eólica e a solar são aquelas com menor preço médio nos
leilões regulados de 2017 a 2019, tendo, no entanto, apresentado um aumento nas taxas em 2020
(Figura 26). A biomassa é a fonte com maior variação, enquanto o gás natural parece apresentar uma
tendência de queda dos preços médios (Figura 26).
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2.4.2. Evolução da Tarifa de Energia Elétrica
Em 2021, a tarifa média no Brasil era de R$116,76/MWh com base na informação oficial da
ANEEL10. Entre 2006 e 2014, a tarifa de energia elétrica para os consumidores residenciais se manteve
quase constante, por volta de 50 dólares/MWh (Figura 27). De 2014 a 2017, a tarifa de energia elétrica
cresceu alcançado 80 dólares/MWh em 2017, o que levou a uma redução do consumo. Entretanto,
de 2017 a 2019, o consumo passou a aumentar novamente, mesmo frente ao aumento da tarifa de
energia elétrica que alcançou 100 dólares/MWh em 2019 (Figura 27).
Figura 27. Tarifa de energia elétrica, em dólar por MWh, no Brasil, de 2006 a 2019.
Tarifa de energia elétrica (US$/MWh)

2.4.1. Evolução dos Preços de Energia Elétrica no Mercado de
Atacado

Figura 26. Preço médio, em dólar por MWh, para a geração de energia elétrica
no Brasil, de 2016 a 2020/21 com base nos leilões de energia.

Preço médio de venda nos leilões
regulados (US$/MWh)

Em relação ao preço de energia elétrica praticado no mercado livre, por se tratar de mercado
em que as partes negociam livremente os valores, não existem fontes públicas para a consulta dos
preços contratados pelos consumidores finais. Como indicativo para o mercado livre nos últimos
anos, é apresentado o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), que remunera sobras e déficits
de energia no mercado de curto prazo, e corresponde, por um lado, à remuneração mínima que o
gerador receberá pela energia injetada no sistema e não contratada, e, por outro lado, ao preço que
o consumidor paga quando pela energia retirada do sistema e não contratada junto a geradores ou
comercializadores.

110
100
90
80
70
60
50
40
30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Série histórica (ano)

Fonte: Elaboração própria, com base em EPE (2011; 2015; 2020).
10 Ver https://www.aneel.gov.br/ranking-das-tarifas
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2.4.3. Evolução dos Preços de Liquidação de Diferenças - PLD

3. Estrutura do Setor Elétrico no Brasil

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) é calculado periodicamente pela CCEE e tem a
função de remunerar as diferenças apuradas pela Câmara no processo mensal de contabilização.
Tais diferenças refletem, para cada agente de mercado, sobras ou déficits contratuais. Por exemplo,
se o gerador produz em dado mês mais energia do que vendeu, a diferença será remunerada a
PLD. Noutra situação, se o consumidor comprou mais energia do que consumiu, receberá a sobra
também por PLD.

O setor elétrico brasileiro é de longe o maior da América Latina e, atualmente, ocupa a segunda
posição na lista dos maiores mercados de eletricidade do mundo (IEA, 2020). Em 2019, a capacidade total
instalada de geração de energia elétrica do Brasil (centrais de serviço público e autoprodutoras) alcançou
170.118MW, apresentando acréscimo de 7.278MW em relação ao ano anterior (MME-EPE, 2020b).

O cálculo do PLD se dá com base no Custo Marginal de Operação – CMO do sistema
determinado pelos modelos matemáticos oficiais de despacho da operação do sistema. Este, por
sua vez, reflete a otimização do sistema hidrotérmico brasileiro, apontando o despacho de usinas
termelétricas e hidrelétricas. A diferença entre o CMO e o PLD está no fato de que incide sobre o PLD
limites regulatórios de PLD máximo e PLD mínimo. Esses limites são atualizados todos os anos.
Até dezembro de 2020 (Figura 28), o PLD era calculado pela CCEE semanalmente para cada
patamar de carga com base no Custo Marginal de Operação, limitado por um preço máximo e mínimo
vigentes para cada período de apuração e para cada Submercado (CCEE, 2021). A partir de janeiro de
2021, o preço passou a ser calculado diariamente, para cada hora do dia seguinte.
Considerando os valores de PLD de 2011 a 2020, foi elaborada a Figura 28 para quatro regiões
brasileira: Nordeste, Norte, Sul e Sudeste/Centro-Oeste. De maneira, geral, os preços médios de
geração de energia elétrica se mantêm similares entre essas regiões (Figura 28). Ademais, os valores
tendem a ser mais altos ao longo das estações secas (inverno) e mais baixos ao longo das estações
chuvosas (verão). Na Figura 28, é interessante notar os impactos sobre o PLD da crise hídrica ao
longo do ano de 2014 e da pandemia do COVID-19 ao longo do ano de 2020.

400
300

No que concerne à sua estrutura, o setor elétrico se articula entre os geradores, que produzem
a energia, os transmissores, que a transportam até aos centros de consumo, e as distribuidoras que
distribuem, a energia para o consumidor final. No setor elétrico brasileiro, a separação entre distribuição e
comercialização ainda é muito tênue, porém os consumidores livres têm ganhado cada vez mais espaço.
A seguir, é discutida com mais detalhes as características organizacionais do sistema elétrico
brasileiro.
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O sistema elétrico brasileiro se caracteriza por ser um grande sistema interligado que permite a troca
da energia produzida em todas as regiões, com exceção dos sistemas isolados, localizados principalmente
na região Norte. O trânsito de energia é possível graças ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que é uma
vasta rede de transmissão com mais de 100 mil quilômetros (km) de extensão; no entanto que os sistemas
isolados têm sido gradualmente conectados, ao longo do tempo, e hoje representam apenas cerca de 2%
de todo o sistema.

3.1. Estrutura Organizacional
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Figura 28. Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) de energia elétrica, em dólar por MWh, no Brasil, de 2010 a 2020.

O país tem um enorme potencial energético, principalmente no que diz respeito às fontes
renováveis, o que implica constantes inovações tecnológicas e regulamentares. De acordo com o Balanço
Energético Nacional 2020 (ano base 2019) (EPE, 2020), mais de 80% da eletricidade do país é derivada de
fontes renováveis. A energia hidráulica é a fonte de energia que representa maior capacidade instalada no
país (64,9%) (EPE, 2020). É importante ainda destacar que o Brasil é o segundo país com maior geração
hidrelétrica do mundo, com aproximadamente 389TWh gerados por ano, representando 9% da geração
hidrelétrica mundial.

A formulação da política energética no Brasil apresenta uma estrutura organizada e inspirada aos
princípios atuais da regulação económica e institucional dirigida por uma entidade de caráter político e
técnico, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), e pelo poder executivo, por meio do Ministério de
Minas e Energia (MME). Os princípios gerais da política energética brasileira foram definidos pelo Congresso
Nacional, a partir da edição da Lei nº 9.478/1997 (BRASIL, 1997). A partir dessa Lei, foram estabelecidos os
princípios da Política Energética Nacional acerca do uso racional das fontes energéticas, buscando não só a
conservação energética, mas também do meio ambiente (BRASIL, 1997; ALTOÉ et al., 2017).
Brasil: Um foco no Setor Elétrico
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A conformação da atual institucionalidade energética do Brasil teve início em 2004 com o
Novo Modelo do Setor Elétrico e teve como justificativa garantir a modicidade das tarifas, a garantia do
abastecimento e a inclusão social por meio de programas de universalização; inclusive a medida foi retirar
a Eletrobrás do plano de desestatização (PUERTO RICO e SAUER, 2015).
Ao longo deste item, serão descritas as instituições responsáveis pela formulação da política
energética brasileira, ou seja, o MME e o CNPE, apresentando seus respectivos quadros organizacionais,
número de trabalhadores, orçamentos anuais, principais responsabilidades e as regulamentações centrais
de 2016 a 2020.

