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da Aneel, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
e o Mercado Atacadista de Energia (MAE). A Aneel suce-
deu o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
(DNAEE), uma autarquia vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia (MME). Como agência reguladora, em síntese tem 
por objetivo atuar de forma a garantir, por meio da regu-
lamentação e fiscalização, a operação de todos os agentes 
em um ambiente de equilíbrio que permita, às companhias, 
a obtenção de resultados sólidos ao longo do tempo e, ao 
consumidor, a modicidade tarifária. 

O ONS, entidade também autônoma que substituiu o GCOI (Grupo 
de Controle das Operações Integradas, subordinado à Eletrobrás), 
é responsável pela coordenação da operação das usinas e redes de 
transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN). Para tanto, rea-
liza estudos e projeções com base em dados históricos, presentes 
e futuros da oferta de energia elétrica e do mercado consumidor. 
Para decidir quais usinas devem ser despachadas, opera o Newa-
ve, programa computacional que, com base em projeções, elabo-
ra cenários para a oferta de energia elétrica. O mesmo programa 
é utilizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE) para definir os preços a serem praticados nas operações de 
curto prazo do mercado livre.

Já o MAE, cuja constituição foi diretamente relacionada à cria-
ção do mercado livre, em 2004, com a implantação do Novo 
Modelo, foi substituído pela CCEE. No mesmo ano, o MME 
constituiu a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com a mis-
são principal de desenvolver os estudos necessários ao plane-
jamento da expansão do sistema elétrico.

O modelo implantado em 2004 restringiu, mas não extinguiu, 
o mercado livre – que em 2008 respondia por cerca de 30% da 
energia elétrica negociada no país. Além disso, manteve inalte-
radas – porém em permanente processo de aperfeiçoamento 
– as bases regulatórias da distribuição e transmissão.

Sistema dos leilões e mercado livre

Do Ambiente de Contratação Regulada (ACR) participam, na 
parte compradora, apenas as distribuidoras, para as quais essa 
passou a ser a única forma de contratar grande volume de  
suprimento para o longo prazo. As vendedoras da energia  

O modelo institucional do setor de energia elétrica passou por 
duas grandes mudanças desde a década de 90. A primeira en-
volveu a privatização das companhias operadoras e teve iní-
cio com a Lei no 9.427, de dezembro de 1996, que instituiu a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e determinou que 
a exploração dos potenciais hidráulicos fosse concedida por 
meio concorrência ou leilão, em que o maior valor oferecido 
pela outorga (Uso do Bem Público) determinaria o vencedor.  
A segunda ocorreu em 2004, com a introdução do Novo Modelo 
do Setor Elétrico, que teve como objetivos principais: garantir 
a segurança no suprimento; promover a modicidade tarifária; 
e promover a inserção social, em particular pelos programas 
de universalização (como o Luz para Todos). Sua implantação 
marcou a retomada da responsabilidade do planejamento do 
setor de energia elétrica pelo Estado.

Uma das principais alterações promovidas em 2004 foi a subs-
tituição do critério utilizado para concessão de novos empre-
endimentos de geração. Passou a vencer os leilões o investidor 
que oferecesse o menor preço para a venda da produção das 
futuras usinas. Além disso, o novo modelo instituiu dois am-
bientes para a celebração de contratos de compra e venda de 
energia: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), exclusivo 
para geradoras e distribuidoras, e o Ambiente de Contratação 
Livre (ACL), do qual participam geradoras, comercializadoras, 
importadores, exportadores e consumidores livres. 

A nova estrutura assenta-se sobre muitos dos pilares constru-
ídos nos anos 90, quando o setor passou por um movimento 
de liberalização, depois de mais de 50 anos de controle estatal. 
Até então, a maioria das atividades era estritamente regula-
mentada e as companhias operadoras controladas pelo Esta-
do (federal e estadual) e verticalizadas (atuavam em geração, 
transmissão e distribuição).

A reforma  exigiu a cisão das companhias em geradoras, trans-
missoras e distribuidoras. As atividades de distribuição e trans-
missão continuaram totalmente regulamentadas. Mas a pro-
dução das geradoras passou a ser negociada no mercado livre 
– ambiente no qual as partes compradora e vendedora acer-
tam entre si as condições através de contratos bilaterais. 

Além disso, foram constituídas na década de 90 novas en-
tidades para atuar no novo ambiente institucional: além 

Box 1 

O novo modelo do setor 
elétrico 
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elétrica são as geradoras. O início da entrega é previsto para 
ocorrer um, três ou cinco anos após a data de realização do lei-
lão (que são chamados, respectivamente, de A-1, A-3 e A-5). 

O MME determina a data dos leilões, que são realizados pela 
Aneel e pela CCEE. Por meio de portaria, fixa o preço teto para 
o MWh  a ser ofertado, de acordo com a fonte da energia: tér-
mica ou hídrica. Como as geradoras entram em “pool” (ou seja, 
a oferta não é individualizada), a prioridade é dada ao vende-
dor que pratica o menor preço. Os valores máximos devem ser 
iguais ou inferiores ao preço teto. 

