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RESUMO 

 

O setor elétrico brasileiro tem a função de assegurar a geração, distribuição e 

mercado da energia elétrica. Esse trabalho tem por objetivo apresentar o desenvolvimento dessa 

área, com a finalidade de apresentar as principais politicas publicas aplicadas. A metodologia 

adotada baseia-se na revisão bibliográfica, na análise dos dados obtidos e apresentação de fatos 

ocorridos, com ênfase para as políticas, modelos e impactos socioeconômicos. Ao fim dessas 

etapas o projeto apresenta de forma objetiva os acontecimentos e seus benefícios ou prejuízos, 

com uso de dados estatísticos, lei-decretos aprovados em épocas, e politicas associadas. A 

pesquisa investiga o período de 1879-2018, as informações apresentam argumentos dos autores 

com base em resultados numéricos sempre buscando relação com os casos, explicando-os de 

forma direta e simples.   

 

Palavras-chave: Setor, Energia Elétrica, Economia, Geração, Distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Brazilian electric sector has the function of ensuring the generation, 

distribution and market of electric energy. This work aims to present the development of this 

area, focusing the main public policies applied. The adopted methodology is based on a 

bibliographic review, analyzing the data obtained and presenting the facts that have occurred, 

with emphasis on policies, models and socioeconomic impacts. At the end of these stages, the 

project objectively presents the events and their benefits or losses, using statistical data, 

executive orders approved in times, and associated policies. The research has studied in the 

period from 1879-2018, investigates the information presents arguments of the authors based 

on databases always looking for relationship with the cases, explaining it in direct and simple 

way. 

 

Keywords: Sector, Electricity, Economy, Generation, Distribution. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Setor elétrico Brasileiro tem como papel garantir a geração, distribuição e 

comercialização da energia elétrica, para isso tem como órgão regulador a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL). A matriz elétrica atual tem capacidade instalada em sua maioria 

de 62% as hidrelétricas, em seguidas as termoelétricas (gás natural, carvão mineral, 

combustíveis fósseis, biomassa e nuclear) tem 28%, os outros 10% estão divididos em eólicas 

e importação de energia. Depois de geradas, são transmitidas no Sistema Interligado Nacional 

(SIN) e de transmissão que compreende o país cerca de 100 mil quilômetros (ANEEL, 2018) 

Esse projeto almeja uma análise do setor energético brasileiro e políticas públicas, 

nos períodos de 1879 a 2018 através da metodologia de revisão bibliográfica. Apresentado quais 

foram os investimentos durante a passagem dos governos, quais projetos e políticas foram 

implantados para o desenvolvimento do setor, a evolução nos meios de produção de energia 

elétrica, o crescimento desse setor até então. 

A partir dessa revisão poderão ser levantados os acertos e os erros das políticas 

públicas implementadas, e com base nessas considerações pensar em soluções para os 

problemas atuais. O projeto tem como principal contribuição, apresentar as principais políticas 

públicas feitas no Setor Elétrico Brasileiro (SEB), e qual o impacto social dessas ações durante 

determinado período, com base em dados e levantamentos presentes na literatura, reunir esses, 

e fazer uma análise de cada período. 

Esse trabalho tem como razão, mostrar através de uma linha histórica e objetiva, as 

mudanças do setor elétrico brasileiro, políticas públicas e impactos sociais. Tem sua 

importância para o conhecimento do SEB, e o desenvolvimento da produção elétrica, desde do 

início, a partir de 1879 até os presentes dias. Adicionalmente o presente trabalho visa 

exemplificar como essas políticas públicas afetam os diversos setores da sociedade e na 

diversificação da matriz energética nacional. Espera-se que ao final desse trabalho seja possível 

contribuir para a compreensão das políticas públicas, compreendendo seus erros e seus acertos 

ao longo do período histórico analisado.  
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Objetivo Geral: 

Apresentar o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro no período de 1879 até 

2018, através do estudo das políticas públicas apresentadas para esse setor. 

Objetivo Específico: 

• Realizar uma revisão bibliográfica a sobre as políticas implementadas no período 

1879-2018; 

• Realizar uma revisão bibliográfica sobre o desenvolvimento do setor elétrico 

Brasileiro; 

O referencial teórico apresenta em sua estrutura 4 capítulos, o primeiro aborda o início 

do setor elétrico em 1879 até a estabilidade do modelo estatal no primeiro período do regime 

militar em 1967, o segundo capítulo apresenta o princípio da crise no modelo estatal e os 

processos de privatização, compreendendo o período de 1973-1999, o terceiro capitulo mostra 

a atuação do neoliberalismo, no modelo proposto por Fernando Henrique Cardoso para o setor, 

até o racionamento de 2001, e por último o capítulo quatro que é composto basicamente pelas 

gestões Lula e Dilma juntamente com as políticas feitas, e uma apresentação da Matriz Elétrica 

nos dias atuais.   
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2. UM HISTÓRICO INICIAL DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO. 

 

2.1 Primeiros acontecimentos do Setor Elétrico Brasileiro (1879-1940). 

 

O Setor Elétrico Brasileiro teve seu início ainda no Império, quando Dom Pedro II 

convidou Thomas Alva Edson a trazer seus projetos e aparelhos na aérea da eletricidade para 

serem utilizados na iluminação pública. Quando em 1879 foi inaugurada a primeira instalação 

de iluminação do país, localizada na Estação Central da Estrada de Ferro D. Pedro II, no Rio de 

Janeiro Dentro desse contexto as empresas responsáveis por essas atividades eram de caráter 

nacional e privado e possuíam área de atuação circunscrita aos grandes municípios 

(LORENZO, 2001; ELETRICIDADE, 2019).   

Na década de 1920, houve grande avanço técnico na produção de eletricidade, 

simultaneamente as concessionárias estrangeiras compraram grande parte das empresas 

privadas nacionais que existiam na época, com isso o avanço tecnológico permitiu a construção 

de barragens com técnicas ainda ais avançadas, bem como a Usina de Cubatão em São Paulo, 

que forneceu aos locais próximo as fontes uma ampliação da energia elétrica, fato esse que 

contribuiu bastante na prosperidade urbana e industrial da região (LORENZO, 1993). 

O desenvolvimento desse setor cresceu com a vinda de concessionárias estrangeiras 

para atua na produção de energia, em destaque para as empresas: o Grupo Light e a Holding 

Brazilian Traction que operava em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a AMFORP (American 

Foreign Power Company) implantada no interior de São Paulo. Em outros grandes regiões a 

geração e distribuição da energia elétrica era desempenhada pela Bond and Share. Essa 

produção foi basicamente destinada para consumo urbano e industrial em regiões próximas às 

fontes produtoras (DIAS, 1988). 

 A evolução econômica nesse período da era cafeeira que viveu seu auge entre o 

fim do século XIX e o fim de 1930, esse progresso trouxe uma variedade de negócios como: 

ferrovias, empregos, crescimento urbano, comércios, serviços e indústrias, que foram 

importantes para a consolidação da eletricidade no país. A eletricidade era grande novidade, e 

apresentava papel fundamental na economia, os benefícios trazidos transformaram a vida 

brasileira, contudo assuntos como fixação de preços, condições de outorga das concessões de 

serviços públicos, e o lucro das empresas foram assunto principal para a imprensa da época, 

causando discussões sobre o assunto, e noticiários em defesa da intervenção do governo no 
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setor, o argumento principal era o alto preço da eletricidade, justificando que era culpa das 

condições que regulavam as concessões desde do início do século, Eduardo Guinle publicou 

em 1933 uma artigo com o título “ A light e seus negócios da China”, em alusão a essa situação 

descrita (SAES,1986). 

O grande problema segundo Guinle (1933) é que o padrão ouro que era o processo 

de regulação tarifária, não tinha bases para fixação do preço e exploração comercial, com isso 

havia uma equivalência entre as tarifas e o ouro garantindo aos investidores segurança de 

inflações e desvalorização da moeda, o autor faz uma comparação ao padrão ouro e a paridade 

cambial (relação do poder aquisitivo entre moedas de distintos países), que foram estabelecidas 

em contratos de concessão que não possuía os ganhos de produtividade consequentes do 

progresso técnico e consolidação de cargas. O autor ainda compara o funcionamento dessas 

questões nos Estados Unidos e na Europa, que teve como solução da regulamentação do serviço, 

tarifas baseadas no exigente controle do capital investido que avalia se a empresa tem 

capacidade de investir seu capital e qual o lucro gerado desse investimento, em seu rendimento 

e no princípio da reversão, que ocorre no momento em que o setor elétrico era explorado pelo 

capital privado. 

Com isso a ideia de que o estado deveria concorrer com as concessionárias 

estrangeiras para obter um preço menor da eletricidade já existia em outros países, os exemplos 

são as intervenções estatais sucedidas na Áustria, Alemanha, Suíça e Inglaterra, esse último 

onde o Electricity Supply Act, de 1926, determina por meio da Central Electricity Board, um 

sistema praticamente socializado para regulamentar as industrias privadas (LORENZO, 2001). 

Analisa Guinle (1933), que entre os anos de 1910 e 1930 as tarifas tiveram redução nos países 

citados de 75% onde havia empresas pública, enquanto que nos Estados Unidos onde não 

possuía leis regulatórias foi de 50%. 

 

Tabela 1 – Capacidade instalada das usinas elétricas 

 

 

 

 

 

Fonte: Leite, 2007. 

Capacidade 1915 1920 1925 1930 

Números de Empresas - 306 - 1.009 

Capacidade (MW) 310 367 507 779 

Crescimento - 18% 38% 54% 

Capacidade/hab (watts) 13 13 17 23 
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Nesse período a Light tinha soberania no cenário elétrico do País em 1915, era 

equivalente a 40% da capacidade total, essa proporção foi mantida até 1930, crescendo para 

46% em 1946. A concentração desses serviços situava-se nas duas maiores cidades do país e 

no setor industrial, explicando tal domínio. Dentre as principais obras na época projetadas e 

executadas pelo Engenheiro Asa Billings estão: a hidrelétrica ilha dos Pombos, no rio Paraíba 

di Sul, inaugurada em 1924, alcançando potência de 73 mil kW no ano de 1926, aumentando a 

capacidade de atendimento no Rio de Janeiro; e a hidrelétrica de Cubatão, inaugurada em 1926, 

com potencial inicial de 28 mil kW logo mais crescendo sua capacidade para 76 mil kW  

(LEITE, 2007). 

Na década de 30 surgiu o Código das Águas em um momento de crises 

internacionais e necessidade de o Brasil ter um novo modelo econômico, com foco no 

desenvolvimento industrial, planejamento de políticas econômicas e sociais. Um dos principais 

motivos para a criação desse decreto, foi o descontentamento da população com os altos custos 

da energia elétrica, tendo em vista que o crescimento da demanda era grande, era preciso fazer 

uma regulamentação nesse setor. O decreto 24.643/34 tem como objetivo regulamentar o uso 

da água, as condições de utilização, tratamento e controle. Com foco na regulamentação da 

energia hidrelétrica, sendo determinada tarifas de serviços públicos e cobrando dos Estados 

disciplina na aplicação do Código (MARUJO; TESK; ANTUNES, 2015).    

Referente as mudanças no processo de fixação de tarifas propostas pelo Código de 

Águas, até o ano de 1933 as concessionárias tinham liberdade tarifária que permitia contratar 

tarifas no equivalente ouro, tendo uma correção monetária dentro. A situação muda com o 

Decreto n.23.501, de 27 de novembro, que proibia contratos que previsse pagamentos em tarifa 

ouro, ou em outra moeda que não fosse a do país. Em 1934 o Código de Águas estabelecia a 

mudança de fixação de tarifa, com início do serviço pelo custo, obteve controle do uso dos 

cursos e quedas d´água e fornecimento de energia elétrica (LIMA, 1984). 

Em 1939 surge o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, que exigiu a 

revisão dos contratos e concessões existentes, causando grande manifestação das empresas, que 

se mostravam insatisfeitas com a descapitalização, pela execução do princípio do custo 

histórico contido no Decreto-Lei n.3.128 “Art. 9º será de dez por cento (10%) o lucro a ser 

permitido no investimento, que iria ser computado no cálculo das tarifas das empresas que 

explorarem a indústria e comércio da energia hidro e termelétrica.” “ Art. 10. O disposto neste 

decreto-lei aplicar-se-á, também, aos concessionários dos aproveitamentos hidráulicos já 

concedidos e aos que venham a ser concedidos sob o regime do Código de Águas e do decreto-
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lei 852” , já, citado, bem como ás empresas que se constituírem para exploração da indústria e 

comércio de energia termelétrica.”  estabelecendo que os investimentos das empresas de energia 

fossem determinados através do tombamento, passando a ser base para o cálculo de tarifas e 

indenizações em caso de envolvimento de empresas do estado). E com os preços altos com os 

quais o país sofria, então as empresas concessionárias reduziram seus investimentos 

(LORENZO, 2001). 

Nesse momento o país se via dividido em duas correntes de pensamento os 

privatistas e nacionalistas, afim de buscar soluções para a não expansão da oferta de eletricidade 

e soluções para a oferta insuficiente, a segunda guerra mundial trouxe dificuldade para o 

desenvolvimento tecnológico da área, devido à dificuldade para importação de equipamentos 

elétricos, a expansão da capacidade instalada crescia, com o processo de urbanização, 

disseminação do uso de eletrodomésticos, e industrialização, causando uma incerteza da oferta 

de eletricidade no Brasil (LORENZO, 2001). 

Por fim, nesse período houve uma indecisão quanto ao futuro do setor elétrico 

brasileiro, pois o estado não possuía capital, tecnologia e capacidade de prestar os serviços que 

as concessionárias faziam, em contra partida as empresas estrangeiras não conseguiram tarifas 

vantajosas, regulamento cambial favorável e segurança de capital, por conta da política 

nacionalista que o país vivia, a solução foi a criação das primeiras companhia concessionárias 

estaduais  em 1940 (PERREIRA, 1975). 
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A tabela 2 apresenta a concentração das empresas de energia elétrica. No ano de 

1920 a potência instalada no país era de 367 mil MW, em 1930, 779 mil MW, em 1940 1248 

mil MW. É relacionado a região, número de empresas, e potência instalada em porcentagem, é 

notória a grande concentração no Sudeste (LEITE, 2007). 

 

Tabela 2 – Concentração das Empresas de Energia Elétrica 

Fonte: Leite, 2007. 

Ao analisar-se a tabela 3 o crescimento médio da capacidade instala de geração, dada 

em porcentagem aos intervalos de ano apresentados, vemos que no período entre 1883 até 1910, 

há um aumento considerável na capacidade instalada, enquanto que após 1910 até 1945 a 

expansão desse setor é baixa.  

 

Tabela 3 – Crescimento médio anual da capacidade instalada de geração (1883-1945). 

Período 1883-1900 1900-10 1910-20 1920-30 1930-40 1940-45 

% a.a 35,7 30,7 8,8 7,8 4,8 1,5 

Fonte: Gomes (2002), p.5. 

 

A tabela 4 mostra a evolução da potência instalada no Brasil, de forma mais exata 

em MW, diante dos números é possível observar o baixo crescimento entre 1939 e 1945, tendo 

aumentado em 165,597 mil MW, o menor em relação ao intervalo de tempo. 

1920 1930 1940 

Região Números 

de 

Empresas 

% 

Potência 

Números de 

Empresas 

% 

Potência 

Números de 

Empresas 

% 

Potência 

Norte 11 2 42 1 99 2 

Nordeste 49 10 286 10 483 10 

Sudeste 167 82 454 80 598 80 

Centro-

Oeste 

8 - 33 - 53 1 

Sul 71 6 194 8 383 8 

Total 306 100 1.009 100 1.616 100 
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Tabela 4 - Evolução da potência instalada em MW no Brasil em alguns períodos entre 1920-

1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gomes (2002).  