3.1.1.1. MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
A formulação da política energética compete ao Poder Executivo, por meio do MME, órgão da
administração pública federal direta, conforme atribuição conferida pelo Decreto nº 9.675/2019 (BRASIL,
2019a). A atual matriz energética brasileira é em larga medida a resultante de um processo de reforma
orientado à redução da dependência das importações de petróleo (PUERTO RICO e SAUER, 2015). Esse
conjunto de políticas que também provém o sustento para a atual arquitetura institucional da energia
no Brasil, para a exploração do petróleo, a ampliação da capacidade de geração hidráulica e nuclear, a
substituição do óleo combustível por óleos vegetais e a redução do consumo de gasolina pelo uso do
álcool hidratado, uma vez que o álcool anidro já era utilizado desde a década de 1920 em blends com a
gasolina (PUERTO RICO e SAUER, 2015).
Segundo o Artigo 1º do Decreto N° 9.675, de 2 de janeiro de 2019 (BRASIL, 2019a), o MME é um
órgão da administração pública federal direta, cuja área de competência engloba políticas nacionais de
exploração e de produção de recursos minerais e energéticos; políticas nacionais de aproveitamento dos
recursos hídricos, eólicos, fotovoltaicos e de demais fontes para fins de energia elétrica; diretrizes para o
planejamento do setor energético; política nacional do petróleo, do combustível, do biocombustível, do
gás natural de energia elétrica, inclusive nuclear; diretrizes para as políticas tarifárias; energização rural
e agroenergia, inclusive eletrificação rural, quando custeada com recursos vinculados ao setor elétrico;
políticas nacionais de integração do sistema elétrico e de integração eletroenergética com outros países;
políticas nacionais de sustentabilidade e de desenvolvimento econômico, social e ambiental dos recursos
elétricos, energéticos e minerais; elaboração e aprovação das outorgas relativas ao setor energético;
participação em negociações internacionais relativas ao setor energético; e fomento ao desenvolvimento
e adoção de novas tecnologias relativas ao setor energético. Ainda, o MME tem a competência de zelar pelo
equilíbrio conjuntural e estrutural entre a oferta e a demanda de energia elétrica no país (BRASIL, 2019a).
O Decreto N° 9.675, de 2 de janeiro de 2019, aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério de Minas e Energia
(BRASIL, 2019a). A Figura 29 apresenta a estrutura organizacional do MME.
O MME apresenta 5.941 cargos efetivos do órgão, 1.246 cargos/funções comissionadas ocupadas
por servidores públicos, 432 cargos/funções comissionadas ocupadas por pessoas sem vínculo com a
administração pública e 751 outros cargos ou funções (BRASIL, 2021b). Os valores mencionados incluem
os servidores da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, das Indústrias Nucleares do Brasil, da
Agência Nacional de Mineração, da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Empresa de Pesquisa
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Energética e das Unidades com vínculo direto ao MME (BRASIL, 2021b). Cabe destacar que em relação às
últimas, isto é, Unidades com vínculo direto com o MME, são 227 cargos efetivos do órgão, 247 cargos/
funções comissionadas ocupadas por servidores públicos, 116 cargos/funções comissionadas ocupadas
por pessoas sem vínculo com a administração pública e 153 outros cargos ou funções (BRASIL, 2021b).
Figura 29. Estrutura Organizacional do Ministério de Minas e Energia do Brasil, com base no Decreto N° 9.675,
de 2 de janeiro de 2019.
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3.1.1.2. CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA ENERGÉTICA (CNPE)
O CNPE é o órgão de assessoramento do presidente da República para formulação de políticas
nacionais e diretrizes de energia, que visa, dentre outros, o aproveitamento racional dos recursos
energéticos do país, a revisão periódica da matriz energética e o estabelecimento de diretrizes para
programas específicos (BRASIL, 2000; 2018; 2019b). O CNPE é um órgão interministerial presidido
pelo MME e vem sendo o principal veículo de formulação da política energética no Brasil (BRASIL,
2000; BAJAY, 2004). O CNPE foi criado pela Lei Nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 (BRASIL, 1997), porém,
só entrou em vigor em outubro de 2000 (BRASIL, 2000; BAJAY, 2004).
Segundo o Artigo 1º do Decreto Nº 3.520, de 21 de junho de 2000, e o Artigo 2º da Lei Nº 9.478,
de 06 de agosto de 1997, a atribuição do CNPE é de propor ao Presidente da República políticas
nacionais e medidas específicas destinadas a promover o aproveitamento racional dos recursos
energéticos do País, em conformidade com os princípios da legislação; assegurar, em função das
características regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de difícil
acesso do país; dentre outros objetivos (BRASIL, 1997; 2000).
A disposição da estrutura e do funcionamento do CNPE é estabelecida pelos Decretos Nº
3.520, de 21 de junho de 2000, Nº 9.601, de 05 de dezembro de 2018, e Nº 10.105, de 06 de novembro
de 2019 (BAJAR, 2004; BRASIL, 2000; 2018; 2019b). Segundo o Artigo 2º do Decreto Nº 10.105/2019,
o quadro organizacional do CNPE é composto por representantes de onze instituições brasileiras,
sendo que a presidência é do Ministro de Estado de Minas e Energia (BAJAR, 2004; BRASIL, 2019b).
A constituição do CNPE por diferentes representantes ministeriais foi um importante passo para a
integração das políticas energéticas entre os diferentes ministérios e políticas públicas do Brasil
(BAJAY, 2004).
As onze instituições do CNPE, com seus respectivos representantes atuais são (BRASIL, 2000;
2018; 2019b; MME, 2021):
I

- o Ministro de Estado de Minas e Energia - Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior;

II

- o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República - Walter Braga Netto;

III

- o Ministro de Estado das Relações Exteriores - Ernesto Henrique Fraga Araújo;

IV

- o Ministro de Estado da Economia - Paulo Guedes;

V

- o Ministro de Estado da Infraestrutura - Tarcísio de Freitas;

VI

- o Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Tereza Cristina;

VII

- o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Marcos Pontes;

VIII

- o Ministro de Estado do Meio Ambiente - Joaquim Álvaro Pereira Leite;

IX

- o Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional - Rogério Marinho;

X

- o Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República - Augusto Heleno; e

XI-A

- o Presidente da Empresa de Pesquisa Energética - Thiago Vasconcellos Barral Ferreira.
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Os Ministros de Estado podem ser representados por seus respectivos Secretários-Executivos
ou por servidores, formalmente designados, ocupantes de nível hierárquico mínimo equivalente a 6
do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (BRASIL, 2018).
Ainda, são convidados a integrar o CNPE, com direito a voz e voto, mais cinco representantes,
os quais serão designados em ato do Presidente do CNPE, para mandato de dois anos, e poderão
ser reconduzidos uma vez por igual período (BRASIL, 2018). Tais representantes são indicados pelo
Ministro de Estado de Minas e Energia a partir de lista tríplice formada nos termos estabelecidos em
regimento interno (BRASIL, 2018). Tais indivíduos são (BRASIL, 2018; CNPE, 2021):
I

- um representante dos Estados e do Distrito Federal indicado pelo Fórum Nacional de
Secretários de Estado de Minas e Energia - Titular: Adão Linhares Muniz; Suplente: Luiz
Henrique Viana, pela Portaria n°2, de 5 de abril de 2021.

II

- dois representantes da sociedade civil, especialistas em matéria de energia - John Milne
Albuquerque Forman, pela Portaria n°5, de 4 de dezembro de 2020; Outra cadeira está vaga.

III

- dois representantes de instituições acadêmicas brasileiras, especialistas em matéria de
energia - Renato Machado Cotta, pela Portaria n°4, de 4 de dezembro de 2020; Outra cadeira
está vaga.

A participação no CNPE é considerada prestação de serviço público relevante, não
remunerada, segundo o Artigo 9º do Decreto nº 9.601/2018 (BRASIL, 2018). Os tais 14 membros são
representantes de outras instituições, mas que contribuem para a formulação de políticas nacionais
e diretrizes de energia para o Brasil. Atualmente, o CNPE apresenta 11 membros efetivos e 3 membros
designados sem vínculo de trabalho direto (BRASIL, 2018; CNPE, 2021b).
A critério do Presidente do CNPE, os dirigentes máximos de outros órgãos e entidades da
administração pública poderão participar das reuniões do CNPE, sem direito a voto (BRASIL, 2018).
Ainda, o CNPE poderá constituir Grupos de Trabalho e Comitês Técnicos para analisar e opinar
sobre matérias específicas sob sua apreciação, inclusive com a participação de representantes da
sociedade civil, dos agentes, e dos consumidores, quando a matéria analisada lhes disser respeito.

3.1.2. Planificação do Setor Elétrico
No Brasil, o planejamento do setor elétrico do país é de responsabilidade da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia
(MME), com a finalidade de prestar serviços ao MME na área de estudos e pesquisas destinadas a
apoiar o planejamento do setor elétrico, com base na política energética brasileira (BRASIL, 1997). A
EPE desenvolve bases de informações para subsidiar a formulação, implementação e avaliação das
políticas energéticas no Brasil (BRASIL, 2004). A seguir, serão apresentadas as responsabilidades da
EPE, seu quadro organizacional, o número de pessoas e orçamento, bem como serão comentados
os planos de planejamento a curto e longo prazos.
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A EPE foi criada pela lei nº 10.847 de 2004 buscando resgatar a responsabilidade constitucional
do Estado nacional em assegurar as bases para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura
energética do Brasil (EPE, 2021). A partir de sua criação, a atuação da EPE consolidou-se como parte
fundamental de um ciclo de atividades que se inicia com as definições de políticas e diretrizes no
âmbito do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e do MME (EPE, 2021).
As principais responsabilidades da EPE, segundo o Artigo 4º da Lei nº 10847/2004 e a Lei nº
11.943/2009 (BRASIL, 2004; 2009), são:
I

- realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira;

II

- elaborar e publicar o balanço energético nacional;

III

- identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos;

IV

- dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento energético de rios
compartilhados com países limítrofes;

V

- realizar estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais hidráulicos;

VI

- obter a licença prévia ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica necessárias às
licitações envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica e de transmissão de energia
elétrica, selecionados pela EPE;

VII

- elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de expansão da geração e
transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazos;

VIII

- promover estudos para dar suporte ao gerenciamento da relação reserva e produção de
hidrocarbonetos no Brasil, visando à autossuficiência sustentável;

IX

- promover estudos de mercado visando a definir cenários de demanda e oferta de petróleo,
seus derivados e produtos petroquímicos;

X

- desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental
para os empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis;

XI

- efetuar o acompanhamento da execução de projetos e estudos de viabilidade realizados por
agentes interessados e devidamente autorizados;

XII

- elaborar estudos relativos ao plano diretor para o desenvolvimento da indústria de gás
natural no Brasil;

XIII

- desenvolver estudos para avaliar e incrementar a utilização de energia proveniente de
fontes renováveis;

XIV

- dar suporte e participar nas articulações visando à integração energética com outros países;

XV

- promover estudos e produzir informações para subsidiar planos e programas de
desenvolvimento energético ambientalmente sustentável, inclusive, de eficiência energética;

XVI

- promover planos de metas voltadas para a utilização racional e conservação de energia,
podendo estabelecer parcerias de cooperação para este fim;

XVII

- promover estudos voltados para programas de apoio para a modernização e capacitação da
indústria nacional, visando maximizar a participação desta no esforço de fornecimento dos
bens e equipamentos necessários para a expansão do setor energético;
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XVIII

- desenvolver estudos para incrementar a utilização de carvão mineral nacional; e

XIX

- elaborar e publicar estudos de inventário do potencial de energia elétrica, proveniente de
fontes alternativas.