Os leilões dividem-se em duas modalidades principais: energia 
existente e energia nova. A primeira corresponde à produção 
das usinas já em operação e os volumes contratados são en-
tregues em um prazo menor (A-1). A segunda, à produção de 
empreendimentos em processo de leilão das concessões e de 
usinas que já foram outorgadas pela Aneel e estão em fase de 
planejamento ou construção. Neste caso, o prazo de entrega 
geralmente é de três ou cinco anos (A-3 e A-5). Além deles, há 
os leilões de ajuste e os leilões de reserva. Nos primeiros, as 
distribuidoras complementam o volume necessário ao atendi-
mento do mercado (visto que as compras de longo prazo são 
realizadas com base em projeções), desde que ele não supere 
1% do volume total. Nos leilões de reserva, o objeto de contra-
tação é a produção de usinas que entrarão em operação ape-
nas em caso de escassez da produção das usinas convencionais 
(basicamente hidrelétricas).  

Entre 2004 e 2008, a CCEE organizou mais de 20 leilões por 
delegação e sob coordenação da Aneel.  Dois deles, pelo 
menos, foram significativos pela contribuição à diversifica-
ção e à simultânea “limpeza” (aumento da participação de 
fontes renováveis) da matriz nacional. O primeiro, em 2007, 
foi exclusivo para fontes alternativas. Nele foi ofertada a 
produção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e ter-
melétricas movidas a bagaço de cana e a biomassa prove-
niente de criadouro avícola. No outro, realizado em 2008 e 
caracterizado como o primeiro leilão de energia de reserva, 
foi contratada exclusivamente a energia elétrica produzida 
a partir da biomassa. A maior parte das usinas participantes 
será movida a bagaço de cana (apenas uma é abastecida por 
capim elefante). Todas ainda estão por ser construídas e de-
verão entrar em operação em 2009 e 2010.

Como são realizados com antecedência de vários anos, esses 
leilões são, também, indicadores do cenário da oferta e da pro-
cura no médio e longo prazos. Para a EPE, portanto, fornecem 
variáveis necessárias à elaboração do planejamento. Para os in-
vestidores em geração e para as distribuidoras, proporcionam 
maior segurança em cálculos como fluxo de caixa futuro, por 
permitir a visualização de, respectivamente, receitas de vendas 
e custos de suprimento ao longo do tempo. Segundo o gover-
no, o mecanismo de colocação prioritária da energia ofertada 
pelo menor preço também garante a modicidade tarifária.

No mercado livre, ou ACL, vendedores e compradores nego-
ciam entre si as cláusulas dos contratos, como preço, prazo e 
condições de entrega. Da parte vendedora participam as ge-
radoras enquadradas como PIE (produtores independentes de 
energia). A parte compradora é constituída por consumidores 
com demanda superior a 0,5 MW (megawatt) que adquirem 
a energia elétrica para uso próprio. As transações geralmente 
são intermediadas pelas empresas comercializadoras, também 
constituídas na década de 90, e que têm por função favorecer o 
contato entre as duas pontas e dar liquidez a esse mercado.

Operações de curto prazo

Os contratos têm prazos que podem chegar a vários anos. O com-
prador, portanto, baseia-se em projeções de consumo. O vende-
dor, nas projeções do volume que irá produzir – e que variam de 
acordo com as determinações do ONS. Assim, nas duas pontas 
podem ocorrer diferenças entre o volume contratado e aquele 
efetivamente movimentado. O acerto dessa diferença é realizado 
por meio de operações de curto prazo no mercado “spot” abriga-
do pela CCEE que têm por objetivo fazer com que, a cada mês, as 
partes “zerem” as suas posições através da compra ou venda da 
energia elétrica. Os preços são fornecidos pelo programa Newave 
e variam para cada uma das regiões que compõem o SIN, de acor-
do com a disponibilidade de energia elétrica.

Além de abrigar essas operações, a CCEE também se responsa-
biliza pela sua liquidação financeira. Esta é a sua função origi-
nal. Nos últimos anos, a entidade passou a abrigar a operacio-
nalização de parte dos leilões de venda da energia que, junto 
às licitações para construção e operação de linhas de transmis-
são, são atribuição da Aneel.
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A estrutura institucional do setor elétrico brasileiro

Em 2004, com a implantação do Novo Modelo do Setor Elétri-
co, o Governo Federal, por meio das leis no 10.847/2004 e no 
10.848/2004, manteve a formulação de políticas para o setor 
de energia elétrica como atribuição do Poder Executivo federal, 
por meio do Ministério de Minas e Energia (MME) e com asses-
soramento do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 
e do Congresso Nacional. Os instrumentos legais criaram novos 
agentes. Um deles é a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
vinculada ao MME e cuja função é realizar os estudos necessá-
rios ao planejamento da expansão do sistema elétrico. Outro 
é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que 
abriga a negociação da energia no mercado livre. 

O Novo Modelo do Setor Elétrico preservou a Aneel, agência 
reguladora, e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 
responsável por coordenar e supervisionar a operação cen-
tralizada do sistema interligado brasileiro. Para acompanhar 
e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do 
suprimento eletroenergético em todo o território nacional, 
além de sugerir das ações necessárias, foi instituído o Co-
mitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), também 
ligado ao MME. 