2.2 Processos de estatização 

 

Em 1943, o processo de estatização do setor elétrico iniciou–se com a criação da 

Comissão Estadual de Energia Elétrica (CEEE), cujo o objetivo consistia em estudar e 

sistematizar a utilização do potencial hidrelétrico e carbonífero daquele Estado. Logo após em 

1945 foi elaborado o Plano de Eletrificação do Estado do Rio Grande do Sul, que planejava 

desenvolver do estado, com o aumento da oferta e distribuição de energia elétrica, e criação de 

um padrão de empresa estadual. A estrutura de financiamento se dava via imposto único sobre 

tarifas. Enquanto que ainda nos anos 40 em Minas gerais foi inaugurada a Usina de Gafanhoto 

na região de Contagem, e era administrada precariamente pela AMFORP, com essa experiencia 

foi criada em 1952 a Cemig, que tinha economia mista, e facilitou o avanço da indústria no 

local. Em 1945 foi criada pelo governo federal a Companhia Elétrica de São Francisco (Chesf), 

com a finalidade de aproveitar a força das cachoeiras do Rio São Francisco juntamente com o 

complexo de usinas hidrelétricas de Paulo Afonso - BA, e que  não construiu somente o estado 

da Bahia, era o momento em que a geração de energia se estendia pelo Nordeste, no entanto a 

reponsabilidade de criação de sistemas de distribuição era dos governos estaduais 

(FELICIANO, 1988). 

Tendler (1968) explica que no eixo Rio-São Paulo o crescimento industrial foi o 

mais rápido do país desde do ano de 1930, causando problemas no abastecimento de energia 

Ano Potência (MW) 

1920 

1925 

1930 

1934 

1935 

1937 

1939 

1940 

1945 

367,018 

507,483 

778,802 

828,656 

850,129 

947,010 

1.176,036 

1.243,877 

1.341,633 
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elétrica. A Light concessionária responsável pela região, enfrentava sérias questões como o 

esgotamento dos potenciais hidrelétricos, restando apenas a ampliação da capacidade instalada 

existente nas usinas. A falta de energia era frequente no maior centro econômico do Brasil e 

demora no atendimento, diminuindo assim a demanda, adicionalmente, quedas nas voltagens 

se juntavam ao problema anterior para travar o desenvolvimento econômico. 

Para tentar resolver as dificuldades de abastecimento do sudeste brasileiro, em 1957 

foi criada pelo governo federal através do Decreto nº 41.066 “Art. 1º É concedida à Central 

Elétrica de Furnas S.A , com sede em Passos, Estado Minas Gerais, autorização para funcionar 

como Empresa de energia elétrica, de acordo com o Decreto-lei n.º 938, de 8 de dezembro de 

1938, ficando a mesma obrigada para os seus objetivos, satisfazer integramente as exigências 

do Código de Águas (Decreto número 24.643. de 1º de julho de 1934), leis subsequentes e seus 

regulamentos, sob pena de revogação do presente ato.” a Central Elétrica de Furnas, no Rio 

Grande do Sul, com grande aproveitamento energético. Entrando em operação em 1963, na 

grande crise de abastecimento por conta de problemas climáticos, deixando a represa de Bilings 

(São Paulo) quase seca. O funcionamento de Furnas solucionou o racionamento, melhorando 

assim o funcionamento das indústrias e acabando com a adversidade sofrida pela população 

(BRASIL, 1957; FELICIANO, 1988). 

A intervenção do Estado no setor elétrico teve como objetivo desde dos anos 40 

fazer um plano global do setor que fosse capaz de expandir a capacidade de produção e criar 

oportunidade de financiar esse processo. Nessa perspectiva foi feito o primeiro Plano Nacional 

de Eletrificação proposto por Vargas, que analisava as dificuldades para integrar regiões 

elétricas através de linhas de transmissão e prever os recursos para investimentos. Nesse projeto 

tinha a criação de um Fundo Nacional de Eletricidade (FNE), a origem da Eletrobrás e visava 

grande parceria com o setor nacional produtor de equipamentos elétricos (LORENZO, 2001). 

Esse plano foi reprovado da forma proposta, devido a pressões em especial das 

concessionárias estrangeiras, sendo preservado a criação do Fundo Federal de Eletricidade 

(FFE) com recursos do Imposto Único sobre a Energia Elétrica (IUEE) criado em 1955. Esses 

recursos eram administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) 

que se fez em parceria com o Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAE), grande 

pensador e gerenciador dos planos de crescimento do setor elétrico. Por meio da Lei 3.890-A 

assinada pelo então presidente Jânio Quadros criou-se a Eletrobrás em 1961, e novas 

ferramentas de financiamento, com uma política objetiva de expansão do setor elétrico, a 

empresa era apenas para controle das demais subsidiárias (BRASIL, 1961; LORENZO, 2001). 
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O progresso do Primeiro Plano Nacional de Eletrificação (PPNE) até a origem da 

Eletrobras, não foi calmo. Nos debates para criação da Eletrobrás gerou um grande conflito 

entre privatistas e nacionalistas, envolvendo as classes médias urbanas que tiveram sua 

participação importante na vitoriosa campanha pela constituição do monopólio estatal do 

petróleo. No início da Eletrobrás foram traçados objetivos avançados para crescer a capacidade 

instalada de energia elétrica no Brasil. A estratégia demandava de capitais adicionais para 

íntegro atendimento ao mercado, antecipava a queda da participação de capitais privados, em 

destaque o estrangeiro. A organização do PNE dividia atividade dentro do setor elétrico, as 

empresas públicas tinham como papel liderar a ampliação da capacidade da capacidade de 

geração e associação do sistema elétrico, ao mesmo tempo que as empresas estrangeiras eram 

responsáveis pela distribuição, principalmente a Light e a AMFORP (LORENZO, 2001).  

 

Tabela 5– Crescimento médio anual da capacidade instalada (%) 

 1945-1950 1950-1955 1955-1960 

Total 7,0 10,8 8,3 

LIGHT 5,0 8,2 1,5 

Fonte: Leite, 2007. 

A Light que se mantinha entre 45% e 50% da potência total instalada no Brasil, a 

partir de 1955 como apresenta a tabela 5 o crescimento médio caiu, pelo motivo da atuação da 

empresa que passou atuar exclusivamente à distribuição, comprando parcelas crescentes da 

energia de Furnas (LEITE, 2007). 

  

2.3 Estabilização do Modelo Estatal. 

 

Em 1960 foi criada pela Lei n° 3.782, o Ministério de Minas e Energia (MME), e 

no ano de 1962 o estado teve participação total, quando os militares assumiram o poder, em 

primeiro plano foi necessário buscar uma estabilidade financeira para o país, Nos períodos de 

1963 a 1973 o Brasil viveu o “milagre econômico” onde a economia foi estabilizada, onde as 

taxas foram superiores a 10% ao ano durante os seis anos seguintes. Devido ao II Plano 

Nacional do Desenvolvimento (II PND), o setor elétrico cresceu continuamente (SILVA, 2011). 
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Nesse cenário no primeiro período da ditadura militar – 1965-1967, foi marcada 

como fase de reestruturação econômica, servido de base para o crescimento do PIB 

posteriormente, entra em vigor a Lei 4.904/65 que dispõe da organização do MME, sendo 

criado e vinculado ao mesmo o Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAE), em 1969 

pelo Decreto nº 63.951 foi aprovado uma nova estrutura básica para o MME, passando o DNAE 

a ser o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), mudança essa que o 

poder de promover todos os tipos de atos normativos em relação a serviços de eletricidade 

prestados. Houve mudanças também com a aprovação da Lei 4.357/64 que cobrou a autorização 

da emissão de obrigações do Tesouro Nacional e cobrou correção monetária (LIMA, 1995). 

As principais medidas tomadas foi o Decreto n.54936, de novembro de 1964, que 

regulamenta serviços de energia relativos à correção da tradução monetária do valor original 

dos bens do ativo imobilizado, sendo assim rompendo o principal item do custo de serviço 

regulamentado no Código de Águas. Então as tarifas são elevadas entre os anos de 1964 e 1967, 

por volta de 60% acima da inflação do período, adicionalmente outras tarifas foram cobradas 

como: o Decreto-Lei nº 336 em 1967, altera os critérios de distribuição do Imposto Único sobre 

Energia Elétrica e dá outras providências e Lei nº 5.655 de 1971, Dispõe sobre a remuneração 

legal do investimento dos concessionários de serviços públicos de energia elétrica, elevando da 

taxa máxima de remuneração legal de 10% para 12%,e dá outras providências, que permitiu o 

governo tomar posse de concessionárias privadas ao fim do prazo de concessão. Com as 

mudanças ocorridas, o setor passou a ter um sistema de financiamento próprio para expansão 

dos negócios, e a Eletrobrás desde então administra esses recursos, facilitando concessões de 

financiamentos externos, que foram fontes de recursos para expansão (MEDEIROS, 1996). 

A Canambra (Consórcio de planejamento composto por empresas: canadense, 

americana e brasileira) e a Eletrobrás, tiveram relação importante para o planejamento 

energético do país. Sendo a Canambra responsável pelo planejamento integrado a longo prazo, 

fazendo estudos detalhados do potencial hidrelétrico do país, como levantamentos hidrológicos, 

hidrometria e pluviometria, com auxílio de outras instituições (MERCEDES; RICO; POZZO, 

2015). 

 O planejamento era feito pela Canambra para a região sudeste, consistia na criação 

de um sistema de elétrico de interconexão, na qual foi estabelecida em 1963 com a Usina de 

Furnas, que tinha linhas de alta voltagens ligadas por uma rede de distribuição entre Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse tipo de interligação realizou-se em outras regiões, 
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tornado a produção de energia mais regional. Como benefícios: redução do custo total, 

distribuição barata de energia possibilitando o crescimento econômico (MEDEIROS, 1996). 

 

Tabela 6 – Indicadores sobre a geração de energia elétrica 

Fonte: Machado, 2018. (1) Inclui concessionários e autoprodutores.  

Como resultado do II PND, o governo estabeleceu aumentar em 60% a capacidade 

de geração, A tabela 6 indica que em média houve um aumento constante. Analisando entre os 

anos de 1974 e 1979 o crescimento é por volta de 70%. Enquanto que a produção hidráulica 

aumentou 75% no mesmo período, com a crescente do consumo industrial aumentando 2% no 

consumo total de energia elétrica (MACHADO, 2018). 

3. CRISES NO SETOR E PRINCÍPIO DE MUDANÇAS. 

 

3.1 O princípio da Grande Crise no Setor. 

 

Em 1973, foi assinado entre Brasil e Paraguai o Tratado de Itaipu, meio legal para 

benefício do uso hidrelétrico do Rio Paraná pelas duas nações, ficando responsável pela 

construção a entidade binacional chamada de Itaipu, e dando início das obras somente em 1975 

(MIRANDA, 2008). 

Anos ENERGIA ELÉTRICA (GWh) 

Potência 

Instalada 

das usinas 

(MW) 

Produção (1) Consumo (1) 

Total Hidráulica Térmica Total Industrial Não industrial 

1974 17.526 71.469 65.595 5.874 58.741 31.674 27.067 

1975 19.056 76.954 72.093 4.861 66.013 35.616 30.397 

1976 20.827 88.016 82.809 5.207 75.267 41.748 33.519 

1977 22.491 97.820 92.748 5.072 83.989 46.526 37.463 

1978 25.300 108.914 101.595 7.319 93.699 52.438 41.261 

1979 27.970 121.401 115.262 6.139 104.825 58.791 46.034 
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A Lei N° 5.899, de 1973, ficou popular como Lei de Itaipu, trouxe a 

responsabilidade da Eletrobras como frente aos planos e operação do sistema brasileiro. Com o 

início dessa lei foram criados os Grupos Coordenadores de Operação Interligada – GCOIs com 

o intuito de cuidar dos recursos hidrotérmicos e de forma estratégica abrir operação para um 

sistema interligado (KLIGERMAN, 2009). 

Um fato que mudou a economia nacional foi o Primeiro Choque do Petróleo, 

quando membros da OPEP aplicaram seguidos aumentos no preço do Barril em um prazo curto 

de outubro de 1973 a janeiro de 1974, os preços cresceram de 3,27 dólares para 11,58. Fato esse 

que causou um desequilíbrio nos setores da economia, diminuindo as exportações, aumentando 

a inflação e parando vários setores da indústria. Como forma de solucionar os problemas 

enfrentados, em março de 1974 foi apresentando o II Plano Nacional de Desenvolvimento, 

início do mandato o Governo Geisel (MELO, 2008). 

O objetivo do II PND era viabilizar a produção dos essenciais insumos básicos, 

como petróleo, aço e energia elétrica, pensando assim melhorar a economia, visando continuar 

o crescimento econômico com a finalidade de consegui financiamentos no mercado 

internacional e apoio nas empresas estatais. Com a diminuição do investimento privado coube 

as empresas estatais fazer as manutenções por um tempo, em projetos conhecidos como Itaipu, 

Tucuruí, o Programa Nuclear e a Ferrovia do Aço (SILVA, 2011). 

O primeiro choque do petróleo influenciou na construção do Plano 90, com foco 

principal no uso dos recursos hidráulicos para geração de energia, e introdução de fontes 

alternativas. Assim surgiu a ideia de inserir usinas nucleares no planejamento parcial, sendo 

estabelecidas no planejamento final. Nesse sentido estudos realizados apresentaram três 

cenários de projeção da demanda: o baixo, o médio e o alto, porém houve um problema as 

técnicas utilizadas para essa analise não foram suficientes para simular os reservatórios e 

elaborou-se  uma regra que seria esvaziado o primeiro reservatório cujo metro cúbico gerasse a 

maior quantidade de energia ao longo da queda do rio. Esta regra foi mudada logo em seguinte 

pelo reservatório de vazão que mais gerasse na cadeia, somente até um ponto, denominado 

faixa. O funcionamento da nova regra se dava da seguinte forma: o primeiro reservatório seria 

barrado ao atingir a faixa e liberando-se o seguinte, utilizando todos sem a primeira faixa até 

acabar, retornando o processo do início da mesma maneira (MERCEDES; RICO; POZZO, 

2015). 



24 
 

Em progresso o aumento da oferta de energia elétrica, os investimentos feitos eram 

principalmente para as áreas de pesquisa, exploração e produção de petróleo e devidos, e fontes 

alternativas de energia como o álcool. Com objetivo de aumentar a demanda prevista, foi feito 

um plano de expansão da capacidade instalada de geração de 17.500 MW em 1974 para 

30.000MW até o final de 1980. Para alcançar as metas realizam-se os projetos de construção 

de usinas de grande como: Tucuruí, Itaparica, Sobradinho, Paulo Afonso IV, Foz do Areia, 

Salto Santiago, Ilha Grande, Itumbiara, Emborcação e Porto Primavera. Como diferencial no 

aspecto das fontes de energia, foi elaborado o projeto de energia nuclear, responsável pelas 

Empresas Nucleares Brasileiras (NUCLEAR), tal projeto é constituído pela construção de 

Angra I, Angra II e Angra III (cuja construção se encontra em andamento a presente data). 

(HERMANN 2005; SILVA, 2011). 

Em 1974 a Eletrobras tinha funções de operação, de planejamento e engenharia, 

todas essas sob comando de uma mesma diretoria. Logo após o setor passou por processos de 

industrialização, sendo necessário a criação do Comitê Coordenador de Operação Interligada – 

CCOI, precursor dos GCOIs. A organização dos departamentos foi apresentada da seguinte 

forma: De estudos, de mercado, de transmissão, de geração de energia e de estudos energéticos. 

Dessa última divisão do departamento fio criado o Grupo Coordenador de Planejamento dos 

Sistemas Elétricos – GCPS (BRANDI, 2010). 

O Decreto-Lei N° 1.383/1974 que estabeleceu a “ equalização tarifária”, que 

buscava a diminuição do preço da energia elétrica nas regiões mais humildes do país, o cálculo 

feito para a liquidação do subsídio criado era chamado de Reserva Global de Garantia (RGG), 

que funcionava na transferência de recursos entre as concessionárias que tem excedentes e as 

que possuíam menos (SILVA, 2011).  