Além disso, a EPE atua nas estatísticas energéticas dando suporte à realização de diagnósticos
e aos estudos para expansão do setor energético brasileiro, por meio da apuração, consolidação
de dados e produção de estatísticas sobre o consumo e oferta de energia do Brasil por meio do
Balanço Energético Nacional, do Anuário Estatístico de Energia Elétrica, do Zoneamento Nacional
de Recursos de Óleo e Gás e de outros documentos, planilhas e tabelas (EPE, 2018b).
Com base nessas responsabilidades, materializam-se os estudos e as pesquisas que irão
efetivamente orientar o desenvolvimento do setor energético brasileiro (EPE, 2021), focando
na formulação e avaliação de alternativas para atendimento dos serviços energéticos do Brasil,
principalmente em relação aos projetos e à elaboração de um plano de ação comercial (EPE, 2018a).
Os leilões de geração e transmissão de energia elétrica são um exemplo que busca a
viabilização da expansão da oferta de energia, conforme as diretrizes, princípios e metas definidos,
em geral, pela União por meio dos órgãos competentes, como o CNPE e o MME (EPE, 2018b). Dessa
maneira, tais leilões geram insumo para a tomada de decisões em âmbito nacional para o setor
energético, por meio da coleta de informações técnicas e de mercado atualizadas de milhares de
projetos, incluindo as fontes energéticas, as tecnologias utilizadas, os potenciais e dados técnicos
de geração, bem como informações sobre os custos envolvidos (EPE, 2018b). Então, tais dados são
analisados e subsidiam inúmeros estudos e planos desenvolvidos pela EPE mais alinhados com a
realidade de mercado (EPE, 2018b).
Além do setor elétrico, a EPE subsidia o planejamento de outros setores energéticos, como
petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral e fontes energéticas renováveis (e.g.,
biocombustíveis), de modo a viabilizar um planejamento efetivamente integrado e de longo prazo
(BRASIL, 2004; EPE, 2018a). Ainda, a EPE apoia a eficiência energética desses setores (BRASIL,
2004), participando ativamente das grandes discussões que dizem respeito ao setor energético
brasileiro (EPE, 2021). Desse modo, busca-se integrar estrategicamente a pesquisa, exploração,
uso e desenvolvimento dos insumos energéticos, considerando uma política nacional unificada e
ajustada às diretrizes de governo e às necessidades do Brasil (EPE, 2018a).
Para atender o planejamento energético brasileiro, há ampla articulação da EPE com órgãos
e instituições diversos, como o Ministério de Minas e Energia (MME), o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e as agências reguladoras
(Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis e
Agência Nacional de Águas) (EPE, 2021). Ainda, a EPE permite que o planejamento energético esteja
em consonância com outras políticas também, como a Política Nacional de Meio Ambiente (EPE,
2018a).
Para atender a este amplo leque de atuação e aos objetivos a que se propõe, a EPE conta com
quatro diretorias e onze superintendências em sua estrutura (EPE, 2020a), assim como indicado na
Figura 30.
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Figura 30. Organograma da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
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Fonte: EPE, 2020.

Como visto, a EPE é administrada por um Conselho de Administração, com funções
deliberativas, e por uma Diretoria Executiva, e na sua composição conta com um Conselho Fiscal e
um Conselho Consultivo (BRASIL, 2004).
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O Conselho de Administração é constituído por um Presidente, indicado pelo Ministro de
Minas e Energia, do Presidente da Diretoria Executiva, de um Conselheiro, indicado pelo Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, e de três Conselheiros (BRASIL, 2004). Já o Conselho
Fiscal é constituído de três membros (BRASIL, 2004).
Por outro lado, segundo o Artigo 9º da Lei nº 10.847/2004, o Conselho Consultivo da EPE é
composto por (BRASIL, 2004):
I

- cinco representantes do Fórum de Secretários de Estado para Assuntos de Energia, sendo
um de cada região geográfica do país;

II

- dois representantes dos geradores de energia elétrica, sendo um de geração hidroelétrica e
outro de geração termoelétrica;

III

- representante dos transmissores de energia elétrica;

IV

- representante dos distribuidores de energia elétrica;

V

- representante das empresas distribuidoras de combustível;

VI

- representante das empresas distribuidoras de gás;

VII

- representante dos produtores de petróleo;

VIII

- representante dos produtores de carvão mineral nacional;

IX

- representante do setor sucroalcooleiro;

X

- representante dos empreendedores de fontes alternativas de energia;

XI

- quatro representantes dos consumidores de energia, sendo um representante da indústria,
um representante do comércio, um representante do setor rural e um representante dos
consumidores residenciais; e

XII

- representante da comunidade científica com especialização na área energética.

Considerando tal quadro organizacional, a EPE é um órgão vinculado ao Ministério de Minas
e Energia do Brasil e apresenta 260 cargos efetivos do órgão, 62 cargos/funções comissionadas
ocupadas por servidores públicos, 6 cargos/funções comissionadas ocupadas por pessoas sem
vínculo com a administração pública e 15 outros cargos (BRASIL, 2021a). Assim, no total, são 343
cargos/funções na EPE (BRASIL, 2021a). Por fim, EPE é uma empresa pública federal, dependente do
Orçamento Geral da União (BRASIL, 2004).

3.1.2.1. HORIZONTES TEMPORAIS DE PLANEJAMENTO DO SETOR ELÉTRICO
O conjunto de estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE, quando sistematizado e
continuado, constitui o ciclo de planejamento energético integrado e produz instrumentos
relevantes para ações e monitoramento, como os planos decenais e os planos de longo prazo (EPE,
2018a), assim como estabelecido no Artigo 4º da Lei nº 10.847/2004 (BRASIL, 2004). Nesse sentido, a
EPE desenvolve estudos sobre o consumo de energia elétrica no país e expansão da capacidade de
geração e transmissão.
Brasil: Um foco no Setor Elétrico
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O horizonte de planejamento da EPE é de médio e longo prazos, entre 10 e 30 anos.
O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) é um documento informativo elaborado
a cada ano pela EPE, segundo as diretrizes e o apoio da equipe da Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Energético (SPE/MME) e da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(SPG/MME) (BRASIL, 2021b). Por seu caráter informativo, sua intenção é indicativa e não determinística
e estática sobre a expansão do setor energético no horizonte de dez anos, em uma visão integrada
(BRASIL, 2021b). Um dos motivos são as incertezas envolvidas em qualquer visão de futuro, por
exemplo, os impactos decorrentes da pandemia da Covid-19 (BRASIL, 2021b).
A preparação do PDE 203011 começou em março de 2020 e terminou em dezembro de 2020,
buscando explorar ainda mais as incertezas da retomada da economia devido à pandemia da
Covid-19, assim como seus reflexos no planejamento energético do Brasil (BRASIL, 2021b).
A abordagem do PDE 2030 permite extrair importantes elementos para o planejamento
do setor de energia, com base nas dimensões econômica, estratégica e socioambiental, gerando
aumento de confiabilidade e redução de custos de produção e de impactos ambientais (BRASIL,
2021b). Na dimensão econômica, o PDE apresenta as necessidades energéticas, em uma perspectiva
de planejamento, para permitir o desenvolvimento da economia e competitividade brasileiras
(BRASIL, 2021b). Na dimensão estratégica, o PDE aborda a efetividade dos usos de recursos
energéticos nacionais, em um horizonte de médio e longo prazo, encorajando a integração regional
(BRASIL, 2021b). Já a dimensão socioambiental engloba a expansão da oferta de energia de modo a
gerar acesso a toda população brasileira, incluindo os aspectos socioambientais (BRASIL, 2021b).
Por outro lado, o Plano Nacional de Energia (PNE) traz um conjunto de estudos e diretrizes
para o desenho de uma estratégia para o setor energético brasileiro em um horizonte de longo
prazo, a partir de uma leitura de custos e benefícios e de um compromisso com a transparência
pública (BRASIL, 2020b). Um papel importante do PNE é o debate e o processo de reflexão que traz
sobre as condicionantes da política energética e a equação de custos e benefícios no médio e longo
prazo (BRASIL, 2020b). Nesse sentido, “as escolhas e preferências dos agentes públicos, cidadãos
e agentes do mercado podem adquirir uma perspectiva de longo prazo e auxiliar na construção de
consensos nacionais em torno de grandes questões energéticas, considerando suas interfaces com
o desenvolvimento social, econômico e ambiental de uma forma mais ampla” (BRASIL, 2020b).
Em um contexto de grande incerteza, o PNE busca explorar alternativas de futuro para
embasar a tomada de decisão em políticas energéticas (BRASIL, 2020b), um processo que requer mais
cautela na intepretação dos seus resultados e necessita de monitoramento constante da validade
da estratégia. Isso faz com que o tomador de decisão de política energética evite fazer escolhas
que direcionem políticas públicas que resultem em eventuais trajetórias tecnológicas que tornem
mais custosa a opção de sair delas, caso se mostrem posteriormente equivocadas (BRASIL, 2020b).
Nesse contexto, o PNE é um instrumento vivo, que se renova, que se atualiza de forma permanente,
sempre que necessário, sejam por razões ordinárias ou extraordinárias (BRASIL, 2020b).

11 O PDE 2030 está disponível em https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansaode-energia-2030 (BRASIL, 2021b).
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O Plano Nacional de Energia 205012 é o plano mais recente de longo prazo da EPE e busca
delinear a estratégia de expansão do setor de energia no longo prazo, do ponto de vista do planejador,
explorando cenários de evolução do setor em uma perspectiva de diversas alterações na produção
e uso de energia, comumente aglutinadas na chamada transição energética (BRASIL, 2020b). Nesse
contexto, o PNE 2050 apresenta três etapas: o desenho da estratégia, a implementação da estratégia
e o monitoramento dos efeitos e desdobramentos da estratégia adotada (BRASIL, 2020b).