Abaixo, o Atlas de Energia Elétrica reproduz a atual estrutura 
institucional do setor elétrico brasileiro.
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Características Gerais
1

1.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Uma das variáveis para definir um país como desenvolvido é a 
facilidade de acesso da população aos serviços de infra-estrutu-
ra, como saneamento básico, transportes, telecomunicações e 
energia. O primeiro está diretamente relacionado à saúde públi-
ca. Os dois seguintes, à integração nacional. Já a energia é o fator 
determinante para o desenvolvimento econômico e social ao 
fornecer apoio mecânico, térmico e elétrico às ações humanas. 

Esta característica faz com que o setor de energia conviva, histo-
ricamente, com dois extremos. Em um deles está o desenvolvi-
mento tecnológico que visa atingir maior qualidade e eficiência 
tanto na produção quanto na aplicação dos recursos energéti-
cos. Na atualidade, o primeiro caso inclui as pesquisas sobre no-
vas fontes, como geotermia, maré e células de hidrogênio, entre 
outras. Do segundo, um exemplo é o automóvel que, após passar 
décadas dependente da gasolina, começa a ser crescentemente 
abastecido por etanol – enquanto, no terreno dos projetos pilo-
tos, se movimenta com o estímulo da energia elétrica.

No outro extremo, há a ação horizontal, que visa a aumentar o nú-
mero de pessoas com acesso às fontes mais eficientes de energia 
– mesmo que por meio de instalações simples e de baixo custo. 
Esta iniciativa é observada principalmente com relação ao for-
necimento de energia elétrica (que na iluminação substituiria, 
por exemplo, a vela e o querosene dos lampiões), mas, em me-
nor escala, é detectada também em outros setores. No Brasil dos 
anos 70, por exemplo, foi avaliado como reflexo da modernização 
econômica e social a substituição da lenha pelos derivados de pe-
tróleo (GLP, gás liquefeito de petróleo) na cocção1 de alimentos.  

Isto significou que maior número de pessoas passou a ter acesso 
a produtos que, além de mais eficientes do ponto de vista energé-
tico, não precisavam, necessariamente, ter origem local. O GLP é 
obtido em refinarias e distribuído por meio de caminhões. Sua en-
trega às localidades menores do interior do País só foi possível pela 
abertura das grandes rodovias nos anos 70 do século XX – e que 
também foram consideradas um sinal de modernização do país.

Na administração e operação desses dois extremos – e, também, 
das atividades intermediárias existentes entre eles – está a chamada 
indústria da energia. Essa indústria faz parte de uma cadeia econô-
mica que tem início com a exploração de recursos naturais estraté-
gicos (como água, minerais,  petróleo e gás natural), de propriedade 
da União, e que termina no fornecimento de um serviço público bá-
sico para a sociedade. Por isso, no geral, ou é composta por estatais 
ou por companhias controladas pelo capital privado que atuam em 
um ambiente regulamentado pelos governos locais. 

Esta característica pode ser observada tanto no Brasil quanto 
no exterior. E é válida tanto para operadoras de um único setor 
(por exemplo, petróleo, gás natural ou energia elétrica) quanto 
para aquelas multissetoriais – as chamadas multiutilities. 

No Brasil houve um ensaio para criação das multiutilities nos 
anos 90, mas a tendência não se consolidou. Assim, a indústria 
da energia é nitidamente dividida entre os setores de petróleo, 
gás natural e energia elétrica, cujas atividades têm áreas de in-
tersecção apenas quando se trata da geração de eletricidade. 
Este capítulo abordará a estrutura do setor de energia elétrica.

1Cocção: ato ou efeito de cozer; cozimento.
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econômicos e sociais. São, também, as que apresentam maior 
densidade demográfica. Em conseqüência, o atendimento a no-
vos consumidores pode ser realizado a partir de intervenções de 
pequeno porte para expansão da rede. Elas são, portanto, as re-
giões que registram melhor relação entre número de habitantes 
e unidades consumidoras de energia elétrica.

Já o Nordeste, Centro-Oeste e Norte historicamente concen-
tram a maior parte da população sem acesso à rede. O aten-
dimento foi comprometido por fatores como grande número 
de habitantes com baixo poder aquisitivo (no caso do Nor-
deste principalmente), baixa densidade demográfica (princi-
palmente na região Centro-Oeste) e, no caso da região Norte, 
baixa densidade demográfica e pequena geração de renda, 
aliada às características geográficas. Estas últimas, por sinal, 
comprometeram a extensão das redes de transmissão e dis-
tribuição, mas também transformaram o Norte na região com 
maior potencial para aproveitamentos hidrelétricos do país 
(para detalhes, ver Capítulo 3).

A relação entre as peculiaridades regionais e o acesso à rede 
elétrica fica clara nas análises que a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia 
(MME), fez do mercado de energia elétrica brasileiro em maio 
de 2008. Segundo a empresa, apenas nesse período a taxa de 
atendimento no Nordeste praticamente se igualou à média 
nacional. Esta evolução foi favorecida, segundo a EPE, tanto 
pelo aumento de renda da população mais pobre quanto 
pelo incremento no número de ligações elétricas. 

Os dois fenômenos foram proporcionados pela implantação si-
multânea de dois programas do Governo Federal: o Bolsa Famí-
lia, para transferência de recursos públicos à população carente, 
e o Luz para Todos, que tem por objetivo estender a rede elétrica 
a 100% da população. No Norte, em 2007, o impacto do Progra-
ma Luz para Todos, segundo a EPE, foi observado principalmente 
na região rural, o que confirma a baixa densidade demográfica. 
No conjunto, estas unidades apresentaram aumento de 23% no 
consumo de eletricidade durante o período.