Rego (2007, p.35) explica o funcionamento desse mecanismo: 

A compensação seguia uma hierarquia, se a concessionária estivesse acima de 

10% de remuneração anual (não mais 12%; ver art 5° do DL 1.383), critério do MME – Havia 

certo poder discricionário, portanto – em tese o excedente iria para a RGG (até 2% dos 

investimentos da empresa),  já deduzidos previamente todos os encargos existentes, como o 

custo do serviço, o que incluía a Reserva Global de Reversão - RGR 

Com tudo a queda nas tarifas não afetará somente as empresas de energia elétrica, 

e também o governo, ao mesmo tempo que a aplicação do IUEE (Imposto Único sobre a Energia 

Elétrica) e do IEC (Imposto Especial de Consumo) em uma base que estava cada vez mais 

quebrada. Em consequência a Eletrobrás perdia cada vez mais recursos para fazer investimentos 
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no setor, em decorrência o endividamento externo aumenta, passando a área a ficar dependente 

de recurso externos sendo financiada pelo dinheiro arrecadado da venda de barris de petróleo, 

ganhando espaço crescente na captação bruta de recursos externos nacional (SILVA, 2011). 

Desse modo o agravamento crescente da saúde financeira das empresas foi mais um 

problema enfrentado pelo SEB. Em execução do II PND, houve aumento do sistema de oferta 

de energia, adicionalmente a esse processo ocorrem a redução de impostos e tarifas, 

aumentando o endividamento externo. Apesar disso, grande parte das dívidas feitas pelo setor 

eram de curto prazo, em contra partida o aumento da taxa de juros internacional aumenta, 

causando as empresas elétricas enorme crise para terminar os projetos de longo prazo e pagar 

seu déficit (ORSELLI, 1989). 

Entre os anos de 1972 e 1986, implementou-se uma política de intervenção para 

reduzir sistematicamente e continua as tarifas de energia elétrica, essa redução foi equivalente 

a 44%, a Eletrobrás planeja e publica o quadro comparativo das tarifas adotadas pelo Brasil e 

outros 22 países (desenvolvidos e em desenvolvimento), esses dados apresentados na tabela 7 

mostra que a posição do Brasil caiu constantemente, de 1973 a 1985 houve uma redução nas 

tarifas residências de 61%, enquanto que industrial pequeno e grande tiveram respectivamente 

de 29% e 19% (LEITE, 2007). 

Tabela 7  – Índice das tarifas (1973=100) 

 

 

 

 

 

Fonte: Leite, 2007 

A tabela 8 apresenta dados com relação ao Brasil e outros 22 países da posição das 

tarifas, onde o país tem continua queda chegando a ter as menores tarifas em todos os setores 

ocupando a última colocação em 1985. 

 

 

 

Tipo/Consumo 1973 1979 1985 

Residencial 100 64 39 

Industrial 

Pequeno 

100 71 71 

Industrial Grande 100 70 81 
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Tabela 8 - Posição relativa das tarifas no País 

 

 

 

 

 

Fonte: Leite, 2007 

Os entraves para expansão da economia não impediam o crescimento do consumo 

de energia elétrica que tiveram grande crescente até 1980, sendo explicados os altos 

investimentos feitos com obras de geração e transmissão. O crescimento da Potência instalada 

cresceu 25% no período de 1973 a 1982, chegando a 39.000 MW. A expansão do setor teve 

frente de empresas de âmbito regional como a própria Eletrobrás e outras concessionárias 

regionais como: CESP, Cemig e Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel). Houve a 

conclusão de obras já iniciadas anteriormente, sendo essas: Ilha Solteira (maior usina da CESP), 

Itumbiara (Furnas), Paulo Afonso IV (CHESF), Salto Santiago (ELETROSUL), São Simão 

(Cemig) e Foz do Areia (Copel), projetos maiores tiveram suas obras adiantadas como Itaipu e 

Tucuruí (Eletronorte). O grande desenvolvimento teve grande impacto na economia nacional, 

aumentando a indústria de equipamentos eletromecânicos, multinacionais, empresas nacionais 

de construção civil e de engenharia de projetos (BRANDI, 2010). 

No ano de 1977 foi feito o Plano 92, o primeiro plano nacional voltado para a 

energia elétrica, também conhecido como “Plano Nacional de Atendimento aos Requisitos de 

Energia Elétrica” até 1992, com papel de proporcionar diretrizes de ordem econômica e técnica 

para a Departamento de Planejamento Energético - DPE da Eletrobras. Sua importância é 

reconhecida por integralizar todas as regiões e proporcionar subsídios para o Plano 95. No Plano 

95, criado em 1979, montou-se um plano de expansão territorial e elaborou-se uma análise mais 

precisa do potencial hidrelétrico brasileiro, com prazo de 15 anos esse projeto levou em 

consideração os prazos de construção de usinas e das linhas de transmissão (BRANDI, 2010). 

Em 1980, o poder centrado na Eletrobras passou a causar conflitos com as empresas 

estaduais, os motivos seriam: interesses econômicos regionais e externos; disputas por 

aproveitamento de geração concebidos em especial às empresas do Grupo Eletrobrás pelo 

governo federal; e empates por recursos setoriais que diminuíam cada vez mais, principalmente 

para término de obras (MEDEIROS, 1996). 

Tipo/Consumo 1973 1979 1985 

Residencial 3° 14° 23° 

Industrial 

Pequeno 

9° 21° 23° 

Industrial Grande 15° 22° 23° 
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A estratégia adotada pelo governo foi baseada em um modelo de medidas recessivas 

adotado em 1981, com objetivo de valorizar a moeda internamente para gerar excedentes afim 

de exportar, devido à elevação da taxa de juros, o governo planejava que o déficit em conta 

corrente diminuísse, através da valorização da moeda, juntamente com as empresas públicas e 

privadas que iriam ao mercado internacional em busca de taxas de juros menores, resultando 

na entrada de capital no país. O FMI (Fundo Monetário Internacional) concedeu ao Brasil um 

empréstimo de US$ 4,2 bilhões, contudo exigiu ao país uma política monetária ainda mais 

restritiva, em virtude da moratória do México (Crise da dívida externa), a organização atuou 

junto do governo para que não aumentasse a dívida externa (SILVA, 2011). 

Em 1981 outro fator surge como problema, a troca do princípio da equalização 

tarifária pela a taxa média de remuneração para todo o setor, esse fato agravou financeiramente 

as concessionarias principalmente as estaduais, devido a taxa média que tinha que ser mantida 

independente de qualquer ganho de produtividade que uma empresa alcançasse teria que ser 

transferido para outra, afim de manter a taxa média. Diante dessa situação a diminuição do 

fluxo de recursos próprios e federais, as empresas estaduais passaram por um crescente processo 

de endividamento externo e interno, por conta do alto investimento feito em obras, e 

empréstimos no período de 1974-1979 (LORENZO, 2001). 

No começo da década de 80 o Setor Elétrico Brasileiro passou por um grande 

processo de ampliação da malha de integração, com intuito de otimizar a produção hidrelétrica 

do país, parte da região Norte foi interligada a Nordeste com o início de operação da usina de 

Tucuruí por meio de um sistema de transmissão conectadas a linhas implantadas pela CHESF 

iniciada na usina de Sobradinho com tensão de 500kV. Esse sistema possibilitou uma garantia 

de suprimento de eletricidade em períodos de estiagem prologadas, além de garantia aos 

grandes centros industriais do Norte e consumidores da Eletronorte que fossem abastecidos da 

energia gerada pelo rio São Francisco. Logo após em 1982, o mesmo plano de integração foi 

adotado nas regiões Sudeste e Sul por conta da entrada em operação de parte do sistema de 

transmissão de Itaipu de 750kV. Nesse instante a reunião desses dois grandes sistemas 

interligados, representava aproximadamente 97% da capacidade de geração instalada do Brasil 

(BRANDI, 2010). 

O planejamento centralizado da Eletrobrás passou a ser criticado. Em novembro de 

1980 foi criado o GCPS (Grupo Coordenador do Planejamento de Sistemas Elétricos), e 

somente reconhecido como órgão responsável pela expansão dos sistemas elétricos dois anos 

depois, através da Portaria n° 1.617 de 1982. O início da análise probabilística de expansão do 
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sistema feita pelo grupo de trabalho de critérios de planejamento energético. Em 1984, o GCPS 

construiu estudos do planejamento de médio e longo prazo para a garantia de fornecimento, 

esse método tornou possível calcular o risco no atendimento da demanda. O risco de déficit foi 

de 5% esse passando a servir como avalição da disponibilidade de energia pelo planejamento 

da expansão e operação dos sistemas interligados (MERCEDES; RICO; POZZO, 2015). 

O fim da década de 80 ficou marcada pela perda da eficiência do Setor Elétrico 

Brasileiro, devido a contenção tarifária, as empresas elétricas estaduais passaram a ficar 

endividadas ao ponto de não pagar a própria energia comprada. Os rígidos controles 

orçamentários e divergências entre Eletrobras e concessionarias estaduais são motivos dessa 

crise. Por outro lado, a oferta, possuía interesses de empreiteiras, empresas de consultoria e 

fabricantes, que queriam aproveitar o crescimento do setor, por ser dependentes de obras 

estatais. Nesse sentido, na demanda, a grande quantidade de energia gerada incentivou a 

instalação de indústrias como grandes consumidores, enquanto que o preço da energia era 

desvalorizado (LORENZO, 2001). 

 

3.2 O Setor Elétrico na República Nova. 

 

Em 1985, deu início o governo Sarney, marco da redemocratização, e mudança de 

modelo modelos econômicos, de intervencionista militar para modelo liberal. O primeiro passo 

do governo foi a aprovação do Plano de Recuperação Setorial (PRS), sendo supervisionado pela 

Eletrobras com contribuição de empresas concessionárias, junto ao Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica – DNAEE. Dentro do plano havia obras a serem executadas até 1989, 

entretanto houve motivos maiores para que os investimentos fossem priorizados, esses são: os 

procedimentos de negociação da dívida externa, divergências entre as concessionárias devido 

aos recursos disponíveis e reformas no setor de infraestrutura. A prioridade de investimento do 

governo era estratégica focada na geração de rentabilidade (MERCEDES, 2002). 

O PRS seguia diretrizes como seus objetivos, estas são: ajusta o Setor Elétrico 

cumprindo metas estabelecidas no I PND garantindo o fornecimento de energia necessário para 

o desenvolvimento; Promover urgentemente a recuperação financeira do Setor;  Promover a 

ideia do Plano como objetivo principal nas entidades a níveis: setorial (MME,ELETROBRÁS, 

DNAEE, e concessionárias); Governamental (Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional-SEPLAN, Ministério  da Fazenda); órgão de financiamento (Banco Internacional 
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para Reconstrução e Desenvolvimento, Banco Interamericano de Desenvolvimento); 

fornecedores (empreiteiros, fabricantes de equipamentos), todos esses setores possuiam ações 

de referencial confiável, e que essas tenha acompanhamento ao longo do tempo obedecendo os 

interesses dessas áreas (ALQUÉRES, 1987). 

O PRS pediu a revisão do Plano 2000 no ano de 1985, por causa da inclusão de 

outros setores no planejamento do setor elétrico, porém o governo priorizou o equilíbrio 

econômico-financeiro. O Plano 2010, Plano Nacional de Energia Elétrica é apenas uma revisão 

do Plano 2000. O Plano 2010 introduziu os recursos hídricos da Amazônia, usinas termelétricas 

e incluiu novamente as usinas nucleares presentes no Plano 90. Um fato importante foi a 

preocupação com os impactos causados pelos meios de geração de energia, então em 1986 foi 

feito o estudo dos impactos ambientais no “Relatório de Impacto Ambiental EIA-Rima”. Esse 

Plano 2010 foi aprovado apenas em 1988, servindo como suporte no atendimento ao mercado 

de energia elétrica, a responsabilidade dos planos de expansão era da GCPS com o estudo feito 

a curto prazo dos Planos Decenais de Expansão (MERCEDES; RICO; POZZO, 2015). 

No governo Sarney temos três tentativas de diminuir a inflação, principal problema 

econômico no país, os planos econômicos implantados foram: o Plano Cruzado (1986); o Plano 

Bresser (1987); o Plano Verão (1989).  O Plano Cruzado realizou uma reforma monetária, 

paralização de preços, mudanças nos índices de preços e política salarial, além da separação 

econômica. No início o plano praticamente zerou a inflação, aumentou empregos, demanda por 

produtos, aumento da indústria. O Plano Cruzado II serviu no final de 1986 como tentativa de 

diminuir os problemas econômicos, através do reajuste de preços, porém aumentou novamente 

a inflação. Então no início de 1987 com a declaração da moratória dos juros da dívida externa, 

tem fim o Plano Cruzado e consequentemente ao congelamento dos preços. Os Planos Bresser 

e Verão serviram de continuação das ideias do Cruzado afim de diminuir a inflação, devido à 

falta novas ideais econômicas para conter o problema inflacionário, a cada plano surgia uma 

nova moeda e os mesmos dilemas, no início a inflação era menor e pouco tempo depois 

aumentava, não havia uma estabilidade (SILVA, 2011). 

O Plano de Recuperação Setorial, constituiu um programa de planejamento 

econômico-financeiro para o setor elétrico, estabelecendo metas já comentadas anteriormente, 

principalmente a recuperação tarifária. A relação dos Planos econômicos implantados com as 

tarifas é notória logo no Plano Cruzado, em um curto período entre 1987 e 1988 as tarifas tem 

aumento de US$ 20 a US$ 30 para US$ 40 a US$ 50 o MWh, somente no Plano Verão em 1989 
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teve mudanças significativas  e diminuição nas tarifas, sendo comparáveis ao preço do início 

do PRS. (LIMA, 1995) 

O grande problema para agravação da crise no setor no Governo Sarney teve origem 

na fixação da tarifa, que tinha como objetivo diminuir a inflação no pais que era altíssima, 

porém essa política acabou causando outros problemas, a perda do valor real da tarifa, e o baixo 

valor das receitas e impostos setoriais, resultando para numa descapitalização das empresas de 

energia. O Plano Cruzado implantado em 1986, causou o congelamento da tarifa, enquanto que 

a equalização da tarifa gerou a transferência de recursos das empresas que mais lucravam para 

as que estava em prejuízo, era o que ocorria nas empresas de distribuição do Norte e Nordeste 

(GOMES; VIEIRA, 2009). 

O Revise (Revisão Institucional do Setor Elétrico) fórum de debates promovido 

pela Eletrobrás e o MME em 1987, tinha participação das principais entidades do setor elétrico, 

com o objetivo de discutir um novo modelo institucional que solucione os problemas sofridos, 

foram dois anos de discussão que não chegaram a um acordo. No ano seguinte foi promulgada 

a Constituição Federal de 1988, trazendo legalmente a redemocratização do país e legitimação 

dos governos estaduais, nesse cenário as empresas estaduais de distribuição deixaram de pagar 

os tributos federais, além de não honrar o pagamento da energia fornecida pelas empresas de 

geração nacionais. Esse período ficou marcado pela inadimplência, tornando maior a crise que 

já estava instalada no setor (GOMES; VIEIRA, 2009). 

 

Figura 1  – Taxas Anuais de Remuneração do Setor Elétrico (1974-1987). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Goldenberg; Prado, 2003. 
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Aprovada a Constituição de 1988, os recursos providos da arrecadação de impostos 

tiveram uma nova divisão, a menor parte nesse novo formato ficava com o governo federal, 

enquanto que os estados e municípios tinha maior parte. A diminuição do poder federal causou 

ao setor elétrico estatal um aumento no endividamento externo e interno, devido aos programas 

de obras e empréstimos feitos no passado. Por bastante tempo o Imposto Único sobre Energia 

Elétrica foi o principal financiador dos planos de expansão do setor elétrico, porém perdeu sua 

força pela diminuição das tarifas, regulação dos preços em razão da inflação, crise fiscal do 

Estado Brasileiro, que impactava as contas públicas, como apresenta a figura 1 a remuneração 

da área estava em constante baixa, tendo seu menor número em 1986, e por último a 

Constituição de 1988, ao mudar o imposto cobrado sobre as contas de energia elétrica, dando 

lugar ao IUEE, este novo não tinha seu capital investido no setor. Resultando na perda da fonte 

de recursos do setor (LORENZO, 2001). 