3.1.3. Operação do Sistema Elétrico
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) busca garantir a segurança do suprimento
energético de maneira contínua no Brasil e é responsável pelo despacho de todas as usinas do
chamado Sistema Interligado Nacional (SIN) (ANEEL, 2004; ONS, 2021a). Assim, o ONS realiza a
coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica,
bem como o planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação
da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), segundo o Artigo 2º do Estatuto do ONS (ANEEL,
2004)
Desta forma, o ONS busca otimizar a operação do sistema eletroenergético, ao menor custo
possível para o sistema, observados os padrões técnicos e os critérios de confiabilidade estabelecidos
nos Procedimentos de Rede aprovados pela ANEEL (ONS, 2021e). Desta forma, o despacho é feito
levando as restrições do sistema e o custo de geração de cada fonte, do menor para o maior.
Possuem menor custo, geralmente, fontes renováveis, como eólica, solar e hidrelétricas. Mas, essas
fontes precisam ser complementadas por fontes firmes, como termelétricas a gás, carvão e nuclear.
Quando o operador escolhe gerar a partir de uma usina mais cara, isso se chama despacho fora da
ordem do mérito, que ocorre em situações excepcionais.
O ONS é uma pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação civil sem fins
lucrativos (ANEEL, 2004). Foi estabelecido pela Lei nº 9.648, de 26 de agosto de 1998, tratando-se
de uma instituição independente dos governos federal e estadual, segundo a Lei nº 10.848/2004
(BRASIL, 2004a) e regulamentação do Decreto nº 5.081/2004 (BRASIL, 2004b). O ONS é regido pelas
disposições legais e regulamentares do seu próprio Estatuto (ANEEL, 2004; 2020). A autonomia do
ONS é assegurada pela Lei nº 10.848/2004 (BRASIL, 2004a), pela regulamentação do Decreto nº
5.081/2004 (BRASIL, 2004b) e pelo próprio Estatuto da ONS (ANEEL, 2004).
O ONS apresenta dez principais responsabilidades, segundo o Artigo 3º do Estatuto do ONS
(ANEEL, 2004). A Figura 31 representa as atribuições do ONS e como elas se relacionam (ONS,
2021b):

12 O PNE 2050 se encontra disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Nacional-deEnergia-2050
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O ONS é constituído por “membros associados e membros participantes, em que os
primeiros são os agentes de geração com usinas despachadas de forma centralizada, os agentes de
transmissão, agentes importadores e exportadores com ativos de transmissão conectados à rede
básica, os agentes de distribuição integrantes do SIN e os consumidores que tenham exercido a
opção prevista nos artigos 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e que estejam conectados à
rede básica” (ANEEL, 2004, p. 4).

Figura 31. Atribuições do Operador Nacional do Sistema elétrico do Brasil.
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Planejamento da Operação Eletroenergética
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Operação
Operaçãodo
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As fontes orçamentárias do ONS são: 1- encargos de uso da transmissão, 2- contribuição
associativa ordinária, 3- contribuição associativa extraordinária, e 4- outras receitas autorizadas
pela ANEEL (ANEEL, 2019).
Na próxima subseção, é descrito o funcionamento do despacho do setor elétrico, atividade
principal do Operador Nacional do Sistema – ONS.

Avaliação da Operação
Fonte: ONS, 2021b.

3.1.3.1. FUNCIONAMENTO DO DESPACHO DO SETOR ELÉTRICO

Segundo o Estatuto do ONS, a Instituição deve desempenhar tais atribuições com isonomia,
transparência, integridade, representatividade, flexibilidade, razoabilidade, proporcionalidade
e economicidade, realizando as ações necessárias ao desenvolvimento tecnológico e à gestão
eficiente e eficaz de seus recursos orçamentários (ANEEL, 2004; ANEEL, 2020).
O ONS é composto por membros associados e membros participantes, que são as empresas de
geração, transmissão, distribuição, consumidores livres, importadores e exportadores de energia (ONS,
2021c). Também participam o Ministério de Minas e Energia (MME) e representantes dos Conselhos de
Consumidores (ANEEL, 2004; ONS, 2021c). A Figura 32 representa esse quadro organizacional do ONS
(ONS, 2021c), assim como sua extensa rede de relacionamentos com diferentes organismos, agentes e
instituições de diferentes segmentos da sociedade brasileira (ONS, 2021c).
Figura 32. Organograma do Operador Nacional do Sistema elétrico do Brasil.
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O sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidro-termoeólico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários
(ONS, 2021a). O Sistema Interligado Nacional é constituído por quatro subsistemas: Sul, Sudeste/
Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região Norte (ONS, 2021a).
A interconexão dos sistemas elétricos, por meio da malha de transmissão, propicia a
transferência de energia entre subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a
diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias (ONS, 2021a). A integração dos recursos de
geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade (ONS,
2021a).
O processo de integração de novas instalações de geração, transmissão, consumidor e SIN
é coordenado e executado pelo ONS, envolvendo atividades sob responsabilidade do ONS, dos
agentes, da ANEEL e da CCEE (ONS, 2021a). A liberação destas instalações para operação integrada
ao SIN deve ocorrer de forma segura, respeitando os requisitos e prazos definidos nos contratos
de concessão, atos autorizativos e Procedimentos de Rede (ONS, 2021a). Portanto, o agente
é responsável, ao longo de todo o processo de integração do empreendimento, por prover as
informações necessárias e respeitar os prazos indicados nos Procedimentos de Rede, no estatuto
do ONS e nas legislações cabíveis a cada tipo de integração (ONS, 2021d).
A Gerência de Integração e Acesso (SAA) do ONS é a responsável pela coordenação de todo o
processo de integração do empreendimento, desde a captação e reunião com os agentes até a sua
operação integrada em caráter definitivo (ONS, 2021d).
Para o ONS, o despacho é do tipo centralizado, isto é, quando uma usina tem o despacho
de geração coordenado, estabelecido, programado, supervisionado e controlado pelo ONS nos
processos de planejamento e programação, operação em tempo real e pós operação (ONS, 2021f).

Fonte: ONS, 2021c.
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A Operação do Sistema pelo ONS pode ser subdividida em: pré-operação, operação em tempo
real e pós-operação, em função de seu encadeamento temporal (ONS, 2021b). A pré-operação busca
consolidar a programação eletroenergética diária com a inclusão de modificações no programa de
intervenções, nas restrições operativas das instalações de geração e transmissão, na previsão de
carga, nas condições previstas para a operação dos reservatórios e na programação do Controle
Automático de Geração (ONS, 2021b).
A operação em tempo real tem por objetivo coordenar, supervisionar e controlar o
funcionamento operacional da Rede de Operação, a operação normal do sistema de transmissão e
em situações de contingência na rede, e o funcionamento das instalações do SIN (ONS, 2021b). Já
as atividades de pós-operação completam a cadeia da Operação do Sistema com a apuração dos
dados da operação realizada, a análise das ocorrências e perturbações, assim como a divulgação
dos resultados para os agentes do setor, os órgãos governamentais, normativos, fiscalizadores e
para a sociedade (ONS, 2021b).
O Modelo de Despacho Hidrotérmico de Curtíssimo Prazo (DESSEM) é o modelo matemático
utilizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para os despachos. Atualmente,
os modelos NEWAVE e DECOMP também são utilizados oficialmente pelo ONS e pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para estabelecimento do despacho e preços semanais
de energia, em três patamares de carga (CEPEL, 2018).
O modelo DESSEM passou a ser utilizado pelo ONS desde janeiro de 2020, permitindo a
otimização de curtíssimo prazo do sistema ao estabelecer, a cada meia hora, a melhor distribuição
da geração das usinas necessária ao atendimento da carga do sistema brasileiro. O DESSEM passou
a calcular o Custo Marginal de Operação (CMO) do sistema elétrico para cada um destes intervalos
de 30 minutos, em substituição à atual metodologia de cálculo do CMO semanal por patamar de
carga (CEPEL, 2018). Além de trazer maior eficiência no despacho de usinas e aumentar a simetria
de informações entre as empresas do setor (transparência), o DESSEM também busca implantar o
preço horário no ano de 2021, otimizando a operação do Sistema Interligado Nacional (SIN). Isso é
possível, pois o Modelo considera tanto aspectos relacionados à rede elétrica como à operação das
usinas hidroelétricas, termoelétricas e demais componentes do setor (CEPEL, 2018).
O princípio básico dos modelos dessa cadeia é coordenar a operação das usinas hidrelétricas do
sistema, com o intuito de diminuir o uso de geração térmica e operar o sistema de maneira mais
eficiente, de forma a contribuir para a redução dos custos operativos e dos riscos de déficit (CEPEL,
2018).
Além de determinar a operação de mínimo custo do sistema, os modelos do projeto DESSEM
podem ser empregados “para o cálculo de um despacho ótimo, fixando metas para os reservatórios
ao final do horizonte; para o cálculo da operação dos reservatórios, e/ou validação DC da rede
elétrica, a partir de um despacho energético pré-fixado; e para análises de sensibilidade em relação
a mudanças na configuração ou a fatores externos, tais como incrementos de demanda ou afluências
aos reservatórios” (CEPEL, 2018).