Ainda segundo a EPE, em 2007 foram realizadas mais de 1,8 
milhão de ligações residenciais. Parte delas decorreu do cresci-
mento vegetativo da população, mas parte integrou o Progra-
ma Luz para Todos. Como mostra a Tabela 1.1 a seguir,  embora 
em números absolutos a maior parte tenha sido instalada na 
região Sudeste, o maior impacto – medido pelas variações per-
centuais – ocorreu nas regiões Norte  e Nordeste. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

O Brasil é um país com quase 184 milhões de habitantes, se-
gundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), e se destaca como a quinta nação mais populosa 
do mundo. Em 2008, cerca de 95% da população tinha acesso 
à rede elétrica. Segundo dados divulgados no mês de setem-
bro pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o país 
conta com mais de 61,5 milhões de unidades consumidoras 
em 99% dos municípios brasileiros. Destas, a grande maioria, 
cerca de 85%, é residencial.  

De todos os segmentos da infra-estrutura, energia elétrica é 
o serviço mais universalizado. A incidência e as dimensões 
dos nichos não atendidos estão diretamente relacionadas 
à sua localização – e às dificuldades físicas ou econômicas 
para extensão da rede elétrica. Afinal, cada uma das cinco 
regiões geográficas em que se divide o Brasil – Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste, Nordeste e Norte – tem características bastan-
te peculiares e diferenciadas das demais. Estas particularida-
des determinaram os contornos que os sistemas de geração, 
transmissão e distribuição adquiriram ao longo do tempo e 
ainda determinam a maior ou menor facilidade de acesso da 
população local à rede elétrica.

Para geração e transmissão de energia elétrica, por exemplo, 
o país conta com um sistema (conjunto composto por usinas, 
linhas de transmissão e ativos de distribuição) principal: o Sis-
tema Interligado Nacional (SIN). Essa imensa “rodovia elétrica” 
abrange a maior parte do território brasileiro e é constituída 
pelas conexões realizadas ao longo do tempo, de instalações 
inicialmente restritas ao atendimento exclusivo das regiões 
de origem: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da 
região Norte (para detalhes, ver tópico 1.4). Além disso, há di-
versos sistemas de menor porte, não-conectados ao SIN e, por 
isso, chamados de Sistemas Isolados, que se concentram prin-
cipalmente na região Amazônica, no Norte do país. Isto ocor-
re porque as características geográficas da região, composta 
por floresta densa e heterogêna, além de rios caudalosos e 
extensos, dificultaram a construção de linhas de transmissão 
de grande extensão que permitissem a conexão ao SIN. 

Para o atendimento ao consumidor, outros fatores, como nível 
de atividade econômica, capacidade de geração e circulação de 
renda e densidade demográfica (número de habitantes por qui-
lômetro quadrado) são variáveis importantes. Sudeste e Sul, por 
exemplo, são as regiões mais desenvolvidas do país em termos 
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várias empresas privadas verifica-se a presença de investido-
res nacionais, norte-americanos, espanhóis e portugueses. 

As distribuidoras são empresas de grande porte que funcionam 
como elo entre o setor de energia elétrica e a sociedade, visto 
que suas instalações recebem das companhias de transmissão 
todo o suprimento destinado ao abastecimento no país. Nas 
redes de transmissão, após deixar a usina, a energia elétrica 
trafega em tensão que varia de 88 kV (quilovolts) a 750 kV. Ao 
chegar às subestações das distribuidoras, a tensão é rebaixada 
e, por meio de um sistema composto por fios, postes e transfor-
madores, chega à unidade final em 127 volts ou 220 volts. Exce-
ção a essa regra são algumas unidades industriais que operam 
com tensões mais elevadas (de 2,3 kV a 88 kV) em suas linhas 
de produção e recebem energia elétrica diretamente da subes-
tação da distribuidora (pela chamada rede de subtransmissão). 
A relação entre os agentes operadores do setor elétrico e os 
consumidores pode ser observada na Figura 1.1 abaixo.

1.3 DISTRIBUIÇÃO

A conexão e atendimento ao consumidor, qualquer que seja o 
seu porte são realizados pelas distribuidoras de energia elétrica. 
Além delas, as cooperativas de eletrificação rural, entidades de 
pequeno porte, transmitem e distribuem energia elétrica exclu-
sivamente para os associados. Em 2008, a Aneel relaciona 53 des-
sas cooperativas que, espalhadas por diversas regiões do país, 
atendem a pequenas comunidades. Deste total, 25 haviam assi-
nado contratos de permissão com a Aneel, após a conclusão do 
processo de enquadramento na condição de permissionárias do 
serviço público de distribuição de energia elétrica para cumpri-
mento da lei no 9.074/1995 e da resolução Aneel  no  012/2002. 