3.3 Mudanças institucionais e o começo da privatização do setor elétrico. 

 

O governo de Fernando Collor de Mello iniciado em 1990, assim como em 

governos anteriores, teve seu planejamento econômico voltado para a luta contra a inflação, 

com destaques para os Planos Collor I e Collor II. O Plano Collor I trouxe o cruzeiro novamente 

como moeda do país, tentou mais uma vez o método de congelar os preços, criou novos 

impostos, aumentou o valor fixo dos impostos e fez o conhecido sequestro de liquidez que 

bloqueou por 18 meses as aplicações financeiras que ultrapassassem o limite de U$1200, 

prometendo devolver o valor em doze parcelas com correção monetária e juros de 6% ao ano. 

A inflação voltou a crescer em grande escala novamente, e foi criado o Plano Collor II, este 

novo incluía diminuição das despensas de administração pública e rapidez na modernização da 

indústria nacional. O Plano durou apenas meses, após escândalos políticos e falta de 

credibilidade do governo, o então presidente Collor sofreu impeachment (CASTRO, 2005). 

Diante da crise vivida economicamente do país, pressão popular por uma solução 

imediata e o descrédito dos serviços estaduais, foi criada a Lei 8.031/90 o Programa Nacional 

de Desestatização (PND), os objetivos desse novo plano era fazer uma reforma no parque 

industrial, diminuir a dívida pública e usar os recursos presos pelo Plano Collor I para investir 

em privatizações. Ao longo dos Governos Fernando Collor e Itamar Franco (posterior a saída 

de Collor) período 1990-1994 houve a privatização de 33 empresas federais, tendo um lucro de 

8,6 bilhões de dólares, sendo transferido US$ 3,3 bilhões para dividas no setor privado. O início 
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das privatizações foi nas empresas estatais: siderúrgicas, petroquímicas e de fertilizantes, no 

setor elétrico as privatizações ocorreram apenas em 1995 (GOMES 2002; CASTRO 2005). 

No início dos anos 90, a situação do setor elétrico estava cada vez mais difícil, e 

uma solução estudada naquele momento pelo governo era privatizar a área, como maneira de 

ter recursos para serem investidos no tesouro nacional. Antes da regulamentação do setor, 

tivemos o começo das privatizações no setor, os objetivos da iniciativa privadas eram: criação 

de um mercado competitivo; a importância do livre acesso a transmissão; terceirização do setor 

e menos regulamentações. Até os dias atuais essa regulamentação não seguiu os objetivos 

mediados na época, ao entrar em execução houve divergências. O setor então foi composto por 

empresas privadas e públicas, e tinha os seguintes papéis: A coordenação operacional era feita 

pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) empresa privada, criada com a regulamentação do 

Grupo Coordenado de Operação Integrada (GCOI); O Mercado Atacadista da Energia Elétrica 

(MAE) que cuida do mercado é de origem privada; A parte do governo federal nesse modelo 

fica dividida entre o Ministério de Minas e Energia e a Agência Reguladora Aneel (a partir de 

1997), o estado possuía 78% da geração, 100% da transformação e 30% da distribuição 

(LORENZO, 2001). 

Como forma de buscar uma solução imediata para as empresas de energia elétrica, 

foi criada a Lei n° 8.631, de 4 de março de 1993, apresentava como foco a reorganização do 

setor elétrico como uma empresa, aceitando redução de tarifas, e reconhecendo os valores das 

Contas de Resultado a Compensar (CRC) , que estava incluída a diferença entre a remuneração 

legal preestabelecida e a realmente efetivada lançadas pelas concessionárias  (GOLDENBERG; 

PRADO, 2003). 

No governo Itamar Franco iniciado em outubro de 1992, teve como grande 

destacou-se o Plano Real, apresentado em 27 de fevereiro de 1994 no final de seu mandato. O 

impacto causado no setor elétrico, por conta do controle da inflação resultado da abertura 

comercial e valorização da nova moeda, esses fatos viabilizou o pagamento das contas externas 

fruto da concorrência internacional. Nesse sentindo esta situação serviu para viabilizar 

rapidamente o processo de privatização das empresas estatais, e foi uma forma do governo de 

promover investimentos estrangeiros no país (SILVA, 2011). 
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4. O NOVO MODELO ECONÔMICO IMPLATADO.  

 

4.1  O Neoliberalismo No Planejamento Do Setor 

 

No início do governo de Fernando Henrique Cardoso em 1994, foi implantada uma 

reforma juntamente com a introdução da concorrência na indústria elétrica, com o objetivo de 

mudar o papel do Estado na área, função essa que era definida em três pontos: regulamentar a 

operação do monopólio; definir e encaminhar políticas de interesse geral; funcionamento de 

empresas públicas como proprietárias. No modelo de adotado essas três funções eram de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), 

Ministérios de Minas e Energia (MME) e empresas estatais de energia elétrica. Essa reforma 

tinha a finalidade de criar um livre mercado, através de incentivos à eficiência, e limitação da 

participação do governo. As alterações feitas resultaram na divisão da função de controle da 

regulamentação e de execução de políticas públicas, sendo essa função competência de uma 

autoridade autônoma com poder de legislar, ter controle a demais entidades criadas viabilizando 

o funcionamento da concorrência (GOLDENBERG; PRADO, 2003). 

A situação inicial de governo era a instalação de um novo modelo liberal na 

economia do país, promovendo reformas nos setores de infraestrutura, tendo prioridade os 

investimentos com retorno seguro e custo benefício, escolhidos estrategicamente. Para o setor 

energético, área de considerável expansão econômica, foram planejados os seguintes objetivos: 

(MERCEDES; RICO; POZZO, 2015): 

• Negociar o serviço público de fornecimento de energia.  

• Permissão do livre comercio da indústria energética, sem entraves. 

• Implementar a ideia de eficiência econômica: o setor privado como grande 

negócio para arrecadar recursos; introdução da competição e desregulamentação na eficiência 

econômica; as políticas ordenadas pelo mercado, criando pressões democráticas na 

administração do governo; liberalização afim da eficiência ambiental, para ter fim as 

tecnologias ultrapassadas. 

O projeto de Reforma do Setor Elétrico Brasileiro (RESEB), com os objetivos 

traçados, o Governo FHC estudou nesse plano maneiras para organizar o setor elétrico, afim de 

montar um modelo com uma estrutura descentralizada. Em decorrência desse plano foi 

necessário criar uma estrutura regulatória, que era constituída pela Agência Nacional de Energia 
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Elétrica (Aneel) organismo regulador e fiscalizador, responsável por determinar tarefas para o 

setor elétrico e ajudar nas resoluções, além de duas empresas privadas relacionadas as 

concessionárias. Uma dessas duas últimas, era o Operador Nacional do Sistema (ONS), seu 

papel era criar e aplicar regras e normas para gerência da produção e transmissão de eletricidade 

organizada, a seguinte é o Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), encarregado de criar 

regras comerciais para os agentes ou concessionarias negociarem energia por atacado. Diante 

dessas regras são registradas as quantidades de energia negociadas em contratos a longo prazo, 

sendo fixos os preços de venda a curto prazo (spot) (GOLDENBERG; PRADO, 2003). 

No ano de 1995 foram aprovadas as Leis 8.987 e 9.074, resultando em mudanças 

no modelo estrutural de geração, transmissão e distribuição, do qual era administrado por uma 

empresa estatal, o novo modelo adotava uma empresa para cada divisão do setor de 

fornecimento de energia, com papel de proporcionar transparência e melhor regulação. No dia 

13 de fevereiro foi aprovada a Lei 8.987/95, popularmente conhecida por Lei Geral das 

Concessões, foi responsável por constituir o regime de concessão e permitir a prestação de todos 

os serviços públicos nos três níveis da federação. Meses depois em 7 de julho, foi decretada a 

Lei 9.074 com papel de definir o modelo de privatizações, facilitou o acesso aos sistemas de 

transmissão e distribuição, autorizando a compra direta de energia entre produtores livres e 

grandes consumidores, e também fora da área de concessão (REGO, 2007). 

A Lei 9.074/95 abriu caminho para as primeiras privatizações, pouco tempo depois 

da aprovação da lei, a Escelsa foi privatizada no dia 11 de julho de 1995. Em 21 de maio de 

1996, a próxima empresa a ser privatizada foi a Light. O Decreto 2.003, firmado em setembro 

de 1996, o Poder Executivo fez uma regulamentação de normas para atividades de produtores 

independentes de energia e autoprodutores. Esse Decreto dispensou de concessão ou 

autorização o uso de hidrelétricas com geração inferior a 1 MW, além de implantações de usinas 

termoelétricas com potencial menor que 5 MW. Por fim o Decreto possibilitou aos produtores 

de energia livre ter acesso aos sistemas de transmissão e distribuição de concessionárias ou 

empresas do setor público. No dia 20 de novembro de 1996, foi privatizada a Companhia de 

Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (CERJ). Entrada em vigor a Lei 9.427/96 em 26 de 

dezembro, essa lei instituiu a criação da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com 

objetivo aqui já citado anteriormente de regular e fiscalizar a produção, transmissão, 

distribuição e comercialização, o DNAEE após essa criação foi substituído pela ANEEL, 

tornando-se extinto (SILVA, 2011). 
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É importante lembrar que a criação da ANEEL foi em 1996, e seu funcionamento 

ocorreu apenas em 1997, com a promulgação do Decreto 2.335 no mês de outubro. A agência 

regulatória então pôde funcionar, e somente entre 1997 e 1998 passou por uma reforma 

institucional ganhando papel extenso, no momento em que várias mudanças e regulamentações 

foram instituídas, e dentre os pontos apresentados adiante uns são frutos da consultoria Coopers 

& Lydrand. Apresentando os seguintes acontecimentos: (GOMES, 2002).  

• A Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, estabeleceu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos além de Criar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

• A Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, que instituiu o Mercado Atacadista de 

Energia (MAE), juntamente o Operador Nacional do Sistema (ONS); 

• A Portaria DNAEE 466, de 12 de novembro de 1997, que estabeleceu as 

Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, em conjunto com as normas instituídas 

pelo Código de Defesa do Consumidor; 

• A Resolução ANEEL 94, em 30 de março de 1998, que estabeleceu os limites 

de concentração nas atividades de distribuição e geração de energia elétrica. 

• A Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, institui o Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP). CNPE terá papel na solução da 

crise do apagão em 2001 (BRASIL, 1997). 

O Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico criada 

em 1999, com papel de regular e estruturar a atividade de planejamento da expansão elétrica. 

No ano 2000, foi estabelecido o Conselho Nacional de Política Energética que havia sido criado 

em 1997, o objetivo desse órgão era entregar suporte ao presidente da República para 

planejamento de políticas, orientações relacionadas a energia. Esse planejamento almejava os 

seguintes objetivos: (GOLDENBERG; PRADO, 2003). 

• Desverticalização: divisão das atividades de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização. 

• Privatização: responsabilidade do setor privado em fazer investimentos, e gerar 

capital para o tesouro público. 

• Competição na geração e na comercialização: resultando no custo benéfico da 

área, por meio da elevação da eficiência e baixa dos preços. 
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• Livre acesso às redes de transmissão e distribuição: liberação da disputa na 

produção e na comercialização. 

Em um resumo econômico das privatizações feitas no setor elétrico e 

implementação do novo modelo, a crescente econômica adotada pelo estado é refletido no 

crescimento do mercado. Juntamente com a necessidade do setor de serviços públicos de ter 

uma produtividade maior, com custo menor, resultando no aumento da eficiência, em analise o 

que é objetivo traçado pela economia integralmente. Essa privatização do SEB ajudou a reduzir 

o déficit do Estado, ajudando para um desenvolvimento a longo prazo (GOLDENBERG; 

PRADO, 2003). 

Em outra ótica, os seguintes pontos apresentam riscos de uma mudança no modelo 

do setor elétrico brasileiro: (GOLDENBERG; PRADO, 2003). 

• Suspensão das atividades administrativas da Eletrobrás como comunicadora em 

áreas de estudo como: GCOI, GCPS, Mercosul, Contratos de Suprimento, Estudos das 

Interligações com países vizinho, relações industriais. 

• Perda enorme da garantia do novo modelo adotado após a privatização, baixando 

a capacidade de geração do novo sistema e crescendo a chance de racionamento para os 

consumidores. 

• Crescimento tarifário para consumidores, devido a forma de negociação, leilão 

de privatização ou venda direta de patrimônio, novas contas para o setor, não existe 

precisamente uma compensação pela diminuição de custos pelo plano de maior eficiência, e 

multiplicadores por uma taxa interna de retorno desse mesmo setor. 

• Risco de nos próximos anos, criar os mesmos meios e planos para a expansão e 

operação integrada dos sistemas. A alternativa mais inteligente seria melhorar os já presentes. 

A grande dificuldade na reforma do setor elétrico, foi a falta de planos a longo 

prazo, que anos atrás foi uma estratégia marcante do setor. Nessa perspectiva, não foram 

resolvidas as questões ambientais, principalmente o aproveitamento dos recursos hidrelétricos, 

ademais o foco nas construções de usinas térmicas a gás, que requisitou grande submissão a 

importações, e até mesmo do gás, diante da grande dificuldade econômica do país. Outra 

adversidade era o desinteresse ao tempo necessário para o mercado atacadista juntamente com 

a iniciativa privada possam trabalhar de forma adequada. Em decorrência, os agentes que opera 

no setor, em especial a iniciativa privada, ficam sem um papel claro de atuação, fazendo com 

que reduza os investimentos. (LORENZO, 2001) 
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O cenário econômico do país ainda era voltado para diminuição da inflação, ao 

mesmo tempo que o setor elétrico se reorganizava. No primeiro ano de governo Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) buscou um equilíbrio econômico. Naquele momento existia uma 

ameaça devido a taxa de crescimento acima da tendência, analisado que o PIB nos últimos três 

meses de 1994 cresceu 11%, juntamente com a ameaça de crise do México, além de quedas nas 

reservas internacionais do Brasil. Outro fator que agravou a situação foi o acumulo de 33% do 

Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) nos dois primeiros meses do Plano Real, 

motivados pela resistência à queda da inflação (GIAMBIAGI; VILLELA, 2005). 

Como solução o governo tomou medidas para ajustar os desvios do plano 

econômico, o cenário tem uma desvalorização da moeda de 6% e crescimento da taxa de juros 

nominal, de 3,3% para 4,5% ao mês, o governo foi capaz de estabilizar a inflação que caiu 

durantes os próximos meses. Em compensação, diminuiu o crescimento do PIB em mais de 3 

% durante o primeiro e o terceiro trimestre do ano de 1995. O governo tentava controlar a 

inflação a todo custo, em consequência aumentou o desequilíbrio externo e uma grande crise 

fiscal. O aumento do déficit em conta corrente aumentou de US$ 2 bilhões em 1994 para US$ 

30 bilhões em 1997, que representava 7 % do PIB entre 1995 e 1998. O causador dessa dívida 

foi o elevado aumento das importações em dólares. Esses problemas econômicos, somados com 

às crises da Ásia em 1997 e Rússia em 1998, colocaram o Brasil em uma situação de crise 

potencial. A essa potencial crise instalada, se encerra o primeiro mandato de FHC, sendo 

reeleito em 1998, seu segundo mandato iniciou buscando soluções para cobrir o déficit público, 

a medida adotada foi um acordo com FMI, de um empréstimo de US$ 42 bilhões, reduzindo o 

sua déficit primário a 0 % em 1998, e um superávit de 3% em 2001 e 2002 (SILVA, 2011). 