3.1.4. Regulação do Setor Elétrico
No Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é a principal instituição que
regula o setor elétrico no Brasil. A ANEEL é vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). Como
apresentado na seção 1, a matriz elétrica do Brasil é predominantemente renovável, por causa da
grande representatividade das fontes hídricas na geração elétrica. Apesar disso, não existe uma
agência reguladora especializada para os recursos renováveis, ou seja, as fontes renováveis são
reguladas pela própria ANEEL.
No Brasil, não existe um órgão ou entidade do Poder Executivo ou ligado ao Governo que
promova a função de regulatory oversight. A função mais próxima é desempenhada pelo Tribunal
de Contas da União (TCU), formalmente ligada ao Poder Legislativo, que possui a atribuição
constitucional de realizar o controle externo de natureza financeira da administração pública,
alcançando nesta atividade também as agências reguladoras.
Nos últimos anos, o TCU vem realizando fiscalizações sobre o setor de energia elétrica, que
resultam em eventuais recomendações de medidas para a agência reguladora e para os órgãos do
governo federal. No entanto, essa atividade fiscalizatória não entra no mérito da regulação setorial,
prestando-se a avaliar a economicidade e eficiência da execução das políticas públicas. Tal função
desempenhada pelo TCU vem sendo objeto de frequentes questionamentos no meio jurídico, diante
da falta de autorização constitucional e da ausência de regulamentos para essas atividades (DUTRA:
RESIS, 2020).
As agências reguladoras brasileiras divulgam periodicamente informações sobre suas
atividades e indicam o atingimento de seus objetivos. Anualmente, a ANEEL divulga a agenda
regulatória para o biênio seguinte, prevendo as atividades a serem desenvolvidas. Do mesmo
modo, a ANP publica a agenda regulatória bianual, contendo uma lista extensiva de ações por área,
indicando o cronograma e o servidor responsável pelo trabalho.
Em relação ao processo decisório, a ANEEL assegura a transparência mediante a realização
semanal de reuniões públicas da diretoria, transmitidas ao vivo pela internet, dando-se publicidade
da pauta da reunião com antecedência pelo website. Além disso, de acordo com a lei brasileira, a
validade das decisões da agência depende da publicação em diário oficial.
A agência reguladora disponibiliza, em suas páginas oficiais na internet, amplo material
de consulta cobrindo aspectos centrais de suas políticas operacionais. Embora dotadas de
independência decisória e autonomia funcional, as agências se submetem aos mesmos princípios
gerais de direito aplicáveis aos demais órgãos do governo, e publicam, em suas páginas, informações
suficientes, as quais permitem ao cidadão acompanhar a atuação das agências em conformidade
com a lei brasileira.
No âmbito das agências reguladoras, assegura-se a aplicação integral da lei do processo
administrativo (Lei nº 9.784/1999), conferindo-se aos interessados previsibilidade para apresentar
recursos na esfera administrativa. A Agência Nacional de Energia Elétrica possui um regulamento
próprio sobre o rito dos processos administrativos, em complemento à legislação federal, conferindo
previsibilidade ao setor regulado.
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Ao longo do próximo item, a ANEEL é mais detalhada, apontando suas estruturas,
responsabilidades, organograma e orçamento. Também são apresentados os componentes da
tarifa de energia elétrica e os mecanismos de inspeção de qualidade da energia elétrica.

3.1.4.1. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL foi instituída pela Lei nº 9.427/1996, com a
finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia
elétrica.
Suas principais atribuições estão previstas no art. 3º da Lei nº 9.427/1996, destacando-se
implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração da energia elétrica e o
aproveitamento dos potenciais hidráulicos; promover licitações para transmissão e distribuição de
energia elétrica e para concessão de aproveitamento de potenciais hidráulicos; gerir os contratos
de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de
bem público, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais,
as concessões, as permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica; fixar as multas
administrativas a serem impostas aos concessionários, permissionários e autorizados de instalações
e serviços de energia elétrica; aprovar as regras e os procedimentos de comercialização de energia
elétrica, contratada de formas regulada e livre, a serem observadas no âmbito da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE; definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e
distribuição; regular o serviço concedido, permitido e autorizado e fiscalizar permanentemente sua
prestação; dentre outros.
A ANEEL apresenta como quadro organizacional a seguinte estrutura: é dirigida por um DiretorGeral e quatro Diretores (Figura 33), em regime de colegiado, todos nomeados pelo Presidente da
República, após aprovação dos respectivos nomes pelo Senado Federal, para cumprir mandatos
não coincidentes de cinco anos. Atualmente, os cargos são ocupados pelos diretores descritos na
Figura 33.
Figura 33. Organograma da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Ministério
de Minas
e Energia

André Pepitone
da Nóbrega
Diretor Geral
14/08/2018 a
14/08/2022

Elisa Bastos
Silva
Diretora
03/12/2018 a
03/12/2022

Hélvio Neves
Guerra
Diretor
12/11/2020 a
24/05/2022

Sandoval Araújo
Feitosa Neto
Diretor
25/05/2018 a
25/05/2022

Efrain Pereira
da Cruz
Diretor
14/08/2018 a
14/08/2022

Fonte: Elaboração própria.

Os trabalhos da diretoria são assessorados por unidades técnicas e de apoio, cujas
atribuições são previstas no regimento interno. As áreas são as seguintes, agrupadas por afinidade
de atribuições:
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Regulação Econômica do Mercado e Estímulo à Competição:
Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado – SEM;
Superintendência de Gestão Tarifária – SGT;
Relações com a Sociedade:
Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública – SMA;
Outorga e Gestão dos Potenciais Hidráulicos:
Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração – SCG;
Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição – SCT;
Fiscalização dos Serviços e Instalações de Energia Elétrica:
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG;
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE;
Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF;
Regulação Técnica e Padrões de Serviço:
Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração – SRG;
Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão – SRT;
Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição – SRD;
Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética –SPE;
Planejamento e Gestão Administrativa:
Superintendência de Gestão Técnica da Informação – SGI;
Superintendência de Recursos Humanos – SRH;
Superintendência de Administração e Finanças – SAF; e
Superintendência de Licitações e Controle de Contratos e Convênios – SLC.

A ANEEL possui autonomia orçamentária, com receita proveniente da Taxa de Fiscalização
de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE), prevista na Lei nº 9.427/1996, devida pelas empresas de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, para custeio de suas despesas operacionais.
Outras quatro fontes de recursos compõem o orçamento da ANEEL, mas possuem destinação legal
específica.
Para o ano de 2020, foram arrecadados 146.549.720,01 dólares (761.574.930 reais)
provenientes da TFSEE. Desse montante, 62.213.244,56 dólares (323.303.568 reais) foram destinados
ao custeio operacional da ANEEL, direcionando-se o superávit financeiro ao Tesouro Nacional (taxa
de câmbio: 1 dólar = 5,1967 reais).
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o

Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH;

o

Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE;

o

Contribuição ao Operador Nacional do Sistema – ONS;

o

Pesquisa e Desenvolvimento – P&D;

o

Programa de Eficiência Energética – PEE;

o

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – PROINFA;

o

Encargos de Serviços de Sistema – ESS;

o

Encargos de Energia de Reserva – EER;

o

Perdas na Rede Básica.

A Parcela B é composta pelos custos de investimento e operacionais da empresa de
distribuição, como os custos com investimento em expansão e reforço de rede de distribuição,
gastos com pessoal, materiais, serviço de terceiros, outros custos operacionais, tributos e seguros
relativos à atividade de distribuição e comercialização de energia elétrica.

3.2. Estrutura de Mercado de Energia
Elétrica
Como outros países da América Latina, o Brasil passou por uma série de reformas a partir
da segunda metade da década de 1980. A crise fiscal e inflacionária que atingiu o país no final dos
anos 1980 inviabilizava a manutenção da forte presença estatal no setor elétrico. Desta forma,
com o objetivo de obter o equilíbrio fiscal das contas públicas, abertura comercial e liberalização
financeira, o setor elétrico foi então o principal setor estatal a passar por uma forte reforma (LEME,
2009).
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Figura 34. Histórico da reestruturação do mercado de geração de energia elétrica.

Constituição
federal
(art.21,175)

Lei de
Concessões n˚8.987/95

Lei 9.074/95Normas para
outorga e
prorrogações
das concessões e
permissões de
serviços públicos

•Nova
RESEB Reestruturação
do Setor Elétrico
Brasileiro

2004

Conta de Desenvolvimento Energético – CDE;

1996-1998

o

No entanto, a lei de Concessões (Lei nº 8.987/1988) só foi promulgada em 13 de fevereiro de
1995, dando início ao processo ao processo de desverticalização e privatização das empresas de
energia elétrica, com segregação das atividades de geração, transmissão e distribuição. A partir de
então, foi editada a medida provisória nº 890, depois convertida na Lei nº 9.074/1995 (Figura 34),
estabelecendo normas para outorgas e prorrogação de concessões e permissões de serviços públicos.
Nesta lei, também foram instituídas as figuras do produtor independente e dos consumidores livres.

1995

A Parcela A é composta pelos Custos do transporte da energia na Rede Básica e em outros
sistemas de transmissão e de distribuição), custo de aquisição de energia elétrica e encargos
setoriais. Os encargos setoriais são:

1995

Na abordagem regulatória brasileira, a composição tarifária das empresas de distribuição é
dividida, inicialmente, em duas parcelas: custos não gerenciáveis (Parcela A) e custos gerenciáveis
(Parcela B).

Assim, a chamada modernização do setor elétrico brasileiro foi iniciada em 1988, onde o
mercado de geração de energia elétrica do Brasil iniciou o seu processo de reestruturação com
a publicação da lei de Concessões (Lei nº 8.987/1988). Esta lei prevê a exigência de realização de
licitação para as outorgas de concessão, mudando, portanto, o modelo do monopólio estatal.
Este processo de reestruturação foi concebido visando, entre outros, a melhoria da qualidade dos
serviços e a diminuição de tarifas. A Figura 34 indica uma linha tempo com esses principais eventos
históricos.

1988

3.1.4.2. ESTRUTURA DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA

Reestruturação
do Setor Elétrico
•Leis n˚ 10.847 e
10.848/2004,
Decreto n˚
5.163/2004

Fonte: Elaboração própria, 2015.