Já o mercado de distribuição de energia elétrica, é formado 
por 63 concessionárias, responsáveis pelo atendimento de 
mais de 61 milhões de unidades consumidoras. O controle 
acionário dessas companhias pode ser estatal ou privado. No 
primeiro caso, os acionistas majoritários são o governo fe-
deral, estaduais e/ou municipais. Nos grupos de controle de  

Tabela 1.1 - Unidades consumidoras – variação de 2006 para 2007 por região geográfica (em 1.000 unidades)

Região 2006 2007
variação   

absoluta %

Norte 2.620 2.745 125 4,8

Nordeste 12.403 13.076 674 5,4

Sudeste 24.399 25.101 702 2,9

Sul 7.319 7.520 201 2,8

Centro-Oeste 3.579 3.703 125 3,5

Brasil 50.319 52.146 1.827 3,6

Fonte: EPE, 2008.

Transmissão
TUSTTUST

Tarifa de distribuição

Consumidores cativos

Consumidores livres

(345 kV , 500 kV)

(138 kV , 69 kV)

(13,8 kV)

DistribuiçãoGeração
(10 kV , 30kV)

TUST

TUSD

Consumidores livres

Figura 1.1 – Relação entre agentes e consumidores.
Fonte: Aneel.
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Além de responder pelo atendimento ao cliente final, as dis-
tribuidoras desenvolvem programas especiais compulsórios 
com foco no consumidor. Alguns dos principais estimulam a 
inclusão social da população mais pobre por meio do aces-
so formal à rede elétrica e da correspondente fatura mensal 
(que passa a funcionar como comprovante de residência ao 
permitir o acesso a instrumentos econômico-sociais, como 
linhas de crédito e financiamento). Entre esses programas 
estão o Baixa Renda (com tarifas diferenciadas para consu-
midores que atendem a determinadas especificidades de 
consumo e renda), o Luz para Todos (universalização) e a 
regularização das ligações clandestinas (os chamados “ga-
tos”, ou conexões irregulares que permitem o acesso ilegal à 
energia elétrica sem o pagamento da correspondente fatura 
e se configuram legalmente como crime). 

As distribuidoras também são responsáveis pela imple-
mentação de projetos de eficiência energética (ver Box do 
capítulo 2) e de P&D (pesquisa e desenvolvimento). Neste 
caso, são obrigadas a destinar um percentual mínimo de 
sua receita operacional líquida a essas atividades que, para 
ser implementadas, dependem da aprovação da Aneel. Pela 
legislação vigente (Lei no 11.465/2007), até o final de 2010 
esse percentual é de 0,5% tanto para eficiência energética 
quanto para P&D. Segundo informações da Aneel, o total de 
recursos aplicados entre 1998 e 2007 em programas de P&D 
por todas as empresas do setor (o que inclui as transmisso-
ras e geradoras) foi de R$ 1,3 bilhão.

As tarifas de energia elétrica

As faturas mensais emitidas pelas distribuidoras registram a 
quantidade de energia elétrica consumida no mês anterior e 
medida em kWh (quilowatt-hora). O valor final a ser pago pelo 
cliente corresponde à soma de três componentes: o resultado 
da multiplicação do volume consumido pela tarifa (valor do 
kWh, expresso em reais); os encargos do setor elétrico e os 
tributos determinados por lei. Os encargos do setor elétrico, 
embutidos na tarifa – e, portanto, transparentes ao consumi-
dor – têm aplicação específica. Os tributos são destinados ao 
governo. Já a parcela que fica com a distribuidora, é utilizada 
para os investimentos em expansão e manutenção da rede, 
remuneração dos acionistas e cobertura de seus custos. En-
tre estes últimos está a compra de suprimento. Desta manei-
ra, a tarifa praticada remunera não apenas as atividades de  

Os direitos e obrigações dessas companhias são estabeleci-
dos no Contrato de Concessão celebrado com a União para 
a exploração do serviço público em sua área de concessão 
– território geográfico do qual cada uma delas detém o mo-
nopólio do fornecimento de energia elétrica. O Mapa 1.1 na 
página seguinte mostra que as 63 distribuidoras que ope-
ram em 2008 atuam em diferentes Estados do país, sendo 
que alguns deles, como São Paulo, abrigam mais de uma 
dessas companhias. 

O cumprimento dos Contratos de Concessão e as ativida-
des desenvolvidas são estritamente reguladas e fiscalizadas 
pela Aneel. O objetivo da Agência é, de um lado, assegurar 
ao consumidor, o pagamento de um valor justo e o acesso 
a um serviço contínuo e de qualidade e, de outro, garantir à 
distribuidora o equilíbrio econômico-financeiro necessário ao 
cumprimento do Contrato de Concessão.

Entre as variáveis reguladas pela Agência estão as tarifas e 
a qualidade do serviço prestado – tanto do ponto de vista 
técnico quanto de atendimento ao consumidor. Dois desses 
indicadores são o DEC (Duração Equivalente de Interrupção 
por Unidade Consumidora) e o FEC (Freqüência Equivalente 
de Interrupção por Unidade Consumidora) que medem, res-
pectivamente, a duração e a freqüência das interrupções no 
fornecimento. De acordo com a Aneel, em 1997 o DEC médio 
no país foi de 27,19 minutos e, em 2007, havia recuado para 
16,08 minutos. Quanto ao FEC, em 1997 foi de 21,68 vezes e, 
em 2007, de 11,72 vezes, como mostra a Tabela1.2 abaixo.