As mudanças ocorridas no cenário internacional causaram impactos no Setor 

Elétrico Brasileiro, principalmente em ralação aos financiamentos que foram feitos para realizar 

projetos a longo prazo, o grande obstáculo consistia em atrair investidores externos para 

construções de usinas hidrelétricas, por ser um projeto de extenso período não atraia mais 

financiadores. Somada com as garantias exigidas para o financiamento, feitos em contratos 

entre produtores, distribuidores e grandes consumidores, sem regulamentação entre os meios, 

e condições para fixação de tarifas, foi gerado um ambiente inviável para os investimentos 

externos na área de geração. Ao mesmo tempo que no final dos anos 90, a implementação do 

programa de desestatização, sofreu problemas no agravamento da escassez da oferta de energia 

que foi prevista desde de sua implantação. Havia o risco de não atendimento do mercado, em 

consequência da indecisão das funções e participação dos agentes no setor, restrição 
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orçamentaria nos financiamentos internos e problemas nos financiamentos externos. Nesse 

sentido, o Setor Elétrico Brasileiro perdeu o controle do sistema elétrico em comparação ao 

planejamento centralizado adotado pelo sistema estatal (LORENZO, 2001). 

 

Figura 2 - Tarifa de Eletricidade Industrial, Residencial e Média (em reais de julho/1999 por 

MWh). 

 

Fonte: Goldenberg; Prado, 2003 

 

O governo FHC conseguiu consolidar o Plano Real e conter a inflação, porém esses 

objetivos tiveram um custo alto para a sociedade. O estoque líquido da dívida pública federal 

cresceu de R$ 153,4 milhões em janeiro de 1995, para R$ 881,1 bilhões, em dezembro de 2002. 

Em relação ao PIB, essa dívida era equivalente a 30% em janeiro de 1995, e 57,4% em 

dezembro de 2002 (GOLDENBERG; PRADO, 2003). 

 Nesse sentindo o governo ficou forçado a manter uma política de juros altos para 

tentar quitar essa dívida, tornando o crescimento econômico desfavorável. No caso dos 

consumidores, além de serem prejudicados pelo racionamento, sofreram posteriormente com o 

aumento das tarifas. Com base no deflator o INPC/IBGE, o crescimento das tarifas médias foi 

de 43,2%, deste acréscimo 31,1 % para o consumo industrial e 64,1 % para a classe residencial, 

números representados na figura 2 (GOLDENBERG; PRADO, 2003). 
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4.2 Crise do Modelo FHC e Racionamento 

  

Em 1997 as empresas do setor: MME, ANEEL e ONS, tomou ciência de um 

potencial crise de falta de energia, o governo não consegui ter um plano para conter essa 

situação desde do início do problema. As iniciativas de aumentar a oferta de energia com 

implementação do Programa de Geração Emergencial em 1999, e o Programa Prioritário das 

Térmicas, juntamente com o Leilão de Capacidade em 2000, não funcionaram, mostrando a 

ineficiência da administração governamental, divergência de opiniões entre as entidades e 

objetivos diferentes, juntamente com o desfalque da organização que possuía na coordenação 

central da Eletrobrás (GOLDENBERG; PRADO, 2003). 

Dentre as principais causas que implicaram no racionamento de energia elétrica no 

Brasil, no período de junho de 2001 e fevereiro de 2002, destacam-se: a insuficiente na oferta 

de energia para abastecer o consumo, e fatores de maior complexidade na esfera política. 

Devido ao crescimento no consumo de energia elétrica, é preciso fazer investimentos na geração 

de energia elétrica, se não for feitos os investimentos adequados o sistema entra em déficit, pois 

o consumo está em constante crescimento. O racionamento ocorrido entre 2001 e 2002, foi uma 

tentativa de solucionar o déficit no abastecimento de energia, diminuindo o crescimento do 

consumo (BARDELIN, 2004). 

No meio do ano de 2001, no início do período de estiagem, os níveis das águas nos 

reservatórios das maiores usinas estavam cada vez mais baixos, devido a base de geração de 

energia do país ser hídrica, em um curto tempo a produção de energia não seria mais suficiente 

para atender a demanda. Como medida para solucionar esse problema o presidente FHC em 22 

de maio lançou a Comissão de Análise do Sistema Hidrotérmico de Energia Elétrica, 

juntamente com a Câmara da Gestão da Crise de Energia Elétrica (CGCE). O objetivo desse 

plano foi no prazo de sessenta dias, analisar a crise, verificar as causas estruturais da 

desproporção entre a oferta e demanda de energia elétrica, Enquanto que a CGCE, apresentava 

como papel criar e instituir meios para que a demanda se adequasse a oferta de energia (SILVA, 

2011). 

Diante dos estudos feitos por essa comissão, foi revelado que grande parte das 

causas relacionadas à crise do apagão foram originadas nas mudanças estruturais instituídas no 
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processo de reestruturação do setor elétrico brasileiro, não somente a seca sofrida no início dos 

anos 2000 era o motivo da falta de energia (LANDI, 2006). 

O gráfico 1 apresenta uma análise da Capacidade Instalada em relação ao Consumo 

Anual, nos períodos de 1980 a 2002, representando o aumento inferior da oferta a demanda, 

esse fator teve início entre os anos de 1983 e 1984, após essa marca o aumento do consumo 

teve uma expansão exponencial, até atingir o ponto máximo na metade do ano de 2000, 

representando em torno de 60% a diferença entre consumo anual e capacidade instalada,  

resultando no relacionamento na metade do ano de 2001. 

Fonte: Bardelin, 2004. 

 

Em uma observação feita nos investimentos, o governo federal com o objetivo de 

aumentar a geração de energia elétrica no país, preferiu instalar termelétricas, que utilizavam 

como fonte de combatível o gás natural. Especialistas da época julgaram como errônia esta 

aplicação, e que o Brasil deveria manter os investimentos em fontes hidráulicas, a escolha por 

fontes de energia do gás natural, não pode ser considerado um erro, pois naquele momento era 

necessário juntamente com o aumento da oferta de energia, a diversificação da matriz 

energética, deixando a dependência de Usinas Hidrelétricas (BARDELIN, 2004). 

Gráfico  1 - Capacidade Instalada em relação ao Consumo Anual. 
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Nesse sentido, outros motivos políticos podem ser citados como os atrasos em obras 

de geração e transmissão de energia elétrica no período de 1998 a 2001, apresentando um déficit 

de 22.000 GWh na oferta, em comparação com a união da capacidade de armazenamento dos 

reservatórios das regiões sudeste, centro oeste e nordeste, corresponde a 15% do que seria 

produzido por fontes hidráulicas. No ano de 1999, o plano decenal de expansão com estudos 

feitos adiantava um o grande risco no ano de 2000, entretanto como o período chuvoso foi 

positivo em relação a 2001, a expansão prevista não ocorreu, ocasionando no racionamento em 

2001 (CCPE, 2001; ANA, 2001; BARDELIN, 2004). 

Diante dessa análise, o governo federal assumiu a existência de uma crise no setor 

elétrico em março de 2001, e em maio desse mesmo ano, o MME confessou que seria preciso 

fazer interrupções temporárias e regionais no fornecimento de energia elétrica. A ANEEL 

juntamente com a secretaria nacional de energia anunciou um plano que determinava multa de 

ultrapassagem de meta de economia, com valor 150 % maior que a tarifa, em caso de 

reincidência esse valor aumentaria 300%. No dia 8 de maio de 2001, outra proposta foi 

apresentada, pelo então diretor geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), David 

Zylberstajn, e tinha como finalidade acabar com as interrupções, em contrapartida teriam multa 

de ultrapassagem de metas, que seriam aplicadas de acordo com os valores da energia no 

mercado Spot, sendo comercializado no MAE, a tarifa de ultrapassagem foi uma solução 

adotada por pouco tempo  (JABUR, 2001). 

Figura 3– Níveis dos Reservatórios da Região Sudeste (1991-2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Goldenberg; Prado, 2003. 
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A figura 3 apresenta a situação dos reservatórios do setor elétrico. Desde do começo 

da gestão FHC, os níveis das fontes de energia hidráulicas tinham constante diminuição, 

motivados pelas estiagens. Sendo em abril de 2001 o ponto crítico, no qual o armazenamento 

possuía pouco mais de 30% de sua capacidade, que apresentava grande possibilidade de ficarem 

vazios até a próxima temporada de chuvas (GOLDENBERG; PRADO, 2003). 

 

No início esses planos para criação de regras de racionamento não tiveram sucesso, 

sendo necessário a adoção de um plano B, esse era composto por regras básicas apresentadas a 

adiante; (BARDELIN, 2004). 

1° - Decretação de feriados; 

2° - Utilização do estoque de água do reservatório da usina hidrelétrica de Ilha 

Solteira (SP); 

3° - Implantação de interrupção no fornecimento de energia elétrica, durante os 

feriados, sábados e domingos, em horários definidos pela ONS;  

4° - Interrupções do fornecimento de energia elétrica de forma diária, em período a 

serem definidos; 

 

Instituída a Comissão de Análise do Sistema Hidrotérmico de Energia, no dia 21 de 

julho de 2001, a organização fez estudos sobre os fatores físicos e regulatórios que resultaram 

na crise, através de um relatório popularmente conhecido como “Relatório Kelmann”, em 

tributo ao seu diretor Jerson Kelmann. Em um resumo de onze anexos, a investigação da 

comissão sobre as causas associadas a crise do apagão tem forte ligação com as mudanças 

estruturais no campo da reestruturação do setor elétrico brasileiro, do que o período de seca no 

fim de 2000 a começo de 2001. O quadro 1 apresenta as principais adversidades causadoras da 

crise e recomendações para soluciona-las (LANDI, 2006). 
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Quadro  1 - Principais problemas apontados no Relatório Kelmann e os Temas de 

investigação. 

Problemas Temas que merecem aprofundamento  

Ineficácia na ação 

governamental 

• Agilização da atuação do CNPE para garantir eficácia da ação 

intragovernamental. 

• Fortalecimento da capacidade de ação do MME/Secretaria de Energia/CCPE. 

• Aperfeiçoamento e valorização do contrato de gestão entre ANEEL e MME. 

• Criação de um processo de licenciamento ambiental e de planejamento da 

utilização dos recursos hídricos articulado entre MME e MMA. 

• Revisão e consolidação da legislação do setor. 

Insuficiência de 

ação preventiva 

para evitar 

racionamento de 

grande 

profundidade 

• Criação de procedimentos para diferentes níveis de “sinais de alerta” do ONS para 

o MME em função do Nível de esvaziamento e das condições hidrológicas 

previstas. 

• Definição de responsabilidades entre ANEEL, MME e NOS com relação à 

programação de obras e projeção de demanda, usados em estudos de 

confiabilidade. 

• Criação de um procedimento de restrição progressiva da oferta de energia 

hidrelétrica e/ou aumento de tarifa à medida que os reservatórios do sistema 

esvaziem. 

• Adoção de uma função de custo de déficit por patamares de profundidade. 

Falta de reserva 

de segurança da 

demanda em 

situação de crise 

• Exame da possibilidade de usar encargos por capacidade para aumentar o nível 

de confiabilidade do sistema. 

• Exame de remoção das dificuldades que ainda retardam a implementação das 

usinas a gás. 

Insuficiência dos 

Programas de 

conservação de 

energia 

• Revitalização do PROCEL e outros programas e medidas de conservação de 

energia competitiva com a geração. 

Insuficiência nos 

sinais 

econômicos para 

viabilização de 

investimentos 

• Revisão de critérios e periodicidade de cálculo dos certificados de energia 

assegurada das usinas hidrelétricas e dos limites de contratação para termelétricas, 

levando em consideração à dinâmica do uso múltiplo dos recursos hídricos.  
• Criação de um ambiente regulatório estável, claro e conciso, em particular no que 

se refere ao VN, à revisão tarifária e ao repasse de custos não gerenciáveis. 

• Aumento do requisito mínimo de contração para as distribuidoras. 

• Liberação compulsória de grandes consumidores. 

• Exame de impacto dos consumidores livres no planejamento econômico-

financeiro das Distribuidoras.  

• Estabelecimento de compensações financeiras para consumidores não atendidos 

dentro das obrigações contratuais. 

• Revisão de rateios e subsídios cruzados. 

Ineficácia na 

correção de 

falhas de 

mercado 

• Formação de catalogo de projetos hidrelétricos e térmicos, já com estudos de 

dimensionamento, localização e permissões ambientais para serem oferecidos 

aos investidores. 

• Definição de ações do Governo, nos casos em que for identificada uma situação 

de alerta, para licitação ou contratação emergencial. 

• Exame do papel do Governo como comprador de última instância de energia 

produzida por usinas de interesse estratégico. 

• Aperfeiçoamento do planejamento indicativo de geração, cotejando com a 

experiência internacional. 

Fonte: Landi, 2006. 

No mesmo período, juntamente com o Relatório aqui citado, em maio de 2001 

também foi criada através da Medida Provisória n°. 2.147, a Câmara de Gestão da Crise de 
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Energia Elétrica – GCEE, com o objetivo de “propor e implementar medidas de natureza 

emergencial para compatibilizar a demanda e a oferta de energia elétrica, de forma a evitar 

interrupções intempestivas ou imprevistas do suprimento de energia elétrica”. Com isso após 

um mês foi criado o Comitê de Revitalização do Modelo do Setor Elétrico Brasileiro, por meio 

da Resolução n° 18, de 22 de junho de 2001,  e teve sua implementação em 27 de junho de 

2001, com objetivo de enviar propostas de aprimoramento do modelo sem que houvesse 

mudanças nos seus princípios como: Crescimento baseado no capital privado, gerar competição 

na área de geração e comercialização, e regulação dos setores de custos fixos representados pela 

a distribuição e transmissão (GANIM, 2003, p.124; LANDI, 2006). 

O quadro 2 a seguir apresenta questões de uma síntese dos relatórios do comitê com 

medidas para os objetivos apresentados anteriormente. 
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Quadro  2 - Resumo dos principais pontos do Relatório de Processo do Comitê de 

Revitalização do Setor Elétrico 

Objetivos Centrais Principais medidas relacionadas 

Normatizar o funcionamento do 

setor, através de medidas de curto 

prazo. 

• Acordo Geral do Setor  

• Reestruturação do MAE 

• Aperfeiçoamento do processo de despacho e formação de preços. 

Fortalecer o mercado, reforçando 

os instrumentos de competição 

nos setores de geração e 

comercialização para 

consumidores livres. 

• Implementação da oferta de preços  

• Comercialização de energia para consumidores livres  

• Papel dos consumidores livres e cativos  

 

Assegurar a expansão da oferta de 

energia, de maneira a suprir a 

demanda em termos estruturais. 

• Estímulo à contratação bilateral  

• Revisão das energias asseguradas  

• Contratação de geração reserva 

• Estímulo à expansão da capacidade de suprimento de ponta 

• Incentivo à conservação e uso racional da energia  

• Agilização do Processo de licenciamento ambiental  

Interface entre Mercado e Setores 

Regulados, visando assegurar a 

passagem de sinais econômicos 

adequados do setor regulado para 

competitivo.  

• Revisão das tarifas de transmissão  

• Mudanças no Valor Normativo 

• Metodologias de Planejamento da expansão da rede de 

transmissão 

Monitorar a confiabilidade de 

suprimento criando “sinais de 

alerta” com relação a riscos de 

suprimento a curto (2 anos) e 

médio (3 a 6 anos) prazos, de 

maneira a desencadear, em caso 

de necessidade, medidas de 

contenção por parte do 

MME/CNPE. 

• Procedimentos de alerta quando a dificuldades de suprimento a 

curto prazo 

• Supervisão por parte do MME das condições de atendimento a 

médio prazo 

Defesa da concorrência, através 

de ações que visem prevenir o 

exercício do poder de mercado 

por parte dos agentes. 