De forma a viabilizar a reforma no setor elétrico, foi criado o projeto de Reestruturação do
Setor Elétrico Brasileiro (RESEB), ocorrido entre 1996 e 1998 (Figura 34), e suas principais conclusões
foram a necessidade de desverticalização das empresas de energia elétrica, incentivar a competição
na geração e comercialização, e manter os setores de distribuição e transmissão de energia elétrica,
considerados como monopólios naturais, sob regulação do Estado (CCEE, 2021).
O programa de privatização brasileiro incluiu as geradoras controladas pela principal empresa
do setor – a Eletrobrás. Algumas geradoras do grupo Eletrobras que foram privatizadas foram Chesf,
Furnas, Eletronorte e Eletrosul, tendo esta última passado por processo de cisão que permitiu a
privatização de seus ativos de geração no ano de 1998 pela Lei nº 9.648/98 (PINTO; OLIVEIRA, 2004).
Todo este processo de reestruturação, com a mudança na coordenação do sistema, falhas
de gerenciamento estratégico, coordenação e planejamento do sistema elétrico, aliado à falta
de recursos externos e problemas políticos internos, desencadeou uma série de problemas,
principalmente de operação e planejamento do setor. Esses fatores somados a um ano hidrológico
mais seco levou o país a sofrer apagões e racionamento de energia elétrica entre 2001 e 2002.
Por este motivo, o setor passou por uma nova reestruturação em 2004, onde foi estabelecido
que os geradores poderiam comercializar a energia que produzissem para as empresas distribuidoras,
para consumidores ou conjunto de consumidores, que atendessem a determinadas características.
Essa nova reestruturação do setor elétrico brasileiro foi definida pela Lei nº 10.847/2004, pela Lei
10.848/2004 e pelo Decreto 5.163/2004.
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O modelo setorial vigente, resultante desta nova reestruturação de 2004, criou a
comercialização de energia elétrica com dois ambientes de negociação: o Ambiente de Contratação
Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL).
O ACR possui agentes de geração e de distribuição de energia, correspondendo às contratações
centralizadas, enquanto o ACL, geradores, distribuidores, comercializadores, importadores e
exportadores, além dos consumidores livres e especiais, correspondendo à contratação bilateral.
As principais diferenças entre o ACR e o ACL estão na Tabela 3. O mercado de curto prazo, também
conhecido como mercado de diferenças, é onde se promove o ajuste entre os volumes contratados
e os volumes medidos de energia.

O segmento de comercialização permanece como monopólio das empresas de distribuição
em temos de venda de energia para os consumidores cativos, ou seja, aqueles que não possuem
autorização legal para escolha do fornecedor. Em relação aos consumidores que podem participar
do mercado livre13, o fornecimento pode ser feito por geradores de energia ou por empresas de
comercialização. A transmissão e distribuição de energia elétrica são totalmente reguladas e
atribuídas a empresas públicas e privadas por meio de concessões.

3.2.1. Geração de Energia Elétrica

Tabela 3. Diferenças entre o Ambiente de Contratação Regulada e o Ambiente de Contratação Livre.
Ambiente Livre

Geradoras, Comercializadores, consumidores
Participantes
livres e especiais

Ambiente Regulado
Generadoras, distribuidoras e
comercializadoras. As comercializadoras
podem negociar a energia somente nos
leilões de energia existente (Ajuste e A-1)

Contratação

Livre negociação entre os compradores e
vendedores

Realizada por meio de leilões de energia
promovidos pela CCEE, sob delegação da
ANEEL

Tipos de
Contrato

Acordo livremente entre as partes

Regulado pela ANEEL, denominado Contrato
de Comercialização de Energia Elétrica no
Ambiente Regulado (CCFAR)

Preço

Acordado entre o comprador e vendedor

Estabelecido no leilão

Fonte: Elaboração própria, com base em CCEE (2021).

Os investidores que atuam no mercado de energia elétrica operam por meio de licenças,
concessões ou autorizações. Vale ressaltar que essas autorizações são temporárias, com possibilidade
de renovação. As outorgas de concessão do serviço público de energia são atos destinados a
conceder a agentes privados a responsabilidade por produzir, transmitir e distribuir energia elétrica
para todo o país. Os principais regramentos legais referentes às concessões e permissões de serviços
públicos, que descrevem entre outros o detalhamento dos seus procedimentos e requisitos, estão
demostrados na Figura 34.
Após reformas realizadas na década de 2000, o Brasil apresenta um mercado desverticalizado,
com impedimento legal para que as empresas de distribuição de energia elétrica atuem nos
segmentos de geração e transmissão. No entanto, as atividades de geração e transmissão ainda
podem ser exploradas por uma mesma empresa.
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Com a reforma de 2004, a principal forma de contratação de nova capacidade de geração
no Brasil é através de leilões regulados e centralizados. Os leilões de compra de energia elétrica
possuem como objetivo:

•
•
•

contratar energia pelo menor preço possível, contribuindo para a modicidade tarifária;
atrair investidores para expandir o parque de geração; e
manter os empreendimentos de geração já existente.

O critério de menor preço é utilizado para definir os vencedores do certame, visando à
eficiência econômica na contratação de energia. A neutralidade tecnológica permite a competição
adequada entre todas as tecnologias disponíveis, visando a remover barreiras regulatórias e
subsídios implícitos a tecnologias específicas e é um objetivo de muitos sistemas no contexto
da transição energética, que passam a perseguir metas baseadas em atributos sistêmicos. Esse
princípio busca preparar a regulação para o futuro, estruturando produtos e regras que incentivam
a inovação ao abrir as portas para que a provisão de serviços seja feita por qualquer recurso capaz
de provê-lo (WEF, 2018 apud EPE, 2019). Além disso, promove concorrência e eficiência ao garantir
que todos os recursos possam participar e que sejam remunerados pelos serviços que eles provêm
(ZINAMAN, 2019 apud EPE, 2019).
Por meio do mecanismo de leilões, as concessionárias, permissionárias e autorizadas de
serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN) garantem
o atendimento à totalidade de seu mercado no Ambiente de Contratação Regulada (ACR). As
distribuidoras de energia compram energia para atender a 100% de sua demanda por meio destes
leilões, tanto de energia existente no curto prazo (A-1 e A-2) até de energia nova, em horizontes de
3 a 6 anos. Outros leilões também são realizados, como leilões de reserva, leilões de ajuste e leilões
de energia de fontes alternativas e são definidos pelo Decreto nº 5.163/2004 (ver Anexo 1).

13 Os consumidores que podem participar do mercado livre são chamados de consumidores livres ou especiais de energia elétrica.
Para se classificar como consumidor livre é preciso ter uma demanda mínima de 1,5 MW. Já para se classificar como consumidor
especial é preciso ter uma demanda entre 500 kW e 1,5 MW, porém os consumidores especiais somente podem adquirir energia
gerada por fontes renováveis incentivadas (PCHs, eólica, biomassa ou solar). Contudo, a Portaria Nº 465 de 12 de dezembro de
2019 define que poderão optar por aderir ao mercado livre, a partir de 01/01/2022, os consumidores com carga igual ou superior a
1MW e qualquer nível de tensão; e a partir de 01/01/2023, os consumidores com carga igual ou superior a 500kW e qualquer nível
de tensão.
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Quem realiza os leilões de energia elétrica é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE), por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e conforme as diretrizes do
Ministério de Minas e Energia (MME). Compete à ANEEL, nos termos da Lei nº 10.848 de 2004 e do
Decreto nº 5.163 de 2004, a regulação da comercialização de energia elétrica, em especial mediante
a expedição da Convenção de Comercialização, das Regras e dos Procedimentos de Comercialização
(ANEEL, 2018). Enquanto isso, a CCEE é a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que
atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, com a finalidade de
viabilizar as operações de compra e venda de energia elétrica entre os Agentes da CCEE, restritas ao
sistema interligado nacional - SIN, cuja criação foi autorizada nos termos do art. 4º da Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004, e do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004 (ANEEL, 2021).
A compra de energia elétrica nos Leilões de Geração no ACR é feita por parte das
concessionárias, das permissionárias e das autorizadas do serviço público de distribuição de energia
elétrica, destinando-se ao atendimento dos respectivos mercados. Em 2021, os consumidores
conectados à rede de baixa tensão e à rede de alta tensão com demanda contratada inferior a 1.500
kW e demais clientes que optaram em permanecer no ambiente regulado só têm autorização de
comprar energia de uma concessionária permissionária que atue em sua região geográfica, mediante
pagamento de tarifa fixada pela ANEEL. A compra de energia dessa empresa é compulsória e, nesse
caso, a negociação de preços não é possível.
Os contratos do ACR têm regulação específica para aspectos como preço da energia,
submercado de registro do contrato e vigência de suprimento, os quais não são passíveis de
alterações bilaterais por parte dos agentes. Apesar de não ser contratada em leilões, a energia
gerada pela usina binacional de Itaipu e a energia associada ao Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) são enquadradas no ACR, pois sua contratação é regulada,
com condições específicas definidas por leis e regulamentos expedidos pela ANEEL. O Quadro 1 traz
um pequeno resumo sobre do histórico da geração de energia por fontes renováveis no Brasil.
Por outro lado, os chamados de consumidores livres ou especiais de energia elétrica podem
comprar energia diretamente com o gerador ou comercializador no mercado livre. Em 2021, para
se classificar como consumidor livre é preciso ter uma demanda mínima de 1,5 MW14. Já para se
classificar como consumidor especial é preciso ter uma demanda entre 500 kW e 1,5 MW, porém os
consumidores especiais somente podem adquirir energia gerada por fontes renováveis incentivadas
(PCHs, eólica, biomassa ou solar).
Sobre a concentração do mercado de geração de energia elétrica, em 2018, a Fundação
Getúlio Vargas publicou um trabalho intitulado “Análise do ambiente concorrencial do setor
elétrico no Brasil”, avaliando-se a porcentagem de potência instalada por tipo de empresa. O estudo
apontou que 43,9% da capacidade instalada pertence às empresas brasileiras públicas, estatais ou
estaduais. A participação internacional é também significativa, com 32,6GW de potencial instalado,
correspondendo a 20,8% do mercado. A parcela de empresas privadas nacionais é somente de 1,0%,
e os autoprodutores e os geradores menores somam 34,3% do potencial instalado total (Figura 35).

14 A Portaria Nº 465 de 12 de dezembro de 2019 define que poderão optar por aderir ao mercado livre, a partir de 01/01/2022, os
consumidores com carga igual ou superior a 1MW e qualquer nível de tensão; e a partir de 01/01/2023, os consumidores com carga
igual ou superior a 500kW e qualquer nível de tensão.
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Figura 35. Participação no mercado de geração de energia elétrica no Brasil - 2017.
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Fonte: FGV, 2018.