Tabela 1.2 - Indicadores de qualidade - Média anual Brasil

DEC FEC

1997 27,19 21,68

1998 24,05 21,68

1999 19,85 17,59

2000 17,44 15,29

2001 16,57 14,56

2002 18,07 14,84

2003 16,66 13,12

2004 15,81 12,12

2005 16,83 12,62

2006 16,33 11,71

2007 16,08 11,72

Fonte: Aneel, 2008.
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geração de energia
transporte de energia

até as casas (�o)
transmissão + distribuição

+ encargos e tributos+
Figura 1.2 – Os componentes das faturas de energia elétrica.
Fonte: Aneel.

Figura 1.3 – Tarifas por empresa a partir de 1993.
Fonte: Aneel.

distribuição, mas também de transmissão e geração de ener-
gia elétrica, como pode ser observado na Figura 1.2 a seguir.

Até a década de 90, existia uma tarifa única de energia elétrica no 
Brasil, que garantia a remuneração das concessionárias, indepen-
dentemente de seu nível de eficiência. Esse sistema não incenti-
vava a busca pela eficiência por parte da distribuidora, uma vez 
que a integralidade de seu custo era transferida ao consumidor. 
Como pode ser observado na Figura 1.3 abaixo,  em 1993, com a 

edição da Lei no 8.631, as tarifas passaram a ser fixadas por empre-
sa, conforme características específicas de cada área de concessão 
–  por exemplo, número de consumidores, quilômetros de rede 
de transmissão e distribuição, tamanho do mercado (quantidade 
de unidades de consumo atendidas por uma determinada infra-
estrutura), custo da energia comprada e tributos estaduais, entre 
outros. Portanto, se essa área coincide com a de uma unidade 
federativa, a tarifa é única naquele estado. Caso contrário, tarifas 
diferentes coexistem dentro do mesmo estado. 

Encargos e tributos

Os encargos setoriais são custos inseridos sobre o valor da tarifa de 
energia elétrica, como forma de subsídio, para desenvolver e finan-
ciar programas do setor elétrico definidos pelo Governo Federal.

Seus valores são estabelecidos por Resoluções ou Despachos 
da Aneel, para efeito de recolhimento pelas concessionárias dos 
montantes cobrados dos consumidores por meio das tarifas de 
energia elétrica. Como são contribuições definidas em leis apro-
vadas pelo Congresso Nacional, são utilizados para determina-
dos fins específicos, conforme mostra a Tabela 1.3 a seguir.

Alguns encargos têm, por exemplo, o objetivo de incentivar o 
uso fontes alternativas. Outros contribuem para a universaliza-
ção do acesso à energia elétrica e para reduzir o valor da con-
ta mensal dos consumidores localizados em áreas remotas do 
País, como a região Norte, abastecida por usinas a óleo diesel 
e não conectadas ao SIN (ver tópico 1.4). Cada encargo é justi-
ficável, se avaliado individualmente. Entretanto, quando con-
siderado o seu conjunto, pressionam a tarifa, e, conseqüente-
mente, a capacidade de pagamento do consumidor. Em 2007, 
eles representaram cerca de R$ 11 bilhões. 
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Gráfico 1.1 – Anatomia da conta de luz.
Fonte: Aneel, 2008.
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Tabela 1.3 - Os principais encargos inseridos nas tarifas

Encargo Finalidade 2007 - valores em milhões de R$

CCC
Conta de Consumo de Combustíveis

Subsidiar a geração térmica na região Norte do país (Sistemas Isolados). 2.871

CDE
Conta de Desenvolvimento energético

Propiciar o desenvolvimento energético a partir das fontes alternativas;
promover a universalização do serviço de energia, e

subsidiar as tarifas da subclasse residencial Baixa Renda.
2.470

RGR
Reserva Global de Reversão

Indenizar ativos vinculados à concessão e fomentar a expansão do setor 
elétrico.

1.317

CFURH 
Compensação financeira pela utilização de recursos 

hídricos

Compensar financeiramente o uso da água e terras produtivas para fins 
de geração de energia elétrica.

1.244

P&D
Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética

Promover pesquisas científicas e tecnológicas relacionadas à eletrici-
dade e ao uso sustentável dos recursos naturais.

667

PROINFA Subsidiar as fontes alternativas de energia. 635

TFSEE
Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica

Prover recursos para o funcionamento da ANEEL 327

ESS
Encargos de Serviços do Sistema

Subsidiar a manutenção da confiabilidade e estabilidade do Sistema 
Elétrico Interligado Nacional

86

Total 9.617

  Fonte: Aneel, 2008.

Já os tributos são pagamentos compulsórios devidos ao Poder 
Público, a partir de determinação legal, e que asseguram re-
cursos para que o Governo desenvolva suas atividades. Sobre 
as contas mensais de energia elétrica incidem os seguintes 
tributos: Programas de Integração Social (PIS) e Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), federal; 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
estadual; Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública (CIP), municipal. O Gráfico 1.1 a seguir mostra a com-
posição da conta mensal de energia elétrica.
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Baixa tensão•	
B1 – residencial e residencial de baixa renda
B2 – rural, cooperativa de eletrificação rural e serviço pú-
blico de irrigação
B3 – demais classes
B4 – Iluminação pública

A unidade consumidora residencial pode ser classificada em 
monofásica, bifásica e trifásica. 