• Desverticalização 

• Limites para participação cruzadas e para a auto contratação 

• Abertura das parcelas das tarifas de distribuição 

• Aperfeiçoamentos e definições das revisões tarifárias periódicas 

das concessionárias de distribuição de energia elétrica, em 

particular quanto á determinação da base de remuneração 

regulatória e do “Fator X” 

Realismo tarifário e defesa do 

consumidor, com objetivo de 

melhoria do serviço prestado com 

tarifas aderentes aos custos. 

• Universalização do atendimento  

• Tarifa social para consumidores de baixa renda 

• Fontes alternativas de energia  

• Incentivo á geração térmica a gás natural  

• Realinhamento tarifário  

Aperfeiçoamento das 

instituições, visando reforçar a 

eficácia e a transparência de 

atuação dos agentes institucionais 

do setor. 

• Reorganização institucional do MME 

• Governança do ONS 

• Finalização e aperfeiçoamento dos modelos computacionais 

utilizados pelo ONS 

• Aperfeiçoamento das regras do MAE 

• Aperfeiçoamento do processo de definição de submercados e das 

regras do mecanismo de realocação de energia. 

Fonte: Landi, 2006. 

Em estudo feito nos dados compreendidos nos quadros anteriores, com destaques 

para os pontos do Relatório Kelmann, é notório que os problemas identificados já foram 

apontados anteriormente, com ênfase na carência de um aprimoramento dos aspectos 
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institucionais e mercantis do modelo. Em primeiro plano temos uma reestruturação do Mercado 

Atacadista de Energia (MAE), passando por mudanças administrativas, e sendo regulado pela 

ANEEL, dando poder ao governo para intervir diretamente nesse mercado, instituindo regras e 

fiscalizando. Nesse sentido foi preciso reestruturar o Ministério das Minas e Energia (MME), 

designando o papel de planejar a transmissão, adaptar metodologia de planejamento 

determinativo, composto de ligações regionais e internacionais, ao espaço de competição 

promovendo segmentos de geração e no comércio de energia. Essas mudanças resultam na 

redefinição com clareza do papel jurídico-institucional, com o MME executando o 

planejamento para recuperar o setor, além de preservar a ANEEL como órgão fiscal e regulador, 

e fiscalizando o MAE, o objetivo desse plano é estabilizar uma organização institucional 

independente, onde o papel dos agentes sejam bem definidos (LANDI, 2006). 

Em relação ao mercado, a meta é sua aprimoração, em termos de processos de 

despacho, e formação dos preços sendo necessário um novo plano de oferta de energia, ao 

vincular-se o despacho comercial, esse que funciona com a disposição de produzir através 

ofertas de preço e quantidade formada por cada agente, diante do uso de energia armazenada 

no sistema, ao contrário da produção física das usinas. A ONS atuaria de forma eficiente nos 

reservatórios, fazer estudos para cada período de comercialização, onde a energia contábil total, 

seria igual a soma das retiras ou depósitos em todas as contas de energia, funcionando para 

todas as usinas. Os relatórios apresentam a precisão de uma regulamentação do comercio de 

energia feito por concessionárias geradoras sob controlo federal, onde regras e procedimentos 

deveriam instituídos pela ANEEL e dirigida pela MAE. A ideia é buscar um equilíbrio entre 

empresas privadas e estatais, pelo fato de o poder público ter maior domínio do mercado de 

geração, causando assim dificuldades na obtenção de novos investimentos do setor privado, 

pelo temor de que as entidades públicas usassem seu poder de mercado para despachar seus 

competidores. (LANDI, 2006). 

Ainda na área mercantil, os relatórios apontavam que era preciso aprimorar os 

incentivos à contratação bilateral, a fim de ter volatilidade das tarifas de energia no mercado de 

curto tempo, tornando viável a entrada de nova geração, fazendo o sistema crescer pela 

disposição da demanda em contratar. Nessa perspectiva os contratos bilaterais tem objetivo de 

expandir a oferta, pelo fato das distribuidoras comprariam energia para seus consumidores 

cativos, por meio de licitação de contratos bilaterais de longo prazo. Esse método como explica 

no Relatório de Progresso n° 3 (2002,p.23), “ é transparente, eficiente – pois leva à contratação 

de mínimo custo em decorrência da competição de diversas fontes de energia e alternativas de 
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investimento e permite criar uma referência de mercado para o Valor Normativo (VN)”. Um 

VN único teria como base o custo médio de implementação de uma nova hidrelétrica, causando 

um ambiente mais competitivo que a alternativa de usinas termelétricas (ELÉTRICO, 2002; 

LANDI, 2006) 

Mediante a situação vivida do racionamento, o consumo de energia elétrica 

diminuiu, como consequência as receitas das empresas do setor ficaram baixas. Devido aos 

custos contínuos e diminuição das receitas, essas empresas entraram em crise. A solução do 

governo foi promover um Acordo Geral do Setor Elétrico, com objetivo de promover o 

reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, por meio de uma Recomposição 

Tarifária Extraordinária (RTE). Dessa maneira todas as tarifas de todas as classes de 

consumidores foram reajustadas, até mesmo de industriais que com ajuda do BNDES 

conseguiram financiar o pagamento do reajuste tarifário (SILVA, 2011). 

O Quadro 3 abaixo apresenta de forma objetiva e sintetizada os principais 

acontecimentos para a formação do setor elétrico brasileiro. 

Quadro  3 - Síntese dos principais períodos visto até então 

Período   

1880- 1930 

Monopólio privado- primórdios do uso da energia elétrica no Brasil, com a implantação dos 

primeiros empreendimentos nacionais e estrangeiros, dominados a partir da década de 1920 

pelas empresas de capital estrangeiro. Corresponde ao período da República Velha. 

1931-1945 

Presença do estado – o Estado elabora as primeiras regulamentações no setor, com destaque 

para implantação do Código de Águas, em 1934. A aceleração do desenvolvimento 

econômico brasileiro corresponde a um aumento da demanda de energia que não tem 

contrapartida em investimentos. Corresponde ao governo de Getúlio Vargas.  

1946-1962 

Estado indutor – com a queda de Vargas, é estabelecida uma maior participação do estado 

no setor elétrico, com aumento dos investimentos públicos, especialmente as concessionarias 

estatuais, criação da Eletrobrás em 1962. 

1963-1979 

Modelo Estatal – a Eletrobrás é a empresa indutora do processo de nacionalização e 

estatização do setor elétrico, efetuando grandes investimentos. É consolidado um novo 

modelo institucional que atingiu seu ápice em 1979. 

1980-1992 
Crise institucional – com a crise econômica se agravando, o crescimento do setor elétrico é 

afetado. Em 1992, a inadimplência é generalizada e o modelo estatal é questionado. 

1993-2002 

Modelo híbrido – promulgada a Lei n 8.631/93, que equaciona os débitos. Começam as 

mudanças institucionais no setor elétrico brasileiro. Ao final de 2002, a geração e a 

transmissão de energia eram, majoritariamente, de empresas estatais e a distribuição era 

principalmente privada. 
Fonte: Gomes; Vieira, 2009 
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5. ESTABILIDADE DO SETOR ELÉTRICO E PROBLEMAS RECENTES. 

 

5.1  O setor elétrico na Era Lula (2003-2010) 

 

 No início ainda do período eleitoral de 2002, foi notória as mudanças que viriam 

acontecer no Setor Elétrico, motivados pelos discursos do futuro Presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva, fundamentados em uma cartilha divulgada pelo Instituto Cidadania, 

intitulado de Diretrizes e Linhas de Ação para o Setor Elétrico Brasileiro, promovendo a 

obrigação de ter um modelo, com mudanças sendo o serviço público responsável pela geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, dando outra ótica ao “puramente de mercado que 

o modelo neoliberal tentou imprimir sem sucesso.” (INSTITUTO CIDADANIA, 2002, P.9). 

De acordo com o instituto, foram listados seis princípios para alteração do Setor Elétrico 

Brasileiro, sendo esses: (LANDI, 2006). 

a) Término do Mercado Atacadista de Energia – MAE, fica esclarecido que o 

modelo mercantil pensado para o setor é errado, mediante ao seu objetivo marginal, resultando 

na subordinação total da operação, organização e crescimento do sistema elétrico nessa sentindo 

a curto prazo; 

b) Resgate e aprimoramento do sistema de planejamento determinativo, integrado, 

regionalizado e descentralizado, relacionando a política do setor com as demais políticas de 

desenvolvimento, essas como industrial, agrícola, tecnológica, de trans portes, ambiental entre 

outras. 

c) Retorno do sistema de tarifas com base no custo do serviço, para diminuir as 

dúvidas e ricos para os produtores e consumidores, garantindo a licitação por blocos de energia; 

d) Democratização e estruturamento do sistema de regulação, possibilitando a 

integração da regulação técnica e econômica com a organização, juntamente com a interação 

das agências regulatórias, são essas: Agência Nacional de Águas (ANA); Agência Nacional de 

Energia (ANEEL); e Agência Nacional de Petróleo (ANP); 

e) Reestruturação e manutenção da característica pública do Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS); 
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f)  Assegurar que a energia seja proveniente de projetos hidráulicos existentes, 

além da exploração do potencial de recursos naturais, e seja atribuído de forma prioritária ao 

serviço público, cooperativo ou comunitário. 

Em uma análise econômica dos dois primeiros anos do governo Lula, no início do 

mantado houve a elevação da taxa de juros até 26,5% ao ano, além de tomar medidas para 

estabilizar o mercado juntamente com os credores. Essas mudanças tiveram efeitos na taxa 

cambial para mesmo que R$ 3,00/US$, ainda no segundo semestre de 2003. Como forma de 

garantir uma situação favorável a macroeconomia nacional houve um acordo de renovação com 

o FMI até o final de 2004 (SILVA, 2011). 

Nesse sentindo, como forma de melhorar as finanças públicas o governo por meio 

de dois principais planos de reforma estruturais: a reforma tributária e a reforma da Previdência 

Social, o primeiro procurou: 1) Padronizar a legislação do ICMS (imposto sobre circulação de 

mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

comunicação); 2) Alongar a Desvinculação de Receitas da União (DRU); 3) Reformar a 

Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF); e 4) Mudanças no 

funcionamento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Confins) para uma 

maneira de tributação sobre o valor adicionado ( e não “em cascata”, como antes), o segundo 

concentrou-se no regime dos servidores públicos, agindo a favor do essencial para que o sistema 

público possa funcionar. Em uma análise econômica dos dois primeiros anos dois primeiros 

anos de governo Lula, é de destaque o aumento do PIB em 3,8 % no ano de 2004, na mesma 

ótica a inflação teve baixa de 9,3% em 2003 e no ano seguinte 7,5%. Esses fatores positivos 

fizeram com que o saldo em conta do país crescesse 25%, de US$ 4,1 bilhões subiu para US$ 

10,5 bilhões (GIAMBIAGI; VILLELA, 2005; SILVA, 2011). 

 As mudanças econômicas ocorridas no período de 2003-2004 aconteceram ao 

mesmo tempo que foi planejada a reforma no setor elétrico brasileiro. Logo no início do 

governo Lula, houve grande batalha contra a crise de fornecimento de energia elétrica, bem 

como lutava contra as privatizações, a implementação do RE-SEB ainda em processo, e 

estabeleceu novos planos para o setor elétrico (SILVA, 2011). 

 Com propósito de fazer um planejamento setorial integrado, reorganizar as bases 

institucionais para tornar a área mais segura e confiável, tendo em vista garantir a prestação de 

serviço à demanda de energia e o crescimento do setor de maneira correta, com bases 

sustentáveis. Após assumir o poder o Presidente Lula, como forma de solucionar os problemas 
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do setor e buscar alcançar os objetivos antes citados, na área do Ministério de Minas e Energia 

– MME. Com o objetivo de assessorar na formulação e implementação da reforma institucional 

do setor elétrico. Baseado nos estudos desse grupo foi elaborada a Proposta de Modelo 

Institucional do Setor Elétrico, tendo sua primeira versão lançada em julho de 2003, desde de 

sua publicação, foram feitas diferentes reuniões e seminários com grupos de específicas 

camadas do governo, de empresas, dos consumidores e dos sindicatos, com a intenção de 

apresentar, opinar e receber sugestões ao projeto do MME. O fim desse trabalho foi em 

dezembro de 2003, com a divulgação do texto “Modelo Institucional do Setor Elétrico”, através 

do MME (LANDI, 2006). 

 Em 15 de março de 2004, foi instituída a Lei 10.848, com papel de estabelecer 

novas bases regulatórias e institucionais para o setor elétrico, sendo essa função aplicada por 

meio da reorganização das atividades de planejamento, fortalecer a estrutura do setor, além de 

regular o processo de comercialização da energia dentro do mercado cativo, tentando 

reorganizar a política setorial mediante os objetivos de modicidade tarifária, pretendendo ter 

um incentivo maior aos investimentos privados e garantir o abastecimento (AGUIAR, 2007).  

Na Proposta de Modelo Institucional do Setor Elétrico de Julho de 2003, sua 

primeira versão é apresentada os objetivos e modelo institucional do setor elétrico brasileiro. 

(MME,2003) 

 Os princípios básicos para um arranjo instrucional devem permitir atender aos 

seguintes objetivos principais:  

• Modicidade tarifária para os consumidores; 

• Continuidade e qualidade na prestação do serviço; 

• Justa remuneração para os investidores, de modo a incentivá-los a expandir o 

serviço; 

• Universalização do acesso e do uso dos serviços de energia elétrica. 

Em conformidade da contextualização do processo de reestruturação implantadas 

nos anos 90, o texto faz uma síntese dos princípios básicos do novo modelo proposto, 

Reafirmando:  



51 
 

• Prevalência do Conceito de Serviço Público: Direciona na compreensão de que 

a energia produzida, tem obrigação de ser efetuada por concessionária de serviço público, em 

especial quando é designada aos consumidores cativos. 

• Modicidade Tarifária: Seu aperfeiçoamento é essencial no novo modelo, tem 

relação com outros requisitos associados à correta prestação do serviço público, tendo 

conhecimento da: regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia. Para 

que seja segura, a proposta argumenta a retomada do planejamento da expansão do sistema, em 

caráter definitivo, com a inclusão de mecanismos que, “preservados os benefícios da 

competição, permitam que a renda decorrente da permanência em operação de ativos 

depreciados possa contribuir para a modicidade tarifária”. (MME,2003) 

• Mitigação dos Riscos Sistêmicos, para investidores e consumidores, será 

facilitado por meio da adoção de competição a favor do direito de participar do atendimento ao 

mercado, que resulta na segurança a todos os agentes do setor. 

• Universalização dos serviços de eletricidade para acesso e uso, tendo a 

importância desse serviço para a vida das pessoas, desenvolvimento do país, somente realizado 

através de políticas públicas específicas.   

• Transparência e Constatação Pública, como novo modelo institucional 

argumenta que o planejamento é fundamental e decisivo, para o sucesso do modelo, torna-se 

indispensável à incorporação de contestação pública nas diferentes etapas do planejamento, 

com proposito de assegurar a máxima transparência das ações do setor. 

O documento ainda apresenta os pilares do inédito modelo institucional, detalha os 

principais agentes e sua funcionalidade, porém na última versão do MME, foram renomeados 

acordo com o Quadro, com destaque para os objetivos do novo padrão, que é buscar a força de 

planejamento do setor, de forma a afirmar a segurança fornecimento. 
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Quadro  4 - Agentes e suas funções 

Agentes Funções 
Conselho Nacional de 

Política Energética – CNPE 
Homologação da política energética, em articulação com as demais políticas 

públicas. 

Ministério de Minas e 

Energia - MME 

Formulação de políticas para o setor energético; implementação dessas 

políticas energéticas; e exercício do poder concedente. 

Agência Nacional de Energia 

Elétrica - ANEEL 

Medição, Regulação e Fiscalização do funcionamento do sistema elétrico 

envolvendo o cumprimento das normas do marco regulatório em geral e das 

obrigações dispostas nos atos de outorga (contratos de concessão, 

autorização ou permissão) dos serviços de geração, transmissão e 

distribuição. 

Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE 
Execução dos estudos de planejamento energético. 

Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica - CCEE 

Contabilização e liquidação de diferenças contratuais no curto prazo; e 

administração dos contratos de compra de energia para atendimento aos 

consumidores regulados. 

Operador Nacional do 

Sistema Elétrico - ONS 

Operação Integrada e centralizada do sistema elétrico interligado; e 

administração da contratação das instalações de transmissão. 

Operador dos Sistemas 

Elétricos Isolados – OSI  
Coordenação da operação dos sistemas elétricos isolados. 

Comitê de Monitoramento do 

Setor Elétrico – CMSE 

Monitoramento das condições de atendimento, no horizonte de cincos anos, 

com o objetivo de assegurar a implementação de proveniências com vistas a 

garantir a normalidade do suprimento de energia elétrica (coordenação do 

MME, com apoio da EPE, CCEE, da ANEEL e do ONS). 

Eletrobrás 

Financiamento, em caráter suplementar, da expansão do setor elétrico; 

exercício da função de holding das empresas estatais federais; administração 

de encargos e fundos setoriais, comercialização da energia de Itaipu e de 

fontes alternativas contempladas pelo PROINFA; e Coordenação do OSI. 

Fonte: Landi, 2006. 

Na introdução do novo modelo, o governo tomou as seguintes medidas: 1) respeitar 

os contratos estabelecidos; 2) Criar um ambiente favorável ao retorno de investimento; e 3) 

Estabelecer o modelo instituído de forma gradual e com facilidade para participação dos agentes 

do mercado (RAMOS, 2011)  

A Lei 10.848 de 2004 apresentou outros pontos importantes além dos aqui citados, 

esses com objetivo de assegurar o crescimento da oferta de energia elétrica. São introduzidos 

ponto de instrumento de caráter prático, em destaque esses: a) A demanda total dos agentes tem 

que se controlada; b) Todos os contratos tem obrigação de ser suporte por capacidade fixa de 

geração; e c) Todas contratações de distribuidoras tem obrigação de ser feita através de leilões 

(REGO, 2007). 

Nessa perspectiva foi desenvolvido o planejamento energético global, com base nas 

diretrizes do CNPE, dos estudos da Matriz Energética Brasileira e dos objetivos específicos do 

MME, e de acordo com as demais políticas públicas estabelecidas pelo Executivo e Legislativo, 

tendo a EPE o papel de elaborar os planos setoriais e, em particular, o planejamento da expansão 

do setor elétrico, esse estudo foi feito através dos dois planos: (MME,2003; LANDI, 2006). 
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a) Plano de Expansão de Longo Prazo - PELP, cobrindo horizonte 

não inferior a 20 anos; 

b) Plano Decenal de Expansão – PDE, cobrindo horizonte não 

inferior a 10 anos, tendo caráter determinativo.   

Na área de contratação dos serviços de energia, o plano instituído e corretamente 

explicado pelo MME, o órgão tem identificação com todos os organismos e instituições do setor 

elétrico brasileiro, somente com restrição ao Mercado Atacadista de Energia – MAE, que foi 

substituído pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. Essa alteração pode 

ser explicada pelo motivo do novo modelo de contratação dos serviços de geração terá que 

compor ao mesmo tempo os sistemas interligados e os isolados, almejando garantir a 

modicidade tarifária para os consumidores destinatários, juntamente facilitar os meios 

econômico-financeiros dos geradores e distribuidores que operam ou que ainda vão operar 

(LANDI, 2006). 

O modelo proposto, define simultaneamente a existência de dois ambientes de 

contratação: (LANDI, 2006). 

a) Ambiente de Contratação Regulada (ACR): De forma simples pode ser chamado 

de ambiente pool, composto por tarifas de suprimento reguladas, por meio da 

compra da energia pelo um grupo de distribuidoras, em leilões, por vários 

prazos, de forma segura protegendo os consumidores cativos, servidos pelas 

distribuidoras. Nesse contexto, todos os geradores, além de produtores 

independentes, negociarão a energia para todas as distribuidoras, através da 

CCEE. Os leilões de energia são distintos dos leilões de expansão.  

b) Ambiente de Contratação Livre (ACL) – Comercio de energia dos geradores e 

produtores independentes, será negociado livremente os preços e quantidades, 

com os consumidores livres por lei representados pelos que tem demanda 

superior à 3MW, com objetivo de atrair os consumidores. É importante destacar 

que a figura do comercializador de energia foi mantida no novo modelo, mas 

com atividade limitada no ACL. 

A figura 4 tem como papel mostrar o mercado para o segmento competitivo de geração, 

neste temos a participação e relação dos dois ambientes explicados anteriormente, são esses: 

Ambiente de Contratação Regulada – ACR (pool) e o Ambiente de Contratação Livre – ACL. 
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Fonte: Landi, 2006. 

 

Estabelecida a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE em 

novembro de 2004, foi definida condições e datas para realização do primeiro leilão de Energia, 

que serviu como teste para o novo modelo crucial. De forma a garantir a segurança para um 

déficit de 5%, o MME divulgou previamente os valores de energia assegurada. Os resultados 

desses leilões nesse novo modelo, servem para assinatura dos contratos de Comercialização de 

Energia em Ambiente Regulado – CCEAR. Basicamente são divididos em duas modalidades: 

pela quantidade de energia (adequado para geradores hidráulicos); pela disponibilidade de 

energia (adequado para geradores térmicos). Os contratos tem grande exigência, respeitam as 

normas e parâmetros, tendo participação de órgãos na sua definição: Aneel, ONS, EPE, e o 

CCEE (LEITE, 2007). 

Em 7 de Dezembro de 2004, aconteceu o primeiro leilão, composto por energia 

gerada das usinas hidrelétricas existente e em operação antes dos anos 2000. Como participação 

tivemos 35 compradores e 18 vendedores, onde 6 desistiram antes da fase determinante do 

leilão, com destaque para a CESP (Companhia de Energética de São Paulo) e a Tractebel. O 

valor pago por um título no leilão foi inferior ao seu valor nominal, variando de 20% a 28% em 

Figura 4 - Mecanismos de Mercado 
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ralação aos preços iniciais do MWh. As principais responsáveis pelo preço abaixo do esperado 

foi a Eletronorte e CHESF (LEITE, 2007). 

No segundo mandato do governo Lula iniciado em 2006, foi implementado o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 22 de Janeiro de 2007 por meio do Decreto 

N° 6.025 de janeiro de 2007, esse com objetivo de estimular o investimento privado, ampliação 

dos investimentos públicos na infraestrutura para melhoria da qualidade do gasto público e 

controle do crescimento dos gastos correntes no âmbito Pública Federal  (BRASIL, 2007). 

O PAC serviu como instrumento de crescimento do setor elétrico, nesse programa 

foram investidos R$ 78,4 bilhões, sendo R$ 65,9 bilhões aplicados na geração e R$ 12,5 bilhões 

na transmissão. Esse investimento prevê um crescimento na capacidade até 2010 de 12.386 

MW, enquanto que 5.617 MW cerca de 45,3% da meta estimada, seriam projetos que estariam 

em operação até 2010, essas obras são apresentadas na tabela: (PÊGO; CAMPOS NETO, 2008). 

Na transmissão os R$ 12 bilhões investidos até 2010, para construção de 13.826 km 

de linhas, sendo distribuídos por região: Norte, com investimento de R$ 5,4 bilhões para 4.721 

km;  Nordeste, com investimento de R$ 1,5 bilhão para 2.276 km; Sudeste, investimento de R$ 

2,7 bilhões para 2.900 km; Sul, R$ 1.1 bilhão para 2.078 km; por último Centro-Oeste, com R$ 

1,8 bilhão para 1.851 km. Diante dos dados vemos que o maior investimento será na região 

Norte. Essa região possui cerca de 43,2% do investimento total e 34.1% no total de km a ser 

construída (PÊGO; CAMPOS NETO, 2008). 

Nesse contexto foram adotados instrumentos para tornar possível o financiamento 

dos investimentos na geração e transmissão, são esses: i) Prorrogar o prazo limite de 14 para 

20 anos; ii) Financiar em no mínimo 70% o investimento; iii) diminuir o índice de cobertura da 

dívida de 1,3 para 1,2; iv) Prolongamento da carência de 6 para 12 meses, mediante necessidade 

do projeto; v) Aplicação de mesma Legislação entre autoprodutores e produtores independentes 

(PÊGO; CAMPOS NETO, 2008). 

No ano de 2008 de acordo com a tabela 9 foi calculada a entrada de mais de 2 mil 

MW de geração. Nos projetos regionais, temos em destaque a Usina Termelétrica (UTE) Vale 

do Açu Jesus Soares Pereira, localizada no Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade 

de Alto do Rodrigues com capacidade instalada de 340 MW. Enquanto que nos projetos 

nacionais que ocupam mais de uma região a capacidade instalada foi de quase 1,3 mil MW 

(PÊGO; CAMPOS NETO, 2008).  
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Tabela 9 - PAC Setor Elétrico: projetos de geração por região em 2008. 

Usina  Região Capacidade (MW) 

UHE Rondon II Norte  73,5 

UTE Vale do Açu Nordeste 340,0 

UHE Cubatão  Sudeste 250,0 

UHE Ampliação Três Lagoas  Centro-Oeste  110,0 

7. Outros Nacional  1.265,5 

Total - 2.049,0 

Fonte: Pac, 2007. Nota: Usina Hidrelétrica – UHE; Usina Termelétrica – UTE 

No ano de 2009, foi prevista a entrada em operação de geração de 2,5 mil MW conforme 

a tabela 10, dentro de margem pouco mais de 1,4 mil MW são de projetos nacionais. O projeto 

de maior capacidade instalada por região é a Usina Termelétrica de Candiota III, localizada na 

região Sul, com capacidade de 350 MW (PÊGO; CAMPOS NETO, 2008). 

Tabela 10 - PAC Setor Elétrico: projetos de geração por região em 2009. 

Usina Região Capacidade (MW) 

UHE São Salvador Norte 243,0 

UTE Camaçari Polo de Apoio Nordeste 148,0 

UTE Camaçari – Muricy I Nordeste 148,0 

UHE Baguari Sudeste 140,0 

UHE Retiro Baixo Sudeste 82,0 

UTE Candiota III Sul 350 

Outros Nacional 1.432 

Total - 2.543 

Fonte: Pac, 2007. Nota: Usina Hidrelétrica – UHE; Usina Termelétrica – UTE 
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Por último no ano de 2010, foram estimados 3,5 mil MW expressos no dados da 

tabela 11, sendo as usinas de maiores capacidades instaladas: Usina Hidrelétrica Estreito, 

localizada na região Norte, com quase 1,1 mil MW; Usina Hidrelétrica Foz Chapecó, localizada 

na região Sul, com 855 MW (PÊGO; CAMPOS NETO, 2008). 

Tabela 11 - PAC Setor Elétrico: projetos de geração por região em 2010. 

Usina Região Capacidade (MW) 

UHE Estreito Norte 1.087,0 

UHE Simplício  Sudeste 306,0 

UHE Foz do Chapecó  Sul 855,0 

UHE Mauá Sul 361,0 

UHE Dardanelos  Centro-Oeste 261,0 

UTE Serra do Fação Centro-Oeste 213,0 

Outros Nacional 421,0 

Total - 3.504,0 

Fonte: Pac, 2007. Nota: Usina Hidrelétrica – UHE; Usina Termelétrica – UTE 

Com tudo, esse estudo da implementação do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), tem o papel de ser o mecanismo do governo federal para facilitar o 

crescimento econômico e social sustentável. Esse programa aplicou de forma a incentivar a 

expansão do setor um investimento de 78,4 bilhões, no período de 2007-2010. É necessário 

lembrar que esse investimento é de incentivo privado, ainda que as empresas do Grupo 

Eletrobras (Chesf, Furnas e Eletronorte) tenham relação com consórcios de empreendedores 

privados. Este investimento cerca de 80% será financiado pelo BNDES, valor esse de R$ 62,7 

bilhões (PÊGO; CAMPOS NETO, 2008). 

 

5.2 Atuação do governo Dilma no setor elétrico (2011-2016) 

 

O primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff com relação ao setor elétrico 

brasileiro, nos remete a oito anos atrás quando a então presidente assumiu o Ministério de Minas 
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e Energia no primeiro mantado de Luiz Inácio Lula da Silva, com a grande missão de reverter 

o quadro dramático após o racionamento, que somente foi resolvido com a implementação do 

novo modelo para o setor, tornando o ambiente seguro para investimentos privados, 

aumentando a participação do governo por meio das subsidiárias da Eletrobrás, investindo 

fundos de pensão das estatais como sócios de consórcios investidores. A prova de tal 

crescimento é expressada em números, no período do Governo Lula o setor elétrico ganhou 35 

mil MW de capacidade instalada na geração, e 27 mil km de linhas de transmissão (ELÉTRICA, 

2011).  

O grande acontecimento no governo Dilma associado ao setor elétrico foi a Medida 

Provisória 579 editada em 11 de setembro de 2012, com papel de viabilizar a redução do custo 

da energia elétrica para o consumidor brasileiro. Por meio dessa medida, e integrada no mesmo 

ano pelo Decreto 7.805, de 14 de setembro, tornaria viável uma redução tarifaria de 20,2 % na 

energia elétrica (COSTELLINI; HOLLANDA, 2014). 

Nesse momento o setor industrial estava com crescimento em queda, e a 

preocupação com o custo da energia elétrica para a indústria. Juntamente com a intensa 

discussão sobre a renovação das concessões, e preocupação quanto o vencimento, resultando 

no descontrato da energia existente. Com intuito de desenvolvimento do país, por meio de uma 

redução do custo de energia o governo anunciou a medida. Essa mudança teria como resultado: 

i) exoneração de alguns encargos; ii) O adiantamento da prorrogação de geração, transmissão e 

distribuição anteriores à Lei n° 8.987, de 1995, que venceriam em 2015; iii) financiamento de 

R$ 3,3 bilhões anuais pela União à Conta do Desenvolvimento Energético (CDE) 

(COSTELLINI; HOLLANDA, 2014). 

 

Para melhor entendimento o quadro 5 apresenta os encargos do Setor Elétrico e sua 

atuação. 
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Quadro  5 - Encargos e seus papéis. 

Encargo Para que serve? 

CCC – Conta de Consumo de Combustíveis (extinto 

em setembro de 2012) 

Subsidiar a geração térmica dos sistemas isolados 

(principalmente região norte). 

RGR – Reserva Global de Reversão Indenizar ativos vinculados à concessão e fomentar a 

expansão do Setor Elétrico. 

TFSEE – Taxa de fiscalização de Serviços de E. 

Elétrica 

Prover recursos para o funcionamento da ANEEL. 

CDE – Conta de Desenvolvimento Energético 

(reduzido em setembro de 2012 
Propiciar o desenvolvimento energético a partir das 

fontes alternativas; prover a universalização do 

serviço de energia; e subsidiar a tarifa dos 

consumidores residenciais de baixa renda. 

ESS – Encargos de Serviço do Sistema Subsidiar a manutenção de confiabilidade e 

estabilidade do Sistema Interligado Nacional - SIN 

PROINFA – Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas 

Subsidiar as fontes alternativas de energia, em geral 

mais caras que as fontes convencionais 

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência 

Energética 

Promover pesquisas cientificas e tecnológicas 

relacionadas à eletricidade e ao uso sustentável dos 

recursos naturais. 

CFURH – Compensação Financeira pelo Uso de 

Recursos Hídricos 

Compensar financeiramente o uso de água e terras 

produtivas para fins de geração de energia elétrica 

Royalties de Itaipú Pagar a energia gerada de acordo com o Tratado 

Brasil - Paraguai 

Fonte: ABRADEE, 2013 

Entrada em vigor a Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, com objetivo de uma 

redução significativa das tarifas nacionais de energia elétrica, garantindo a continuidade, 

eficiência e a modicidade tarifária na prestação de serviços de energia elétrica. De acordo com 

dados da Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), consumidores 

cativos quitavam 10 encargos setoriais e 4 impostos e contribuições designados ao governo 

federal, municipal e estadual. Então diante dessa situação o Governo Federal indicou a extensão 
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dos encargos setoriais CCC – Conta de Consumo de Combustíveis e RGR – Reserva Global de 

Reversão, juntamente com a diminuição da CDE – Conta de Desenvolvimento (VIEIRA, 2015). 