Quadro 1. Geração de Energia Elétrica por Fontes Renováveis
Em 2002, o Brasil criou o Proinfa com o
objetivo de aumentar a participação de fontes
alternativas
renováveis
(pequenas
centrais
hidrelétricas, usinas eólicas e termelétricas à
biomassa) na matriz elétrica brasileira. O programa
apresentou duas fases.
Em sua primeira fase, o Proinfa estipulou uma
tarifa de compra de energia (Feed-in) para projetos
com contratos para 20 anos. Além do mecanismo de
Feed-in, o Proinfa disponibilizou linhas de crédito
especiais a taxa de juros subsidiadas do BNDES para
projetos selecionados pelo Proinfa. Ficou a cargo da
Eletrobrás a responsabilidade pela comercialização
da energia gerada pelos empreendimentos
contratados por meio de Chamada Pública no
âmbito do Proinfa.
Na segunda fase, o programa precisou
foi adaptado ao novo modelo do setor elétrico e,
além das restrições tarifárias, passou de adotar um
sistema de leilão.
Os leilões de fontes alternativas foram
regulamentados por meio do Decreto nº 6.048, de
27 de fevereiro de 2007, o qual altera a redação do
Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. O leilão de
fontes alternativas foi instituído com o objetivo de
dar continuidade ao objetivo do Proinfa de aumento
da participação de renováveis na matriz elétrica e
atender ao crescimento do mercado, porém através
de um mecanismo de mercado economicamente
mais eficiente que colaborasse para a modicidade
tarifária.
A Resolução Normativa ANEEL nº 77 de
18/08/2004 determinou também o desconto de 50%

a 100% sobre o custo das tarifas de uso dos sistemas
elétricos de transmissão e de distribuição, para
empreendimentos hidroelétricos e aqueles com
base em fonte solar, eólica, biomassa ou cogeração
qualificada, cuja potência injetada nos sistemas de
transmissão e distribuição seja menor ou igual a
30.000Kw. Os subsídios são custeados pela Conta
de Desenvolvimento Energético (CDE), encargo
setorial presente na fatura de energia de todos os
consumidores de energia elétrica, com exceção
daqueles de baixa renda.
Em setembro de 2020, com a publicação
da Medida Provisória (MP) nº 998 foram eliminados
os subsídios concedidos para novas usinas de
fontes renováveis. O entendimento é de que estas
modalidades de geração já são suficientemente
competitivas para vender energia aos consumidores
livres sem nenhum subsídio, o que pode ser
constatado nos leilões do mercado regulado, onde
as usinas eólicas e solares já conseguem preços
inferiores aos praticados por grandes hidrelétricas
ou térmicas movidas a combustíveis fósseis. O fim
deste subsídio para novos projetos veio para frear o
crescimento da despesa repassada para a conta de
luz dos consumidores. Não haverá mudança para
as usinas que já tem outorga e que já usufruem do
benefício. A MP também estabeleceu que os pedidos
de outorga realizados nos 12 meses subsequentes
a partir da sua publicação também vão continuar
usufruindo do benefício, desde que essas usinas
entrem em operação até 48 anos depois do ato
de autorização da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL). A Medida Provisória nº 998/2020,
já foi aprovada pelo Congresso e convertida na Lei
14.120/21.
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3.2.2. Transmissão da energia elétrica

Figura 37. Participação das empresas no mercado de transmissão de energia elétrica no Brasil -2017.
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Há sete grandes concessionárias, e outros players menores, que atuam no mercado de
transmissão. A Eletrobrás, empresa pública brasileira, é a maior empresa do segmento, com
participação de 55,4% (Figura 37). A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
(CTEEP), atualmente ISA Cteep, privada, aparece na segunda posição com 14,4% de mercado,
seguida pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica (TAESA), também empresa privada, com
9,3%, e a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), estatal mineira, com 6,3% (Figura 37).
Na participação internacional, verifica-se atuação da colombiana CTEEP, da chinesa State Grid e
da espanhola Abengoa (Figura 36).
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Figura 36. Participação no mercado de transmissão de energia elétrica no Brasil – 2017.
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A participação no mercado de transmissão de energia no país se apresenta conforme a
Figura 36. Como visto, a maioria da participação é estatal/estadual (62%), seguida da participação
internacional (23%), com destaque para a Colômbia (63% dos 23%) (Figura 36). As maiores empresas
privadas têm sua composição acionária citada em arquivo em Excel.
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No Brasil, a transmissão de energia elétrica é um mercado caracterizado como monopólio
natural, de modo que a concorrência se dá nas licitações para concessão das linhas de transmissão.
A participação no mercado se dá pela extensão das linhas de transmissão de cada uma das
concessionárias. As linhas de transmissão no Sistema Interligado Nacional (SIN) são operadas pelas
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Elétrico (ONS).
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As transmissoras podem obter concessões de serviço público decorrentes dos leilões
públicos, bem como ter seus contratos de concessão prorrogados, instalações destinadas a
interligações internacionais e aquelas derivadas de processo de desverticalização.
Há uma série de dispositivos legais e procedimentos específicos no Brasil, para cada
uma das atividades a serem desenvolvidas ou em desenvolvimento pelos agentes de mercado,
inclusive as empresas de transmissão de energia. A Lei de Concessão, Lei nº 8.987/95, e a Lei nº
9.074/95, as quais estabelecem normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões
de serviços públicos, são os principais requisitos que devem ser observados pelos agentes.
O Ministério de Minas e Energia (MME) é o responsável pelo planejamento da expansão da
transmissão do setor elétrico, enquanto o planejamento das obras e dos empreendimentos de
transmissão ocorre por meio de estudos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
e pelo ONS. Quando tais estudos são consolidados pelo MME, integrarão o Plano de Outorgas de
Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) e determinarão quais devem ser licitados ou autorizados.
Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) organiza os leilões para contratar novas
concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. A Portaria nº
215, de 11 de maio de 2020 estabelece as Diretrizes para a elaboração do Plano de Outorgas de
Transmissão de Energia Elétrica - POTEE do Ministério de Minas e Energia, desde a concepção
dos Estudos de Planejamento da Transmissão até a realização dos Leilões para a Ampliação dos
Sistemas de Transmissão, bem como para a autorização de Reforços e Melhorias em Instalações
de Transmissão existentes. Os estudos de expansão da transmissão culminam na elaboração do
documento Programa de Expansão da Transmissão (PET)/Plano de Expansão de Longo Prazo
(PELP), publicado duas vezes ao ano, e abrangendo apenas as instalações de transmissão ainda
não licitadas ou autorizadas. O PET tem caráter determinativo e abrange os primeiros seis anos à
frente do ano em curso. Já o PELP tem caráter indicativo e contempla as instalações recomendadas
para entrar em operação a partir do sétimo ano (EPE, 2021)
Com as reformas no setor elétrico em 1998 e 2004, a transmissão de eletricidade passou
a ser um negócio independente da geração de energia elétrica, com a definição dos novos
investimentos por meio de leilões e com receita assegurada por meio de tarifa própria, capaz de
permitir a adequada remuneração dos investidores.
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A Receita Anual Permitida (RAP) é a remuneração que as transmissoras recebem pela
prestação o serviço público de transmissão aos usuários. Paras as transmissoras que foram licitadas,
a RAP é obtida como resultado do próprio leilão de transmissão e é pago às transmissoras a partir da
entrada em operação comercial de suas instalações, com revisão a cada quatro ou cinco anos, nos
termos dos contratos de concessão. Para as transmissoras que tiveram o seu contrato de concessão
renovado, a RAP é calculada com base nos custos de operação e manutenção, conforme estabelece a
Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Em casos em que os estudos indicam a necessidade de reforços
na concessão de transmissão, a ANEEL calcula um valor adicional a RAP com o intuito de remunerar
as novas instalações, sempre por meio de uma Resolução Autorizativa (ANEEL, 2021).
O valor à receita anual permitida (RAP) da transmissora pode ser adicionado para aquelas que
apresentam desempenho excelente. A concessão para operar o sistema de transmissão é firmada em
contrato com duração de 30 anos. As cláusulas estabelecem que, quanto mais eficientes as empresas
forem na manutenção e na operação das instalações de transmissão, evitando desligamentos por
qualquer razão, melhor será a sua receita.

3.2.3. Distribuição da energia elétrica
O setor de distribuição teve sua separação e impedimento de verticalização com a geração
e transmissão de energia pela Lei nº 10.848 de 2004. As informações acerca da desverticalização
do setor elétrico são encontradas na legislação referente à Lei das Concessões e em vários outros
regramentos jurídicos, que disciplinaram todos os processos de modernização do Sistema Elétrico
no Brasil. Os marcos legais desse processo se encontram na linha do tempo da Figura 23.
O processo de desestatização das distribuidoras brasileiras faz parte do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI), com o objetivo de reforçar a coordenação das políticas de investimentos em
infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado. A Resolução CPPI nº 20, posteriormente
alterada pelas Resoluções CPPI nº 28 e nº 29, aprovou as condições para a transferência do controle
acionário nas empresas Eletrobras Distribuição Acre (Eletroacre), Eletrobras Distribuição Alagoas
(Ceal), Eletrobras Distribuição Amazonas (Amazonas Energia), Eletrobras Distribuição Piauí (Cepisa),
Eletrobras Distribuição Rondônia (Ceron) e Eletrobras Distribuição Roraima (Boa Vista), de forma
associada à outorga da concessão do serviço de distribuição de energia elétrica nas respectivas
áreas por 30 anos.
Ao longo de 2018, a Eletrobras Distribuição Piauí foi leiloada em 26 de julho e teve seu
controle acionário transferido à Equatorial Energia em 17 de outubro. No leilão realizado em 30
de agosto, a Eletrobras Distribuição Rondônia e a Eletrobras Distribuição Acre foram arrematadas
pela empresa Energisa S/A e a Eletrobras Distribuição Roraima foi adquirida pelo consórcio Oliveira
Energia e Atem. O controle acionário da distribuidora de Rondônia foi transferido em 30 de outubro,
e as distribuidoras do Acre e Roraima foram transferidas em 6 e 10 de dezembro, respectivamente.
O certame da distribuidora de Alagoas aconteceu dia 28 de dezembro de 2018 e a transferência do
seu controle acionário para a Equatorial Energia ocorreu no dia 18 de março. O leilão da Eletrobras
Distribuição Amazonas foi realizado no dia 10 de dezembro e a transferência do controle acionário
para o Consórcio Oliveira Energia e Atem aconteceu em 10 de abril de 2019.
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A Figura 38 demonstra que a maioria das empresas de distribuição são internacionais, sendo
estas provenientes da Itália (Enel), China (CPFL), Espanha (Iberdrola) e Portugal (EDP). 26% das
empresas apresentam participação dos governos estaduais ou municipais, ao passo que 18% das
empresas são privadas. Somente 4% das empresas era estatal.
Figura 38. Participação por tipo de empresas no mercado de distribuição de energia elétrica no Brasil - 2017.
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Fonte: FGV (2018).