A monofásica está ligada à rede de eneriga elétrica por 
uma fase (onde transita energia elétrica) e um neutro (para 
fechar o circuito), ou seja, dois condutores. A ligação bifá-
sica é feita por duas fases e um neutro (três condutores), 
enquanto a trifásica é ligada por três fases e um neutro 
(quatro condutores). O número de fases aumenta de acor-
do com a carga (demanda e consumo) da unidade consu-
midora para garantir maior qualidade e segurança no for-
necimento de energia.

1.4 TRANSMISSÃO

O segmento de transmissão no Brasil é composto em 2008 
por mais de 90 mil quilômetros de linhas e operado por 64 
concessionárias. Essas empresas, que obtiveram as conces-
sões ao participar de leilões públicos promovidos pela Aneel, 
são responsáveis pela implantação e operação da rede que 
liga as usinas (fontes de geração) às instalações das com-
panhias distribuidoras localizadas junto aos centros con-
sumidores (tecnicamente chamados de centros de carga).  
As concessões de transmissão são válidas por 30 anos e po-
dem ser prorrogadas por igual período. 

A grande extensão da rede de transmissão no Brasil é expli-
cada pela configuração do segmento de geração, constituído, 
na maior parte, de usinas hidrelétricas instaladas em locali-
dades distantes dos centros consumidores. A principal ca-
racterística desse segmento é a sua divisão em dois grandes 
blocos: o Sistema Interligado Nacional (SIN), que abrange a 
quase totalidade do território brasileiro, e os Sistemas Isola-
dos, instalados principalmente na região Norte, como mostra 
o Mapa 1.2 na página seguinte.

As atualizações tarifárias

Os Contratos de Concessão prevêem três mecanismos de atu-
alização tarifária: Reajuste Anual, Revisão Tarifária e Revisão 
Tarifária Extraordinária.

O Reajuste Tarifário restabelece o poder de compra da re-
ceita da concessionária, segundo uma fórmula prevista no 
Contrato de Concessão. Ele é concedido anualmente na data 
de aniversário do contrato, exceto no ano em que ocorre o 
mecanismo de revisão tarifária.

A Revisão Tarifária Periódica permite o reposicionamento da 
tarifa após completa análise dos custos eficientes e remune-
ração dos investimentos prudentes, em intervalos de quatro 
ou cinco anos. Esse mecanismo se diferencia dos reajustes 
anuais por ser mais amplo e levar em conta todos os custos, 
investimentos e receitas para fixar um novo patamar de tari-
fas adequado à estrutura da empresa e a seu mercado.

Já a Revisão Tarifária Extraordinária destina-se a atender ca-
sos muito especiais de desequilíbrio justificado. Pode ocorrer 
a qualquer tempo, quando um evento imprevisível afetar o 
equilíbio econômico-financeiro da concessão.

Classificação das unidades consumidoras

Para efeito de aplicação das tarifas de energia elétrica, os 
consumidores são identificados por classes e subclasses de 
consumo: residencial, industrial, comercial e serviços, rural, 
poder público, iluminação pública, serviço público e consu-
mo próprio. Cada classe tem uma estrutura tarifária distinta 
de acordo com as suas peculiaridades de consumo e de de-
manda de potência, conforme relacionado abaixo.

Alta tensão•	
A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV
A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV
A3 – tensão de fornecimento de 69 kV
A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV
A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV
AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV atendida a 
partir de sistema subterrâneo de distribuição e faturada na 
Grupo A excepcionalmente
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Outra possibilidade aberta pela integração é a operação de usinas 
hidrelétricas e termelétricas em regime de complementaridade. 
Como os custos da produção têm reflexo nas tarifas pagas pelo 
consumidor e variam de acordo com a fonte utilizada (ver Gráfico 
1.2 abaixo), transformam-se em variáveis avaliadas pelo ONS para 
determinar o despacho – definição de quais usinas devem operar 
e quais devem ficar de reserva de modo a manter, permanente-
mente, o volume de produção igual ao de consumo. A energia 
hidrelétrica, mais barata e mais abundante no Brasil, é prioritária 
no abastecimento do mercado. As termelétricas, de uma manei-
ra geral, são acionadas para dar reforço em momentos chamados 
como picos de demanda (em que o consumo sobe abruptamen-
te) ou em períodos em que é necessário preservar o nível dos re-
servatórios – ou o “estoque de energia”. Isto ocorreu no início de 
2008, quando o aumento do consumo aliado ao atraso no início 
do período chuvoso da região Sudeste apontou para a necessida-
de de uma ação preventiva para preservação dos reservatórios.

O sistema interligado se caracteriza, também, pelo processo 
permanente de expansão, o que permite tanto a conexão de 
novas grandes hidrelétricas quanto a integração de novas regi-
ões. Se, em 2008, por exemplo, o SIN é composto por 89,2 mil 
quilômetros de rede, em 2003, a extensão era de 77,6 mil km. 
A expansão verificada a partir desse ano reforçou as interliga-
ções do sistema, ampliando a possibilidade de troca de energia 
elétrica entre as regiões. O Mapa 1.3, na próxima página, mos-
tra o horizonte da transmissão no período de 2007 a 2009. 