A Medida Provisória 579 teve seus objetivos centrados em duas áreas de custos da 

estrutura: Encargos e Indústria de Energia Elétrica. No momento a transmissão possuía nove 

contratos com prazos de vencimento para 2015, que de acordo com o Ministério de Minas e 

Energia, correspondia a 65% do Sistema Interligado Nacional. No setor de geração possuia 123 

concessões hidrelétricas que detinha prazos até o segundo semestre de 2017, dentre concessões 

em responsabilidade de grupos federais, sendo esses: Eletrobras, Chesf, Eletronorte e Furnas, e 

no âmbito estatual temos: CESP, CEMIG, EMAE, CEEE e COPEL, além de empresas privadas 

ou municipais, resultando em 25,5 mil MW. Por último a distribuição, que conforme o 

Ministério de Minas e Energia, apresentam 44 contratos, com vencimento entre 2015 e 2016, 

totalizando em 24 milhões de unidades consumidoras, proporcional a 35% do mercado no final 

(VIEIRA, 2015). 

A MP 579 para alcançar seus objetivos apresentou a proposta de adiantar o 

vencimento das concessões de geração, a renovação tinha por objetivo que o custo de energia 

retratasse somente os custos operacionais das usinas, era necessário antecipar os vencimentos 

de concessões de transmissão, essa renovação diminuiria a Receita Anual Permitida – RAP, e 

as reduções dos encargos setoriais, com o fim do pagamento da CCC ( Conta de Consumo de 

Combustível), da RGR ( Reserva Global de Reversão), e além da redução para 25%  o valor da 

CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) (VIEIRA, 2015). 

Em primeiro plano, o alvo principal da Lei 12.783/2013 foram as usinas 

hidrelétricas cujo o prazo de concessão tinha vencimento previsto em até 60 meses, contados a 

partir da data de publicação da MP 579/2012. A Lei aqui discutida determina prorrogação do 

contrato de concessões para geração de hidrelétricas, concessões de transmissão e concessões 

de distribuição, por uma única vez em até 30 anos, enquanto que as concessões de geração para 

termelétricas seria de até 20 anos (VIEIRA, 2015). 

Segundo a Lei 12.783/2013 são apresentados os seguintes pontos para que ocorresse as 

prorrogações das concessões de geração, transmissão e distribuição: (VIEIRA, 2015). 

• Solicitar a prorrogação com antecedência mínima de 60 meses da data de fim de 

contrato, com exceção para as concessões que tinham prazos inferiores ao 

apresentado no instante da instituição da Medida Provisória 579/2012. Para 

concessões de geração termelétricas a antecedência mínima é de 24 da data de fim 

de contrato. 
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Exigências especificas para o prolongamento das concessões de geração 

hidrelétrica pelo prazo de 30 anos, são essas: (VIEIRA, 2015). 

• Remuneração mediante tarifa calculada pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica – Aneel, neste será considerado os custos de operação e manutenção, 

encargos e tributos; os investimentos até então não amortizados, com objetivo de 

estabelecer a qualidade e a continuidade dos serviços prestados pelas hidrelétricas; 

e as ampliações aprovadas pelo poder Concedente;  

• Aplicação da capacidade de geração total das usinas às concessionárias de 

distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN, por meio de 

cotas determinadas pela Aneel, com intuito de buscar uma diminuição regular das 

tarifas cobradas dos consumidores, tornando bloqueada a livre negociação da 

energia gerada. 

• Submissão aos padrões de qualidade do serviço pela Aneel. 

Caso não suceda a adesão as renovações das concessões a Lei 12.783/2013 

aponta que: (VIEIRA, 2015). 

a) As concessões de geração, transmissão ou de distribuição, que não forem 

renovadas, por opção do concessionário ou por decisão do Poder Concedente, 

serão licitadas, por um prazo de 30 anos, por meio de leilão ou concorrência. 

Essas Licitações poderão ocorrer sem reversão prévia dos bens vinculados à 

prestação do serviço. 

b) Depois do vencimento do prazo, o titular tem direito de permanecer responsável 

por sua prestação até a o novo concessionário assumir.  Caso o titular não tenha 

interesse de continuar prestando serviço nas condições instituídas na Lei 

12.783/2013, o serviço será usado temporariamente por órgão ou entidade da 

administração pública federal, até a conclusão do processo licitatório. 

c) O valor da indenização de bens não amortizados ou depreciados, é calculado por 

meio da metodologia de valor novo de reposição (VNR), que foi instituída e 

utilizada no cálculo das indenizações mediante as prorrogações adiantadas em 

24 de janeiro de 2014. A metodologia do VNR especifica o cálculo do valor de 

um ativo como se fosse construído a preços atuais, levando em conta as 

características técnicas de cada empreendimento. 

De acordo com valores publicados no Diário Oficial da União no dia 01/12/2012, o 

governo federal pagará R$ 20 bilhões em indenizações para empresas de geração e transmissão 

de energia que serão renovados os vínculos no ano seguinte. Onde 12,96 bilhões desse montante 
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serão para nove empresas de serviços de transmissão, e R$ 7,05 bilhões para 15 companhias do 

setor de geração. A maior parcela dessas indenizações será paga para a Usina Hidrelétrica 

Xingó, e da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), que receberam R$ 2,92 bilhões. 

Enquanto que a Eletrobras foi indenizada com R$ 14 bilhões, destes R$ 8,13 bilhões na área de 

transmissão e R$ 5,89 bilhões na de geração. Os valores dessas indenizações são estabelecidos 

por estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) (VIEIRA, 2015). 

Pouco tempo após a MP 579/2012 entra em vigor, os resultados não foram os 

esperados, pois acabou enfraquecendo as geradoras públicas, tornando o setor elétrico submisso 

a recursos do governo feral e aportes do Tesouro Nacional, ganhando críticas de “desmonte do 

setor elétrico”. A dívida do setor chega a mais de 20 bilhões de reais, fruto de déficit das 

concessionárias nos últimos três anos, que serão pagas pelos consumidores por meio de 

processos de revisões extraordinárias. O aumento médio para o consumidor residencial do 

processo de endividamento das empresas corresponde a 39% nos primeiros meses de 2015, 

ainda somados com os aumentos decorrentes das bandeiras tarifárias (GUIMARÃES, 2015). 

Analisando a Resolução Normativa n.547 de 16 de abril de 2013, responsável por 

estabelecer as Bandeiras Tarifárias, mediante a nova Medida Provisória 579, mais tarde 

convertida na Lei 12.783/2013 que basicamente diminuía os encargos. Em um ambiente de 

desorganização regulatória do sistema, além de razões climáticas, a Aneel passou a aplicar a 

partir de janeiro de 2015, as bandeiras tarifárias. De maneira objetiva essas bandeiras são 

repasses do custo de aquisição de energia térmica pelas distribuidoras para os consumidores no 

mês consecutivo. Nos meses de: janeiro, fevereiro, março e abril de 2015, foram cobradas a 

bandeira vermelha, que tem um acréscimo na tarifa de R$ 5,50 a cada 100 kWh/mês 

consumidos, já a bandeira amarela, o aumento é de 2,50 por 100 kWh/mês (GUIMARÃES, 

2015). 

Em outra ótica, é necessário analisar que essa medida é contra o regime jurídico 

instituído para os serviços públicos essenciais, pelo fato de repassa para o consumidor o risco 

da atividade econômica, sendo contrário a Constituição Federal e o Código de Defesa do 

Consumidor. Quando é paga a conta luz, nela está incluso a quantidade de energia consumida, 

os encargos para assegurar o sistema, e nesta situação será adicionado o custo da energia 

produzida por usinas térmicas, que implica na quebra do “seguro antiapagão” criado com esse 

intuito de garantir o funcionamento do sistema. Um sério efeito das bandeiras tarifárias é 

constatado em relação ao sistema produtivo o tornando inflacionários, mediante o necessário 

uso da energia elétrica como insumo básico para a indústria e comércio, esses possuem índices 
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de correção monetária, que indexam cesta básica entre outros produtos e serviços, resultando 

no aumento do preço para os consumidores e prejudica o sistema produtivo, pagando tarifas 

mais caras, produtos e serviços (GUIMARÃES, 2015). 

Essas mudanças tornara as tarifas do Brasil uma das mais caras do mundo, o valor 

médio ao fim de 2014 do MWh foi de R$ 534,28, em comparação com o Canadá que possuem 

uma matriz energética hidráulica, a tarifa média é de R$ 115,20 por MWh, indo mais além a 

média mundial está em R$ 257,50 o MWh (GUIMARÃES, 2015). 

5.3 O Setor Elétrico Brasileiro nos dias atuais.   

 

Gráfico  2 - Matriz Elétrica no ano de 2017. 

 

Fonte: EPE, 2019. 

A matriz energética do ano de 2017 apresenta oferta hidráulica de 407,3 TWh, a maior 

parcela da produção de energia nacional, segundo o gráfico 2 correspondentes a 65,1%. 

Enquanto que as demais fontes tem oferta de 218,4 TWh, essa com percentual de 34.9 %, 

totalizando a oferta de energia foi igual a 625,7 TWh (EPE, 2019). 
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Gráfico 3 -Matriz Elétrica no ano de 2018. 
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Fonte: EPE, 2019. 

No ano de 2018 de acordo com o gráfico 3, as principais fontes de energia que 

tiveram aumento em relação ao ano de 2017, foram a eólica com crescimento de 0.8% e 

hidráulica 1.5 %. Notamos o crescimento de 16,6 TWh na oferta hidráulica, enquanto que na 

oferta total essa expansão foi de 10,7 TWh, em um prazo curto de um ano (EPE; 2019). 

5.3.1 Geração Elétrica 

Tabela 12 -– Crescimento da Geração Elétrica por Fonte. 

Fonte 2017 2018 Variação em % 18/17 

Hidrelétrica 370.906 388.971 4,9% 

Gás Natural 65.593 54.622 -16,7% 

Biomassa 51.023 52.267 2,4% 

Derivados do Petróleo 12.458 9.293 -25,4% 

Nuclear 15.739 15.674 -0,4 

Carvão Vapor 16.257 14.204 -12,6% 

Eólica 42.373 48.475 14,4% 

Solar Fotovoltaica 832 3.461 316,1% 

Outras 14.146 14.429 2,0% 

Geração Total 589.327 601.396 2,0% 

Fonte: EPE, 2019. 

O importante fator positivo expresso na tabela é o crescimento das fontes de energia 

limpas, com destaque para Eólica e Solar Fotovoltaica, essa última registrando o maior aumento 
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de 316,1%, em contrapartida temos a diminuição de fontes de energia não limpas, como Gás 

Natural, Derivados de Petróleo e Carvão Vapor, essas com considerável redução, porém essa 

baixa tem outros fatores como a utilização de usinas termelétricas de forma a suprir a demanda 

em determinados períodos em que os reservatórios tem seu nível reduzido devido a estiagem   

(EPE; 2019). 

5.3.2 Evolução da Geração Eólica  

Tabela 13 – Geração e crescimento da energia eólica (2007-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EPE, 2019. 

O alto investimento em fontes de energia sustentável no Brasil, e o privilegiado 

recurso natural aqui presente no caso os ventos, fizeram com que a Geração de Energia Eólica 

crescesse 14,40 % somente no último ano, com tendência de constante ascensão durantes os 

próximos anos (EPE; 2019). 

5.3.3 Capacidade Instalada 

Tabela 14 – Capacidade Instalada em MW por fonte de energia. 

Fonte 2017 2018 18/17 % 

Hidrelétrica 100.275 104.139 3,9% 

Térmica 41.628 40.523 -2,7% 

Nuclear 1.990 1.990 0,0% 

Eólica 12.283 14.390 17,2 

Solar 935 1.798 92,2% 

Capacidade disponível  157.112 162.840 3,6% 

 Fonte: EPE, 2019. 

Na capacidade instalada temos novamente o destaque para o crescimento das fontes de 

energia limpas, principalmente Eólica e Solar. Houve uma pequena diminuição da fonte de 

Ano Geração 

(GWh) 

Ano Geração 

(GWh) 

2007 663 2013 6.578 

2008 1.183 2014 12.210 

2009 1.238 2015 21.625 

2010 2.177 2016 33.489 

2011 2.705 2017 42.373 

2012 5.050 2018 48.475 
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energia Térmica, e pouco crescimento das Hidrelétricas, mesmo assim houve aumento de 3,6 

% na capacidade total (EPE; 2019). 
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6.  METODOLOGIA  

 

O tipo de pesquisa aplicada neste trabalho foi a fundamental, que consiste na 

investigação do progresso científico, desenvolvimento de conhecimentos teóricos, por meio da 

pesquisa bibliográfica em fontes de publicações. Em busca de dados, livros, teses, monografias, 

artigos científico e revistas, especializadas no tema (MARCONI; LAKATOS, 2013). 

A revisão bibliográfica é realizada apoiada de registos disponíveis, resultantes de 

pesquisas feitas anteriormente, em documentos impressos aqui já citados. Nesse mecanismo é 

utilizado dados teóricos já adquiridos por outros pesquisadores, e acertadamente registrados.  

Os textos são usados como fontes dos temas a serem pesquisados (SEVERINO, 2007). 

As fontes bibliográficas usadas para realização deste trabalho foram livros 

relacionados ao tema, pesquisas em sites de universidades, como o portal de teses da USP- 

Universidade de São Paulo, que possui fasto acervo de trabalhos acadêmicos relacionados ao 

Setor Elétrico Brasileiro, assim como: o Portal da Capes (www.capes.gov.br); O scielo – 

(www.scielo.br); ambos os sites possuem teses, dissertações defendidas em programas de Pós 

– Graduação de todo o Brasil. Além de uso de fontes de dados estatísticos importantes dentre 

essas: a Aneel, Empresa de Pesquisa Energética e o IBGE.  

A previsão para o período de pesquisa foi de 4 meses, entre o início de setembro e 

fim de janeiro a fim de recolher dados, verificar e assegura sua contribuição para o trabalho.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capes.gov.br/
http://www.scielo.br/


68 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente trabalho, analisa as políticas públicas feitas no setor 

elétrico brasileiros entre os anos de 1879-2018, essa interpretação foi possível por meio da 

coleta de dados, conhecimento dos históricos de cada época, juntamente com aplicação de leis-

decretos e mudanças de modelos econômicos. 

Nesse sentindo foi apresentada uma linha histórica e objetiva com os principais 

acontecimentos, sendo esses positivos ou negativos, sempre mostrando os argumentos 

necessários para o entendimento de cada situação, e as devidas soluções. No projeto foi 

realizado os mecanismos necessários na sua revisão bibliográfica como metodologia, a fim de 

tornar possível expor as políticas implementadas e simultaneamente o desenvolvimento do 

Setor Elétrico Brasileiro.  

Diante dos resultados obtidos, foi constituído um histórico das políticas do setor 

elétrico mediante a posição de autores da área, dados estatísticos, legislação aplicada e situação 

econômica. A Importância deste trabalho está no entendimento do funcionamento do setor 

elétrico, suas políticas implementadas e os impactos sociais causados, tornando possível 

cumprir os objetivos traçados no início da pesquisa, porém ainda é possível buscar mais 

informações políticas para o melhoramento das argumentações e questionamentos dos autores 

citados. 

Em um trabalho futuro, seria necessário expandir essa análise para toda a matriz 

energética brasileira, apresentando dados estatísticos e a relação entre o crescimento de fontes 

energéticas limpas e não sustentáveis, afim de apresentar soluções alternativas para diminuição 

da emissão de gases de efeito estufa, os impactos econômicos e sociais causados. 
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