3.2.4. Comercialização da energia elétrica
No Brasil, a energia elétrica é comercializada em dois mercados distintos: o mercado regulado
de energia elétrica (ACR), no qual geradoras e distribuidoras fecham contratos bilaterais por meio
de leilões do governo, e o mercado livre de energia elétrica (ACL), no qual os consumidores elegíveis
compram energia diretamente de geradores ou comerciantes.
No ACR, estão os consumidores de baixa tensão e de alta tensão que não podem ou não
quiseram fazer a migração para o mercado livre. Os consumidores no ACR só têm autorização de
comprar energia de uma concessionária permissionária que atue em sua região geográfica. No
segmento de comercialização, permanece como monopólio das empresas de distribuição a venda
de energia para os consumidores cativos, ou seja, aqueles que não possuem autorização legal para
escolha do fornecedor.
A comercialização é feita por meio dos leilões, os quais são de responsabilidade da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), utilizando o critério de menor tarifa, visando à redução
do custo de aquisição da energia elétrica a ser repassada aos consumidores cativos. O Quadro 2 fala
sobre o histórico e as funções da CCEE.
Já no ACL, podiam participar consumidores com demanda superior a 500 kW. Os consumidores
com demanda entre 500kW e 1.500kW são chamados consumidores especiais e podem contratar
exclusivamente fornecedores que produzam energia a partir de fontes que recebam estímulos,
como solar, eólica, pequenas centrais hidrelétricas ou com geração a partir de biomassa. Já os
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consumidores com demanda acima de 1.500kW, em 202115, são chamados de consumidores livres e
podem contratar diretamente com qualquer fornecedor. Em relação aos consumidores especiais e
livres, o fornecimento pode ser feito por geradores de energia ou por empresas de comercialização,
sendo vedado às distribuidoras a venda no mercado livre.
Ao final de 2017, havia 5.158 consumidores no ACL, em sua maioria industriais e grandes
consumidores comerciais. No ACR, havia 82,3 milhões de consumidores cativos, a maioria deles
residências, empresas, pequenos usuários industriais e consumidores do setor público. Em 2017, o
ACR foi responsável por 67,6% do consumo geral de eletricidade (ACL por 32,4%) e o ACL para 77%
do consumo de energia industrial (ACR por 33%).

Quadro 2. A Câmara de Comércio de Energia Elétrica
A Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE) criada pela Lei nº 10.848/2004 e
regulamentada pelo decreto Nº 5.177/2004, com o
objetivo de viabilizar a comercialização de energia elétrica
no mercado de energia brasileiro.
A CCEE viabiliza as atividades de compra e venda
de energia em todo o Sistema Interligado Nacional (SIN) do
Brasil, bem como é incumbida do cálculo e da divulgação
do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), utilizado
para valorar as operações de compra e venda de energia.
Além de viabilizar as atividades de comercialização, a
CCEE tem o papel de fomentar discussões voltadas ao
aprimoramento do mercado, promovendo fóruns com as
demais instituições do setor elétrico, os agentes e suas
associações representativas.
A CCEE é uma sociedade civil de direito privado
e sem fins lucrativos, mantida pelo conjunto de agentes
que atuam no mercado de compra e venda de energia, ou
seja, as empresas geradoras (concessionárias de serviço
público, produtores independentes e autoprodutores),
distribuidoras, comercializadoras, importadoras e
exportadoras de energia elétrica, além dos consumidores
livres. Em síntese, as atribuições principais da instituição
são:

•
a gestão de contratos do Ambiente de
• Fazer
Contratação Regulada (ACR) e do Ambiente de
Contratação Livre (ACL);
o registro de dados de energia gerada e de
• Manter
energia consumida;
leilões de compra e venda de energia no
• Realizar
ACR, sob delegação da Aneel;
leilões de Energia de Reserva, sob delegação
• Realizar
da Aneel, e efetuar a liquidação financeira dos
Implantar e divulgar regras e procedimentos de
comercialização;

montantes contratados nesses leilões;

infrações que sejam cometidas pelos
• Apurar
agentes do mercado e calcular penalidades;
como fórum para a discussão de ideias e
• Servir
políticas para o desenvolvimento do mercado,

fazendo a interlocução entre os agentes do setor
com as instâncias de formulação de políticas e de
regulação.

A gestão da CCEE está a cargo de um Conselho de
Administração composto por cinco membros (atualmente,
Rui Guilherme Altieri Silva, Talita Porto, Marco Delgado,
Roseane Santos e Marcelo Loureiro), eleitos pela
Assembleia Geral dos associados. A Superintendência
(cargo ocupado por Rui Altieri) é a instância que garante a
execução das decisões e diretrizes estratégicas adotadas
pelo Conselho de Administração, sendo a responsável
pelas questões operacionais da CCEE. O Conselho Fiscal
(composto atualmente por Maurício Tadashi Roncheti,
Rachel Marques Marcato, Ana Gabriela Manes, Leonardo
Faria Landim, Olival Fernando Lima Schultz e Mariane
Lohn) zela pelo cumprimento dos deveres estatutários e
fiscaliza os atos administrativos.
Em termos institucionais, o atual modelo definiu
a criação da CCEE em 2004, como organização sucessora
do Mercado Atacadista de Energia. Foram criados ainda o
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, com o objetivo
de avaliar permanentemente a segurança do suprimento
de energia elétrica no país; e a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), responsável pelo planejamento do setor
elétrico a longo prazo. O exercício do Poder Concedente
foi outorgado ao Ministério de Minas e Energia (MME).
A estrutura setorial completa-se com a Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que atua como
órgão regulador do setor, e com o Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS), responsável pela operação
das instalações de geração e transmissão nos sistemas
interligados brasileiros.

15 A Portaria Nº 465 de 12 de dezembro de 2019 definiu que podem passar para a modalidade consumidores livres os consumidores
com carga igual ou superior a 1MW e qualquer nível de tensão a partir de 01/01/2022, e todos os consumidores com carga igual ou
superior a 500kW e qualquer nível de tensão a partir de 01/01/2023.
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Anexo 1. Trecho do Decreto nº 5.163 de 30
de julho de 2004
O Decreto nº 5.163 de 30 de julho de 2004, e suas alterações, regulamenta a comercialização
de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de
energia elétrica, e dá outras providências. No Capítulo II, Seção III estão previstos os Leilões
para Compra de Energia Elétrica. Artigos 19 e 20. Os prazos da entrega da energia estão
citados em cada tipo de leilão, de 1 a 7 anos após sua realização.
Art. 19. A ANEEL promoverá, direta ou indiretamente, licitação na modalidade de leilão para
a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do SIN, observados os
procedimentos e as diretrizes fixados em ato do Ministro de Estado de Minas e Energia, que
contemplarão os montantes por modalidade contratual de energia, a que se refere o art. 28,
a serem licitados.
§ 1º Observado o disposto nos art. 60 a art. 64, os leilões para compra de energia elétrica de que
trata o caput poderão ser promovidos:
I - nos anos “A-3”, “A-4”, “A-5” e “A-6”, para energia elétrica proveniente de novo empreendimento
de geração;
II - nos anos “A”, “A-1”, “A-2”, “A-3”, “A-4” e “A-5”, para energia elétrica proveniente de empreendimento de geração existente;
III - nos anos “A-1”, “A-2”, “A-3”, “A-4” e “A-5” e “A-6”, para energia elétrica proveniente de leilões de
compra exclusiva de fontes alternativas;
IV - nos anos “A-5”, “A-6” ou “A-7”, para energia proveniente de projetos de geração indicados por
Resolução do CNPE e aprovada pelo Presidente da República, conforme disposto no inciso
VI do caput do art. 2º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; e
V - nos anos “A-5”, “A-6” ou “A-7”, para energia elétrica proveniente de novo empreendimento de
geração com licitação conjunta dos ativos de transmissão necessários para seu escoamento.
§ 1º-A. Nos anos “A-1”, deverá ser promovido, no mínimo, um leilão para compra de energia
elétrica proveniente de empreendimento de geração existente, com entrega a partir do ano
subsequente, desde que haja demanda declarada pelos agentes de distribuição.
§ 1º-C. Na hipótese de promoção, em um mesmo ano civil, de leilões de energia proveniente
de empreendimento de geração existente e de leilões de energia proveniente de novos
empreendimentos, ambos com entrega da energia iniciada no mesmo ano “A”, a data de
realização dos leilões de energia proveniente de empreendimento de geração existente não
deverá ser posterior àquela para contratação de energia proveniente de novos empreendi
mentos.
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§ 1º-D. O Ministério de Minas e Energia publicará cronograma estimado de promoção dos leilões
de que trata este artigo até o dia 30 de março de cada ano;
§ 2o O Ministério de Minas e Energia deverá definir o preço máximo de aquisição nos leilões de
energia proveniente de empreendimentos existentes.
§ 4º Poderão ser previstos produtos com início para entrega da energia nos seguintes prazos:
I - até sete anos após o processo licitatório, nos casos de leilões de energia proveniente de novos
empreendimentos, de que trata o § 1º; e
II - até cinco anos após o processo licitatório, nos casos de leilões de energia proveniente de empreendimentos existentes, de que trata o § 1º
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