O Sistema Interligado Nacional (SIN)

O SIN abrange as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e 
parte do Norte. Em 2008, concentra aproximadamente 900 linhas 
de transmissão que somam 89,2 mil quilômetros nas tensões de 
230, 345, 440, 500 e 750 kV (também chamada rede básica que, 
além das grandes linhas entre uma região e outra, é composta pe-
los ativos de conexão das usinas e aqueles necessários às interli-
gações internacionais). Além disso, abriga 96,6% de toda a capaci-
dade de produção de energia elétrica do país – oriunda de fontes 
internas ou de importações, principalmente do Paraguai por con-
ta do controle compartilhado da usina hidrelétrica de Itaipu. 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é responsável 
pela coordenação e controle da operação do SIN, realizada pelas 
companhias geradoras e transmissoras, sob a fiscalização e regu-
lação da Aneel. Entre os benefícios desta integração e operação 
coordenada está a possibilidade de troca de energia elétrica en-
tre regiões. Isto é particularmente importante em um país como 
o Brasil, caracterizado pela predominância de usinas hidrelétri-
cas localizadas em regiões com regimes hidrológicos diferentes. 

Como os períodos de estiagem de uma região podem cor-
responder ao período chuvoso de outra, a integração per-
mite que a localidade em que os reservatórios estão mais 
cheios envie energia elétrica para a outra, em que os lagos 
estão mais vazios – permitindo, com isso, a preservação do 
“estoque de energia elétrica” represado sob a forma de água. 
Esta troca ocorre entre todas as regiões conectadas entre si. 

0

100

200

300

400

R$
 / M

W
h

500

Hidrelétrica Biomassa**

491,61

330,11

197,95

140,60 135,05 127,65 125,80 118,40 116,55 101,75
138,75

Nuclear Carvão
nacional

PCHGás
natural

Óleo
combustível

Óleo
diesel

Carvão
importado

Eólica GNL*

Gráfico 1.2 – Custos de produção de energia elétrica no Brasil.
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Fonte: PSR, 2008 (adaptado).



 Atlas de Energia Elétrica do Brasil 31

 Características Gerais | Capítulo 1 

RR

AM

AC

PA

TO

MA

PI

CE
RN

PB

PE

AL

SE

BA

GO

MT

RO

MS

SP

MG

ES

RJ

PR

SC

RS

DF

AP

VenezuelaColômbia

Suriname
Guiana

Francesa

Guiana

Peru

Bolívia

Chile

Argentina

Paraguai

Uruguai

138 kV
230 kV
345 kV
440 kV
500 kV
750 kV
600 kV CC

Existente Futuro Complexo

Paraná Centro de carga
Paranapanema Número de circuitos existentes
Grande
Paranaíba
Paulo Afonso

Capital Federal

Capitais

Divisão Estadual

Convenções Cartográficas

–+

Boa Vista

Manaus

Porto Velho

Rio Branco
Palmas

Belém
São Luis

Teresina

Recife

Maceió

Aracaju

Salvador

BrasíliaGoiânia

Serra da Mesa

Tucuruí

Cuiabá

Campo Grande

Livramento
70 MW

Uruguaiana
50 MW

Guarabi

Yaciretá

Itaipu

Belo Horizonte Vitória

Rio de Janeiro Trópico de Capricórnio

Equador

São Paulo

Porto Alegre

Blumenau
Curitiba

Fortaleza

Natal

João Pessoa

Macapá

O c e a n o A t l â n t i c o

ONS, 2008. ATLAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL - 3ª EDIÇÃOFonte: Escala Gráfica:

O L

N

S0 500250
km

40º W50º W60º W70º W

0º S

10º S

20º S

30º S

0º S

10º S

20º S

30º S

MAPA 1.3 - Sistema de transmissão - Horizonte 2007-2009

2

2

2 2

2 2

2
2

2

2

33

3

3

3

3

3

3

3
4

4

2
2 2

2

2

2

2

2

2

B

A
C

D

E

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2
2

2

2
2

2
2

2

2

2
4

3

3

3

3
3

2

2

2
4

2

2
2

22

2 2

2

2

2

2

5

N

A
B
C
D
E



Atlas de Energia Elétrica do Brasil32

 Capítulo 1 | Características Gerais

Os Sistemas Isolados

Os Sistemas Isolados são predominantemente abastecidos por 
usinas térmicas movidas a óleo diesel e óleo combustível  – em-
bora também abriguem Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), 
Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) e termelétricas movidas a 
biomassa. Estão localizados principalmente na região Norte: nos 
Estados de Amazonas, Roraima, Acre, Amapá e Rondônia. São as-
sim denominados por não estarem interligados ao SIN e por não 
permitirem o intercâmbio de energia elétrica com outras regi-
ões, em função das peculiaridades geográficas da região em que 
estão instalados. Segundo dados da Eletrobrás, eles atendem a 
uma área de 45% do território brasileiro e a cerca de 3% da popu-
lação nacional – aproximadamente 1,3 milhão de consumidores 
espalhados por 380 localidades. Em 2008, respondem por 3,4% 
da energia elétrica produzida no país.

Os sistemas isolados de maior porte suprem as capitais Rio 
Branco (AC), Macapá (AP), Manaus (AM) e Porto Velho (RO) e 
o estado de Roraima (com exceção da capital Boa Vista e seus 
arredores, abastecidos pela Venezuela). Manaus tem o maior 
deles, com 50% do mercado total dos sistemas isolados. 

Por ser predominantemente térmico, os Sistemas Isolados 
apresentam custos de geração superiores ao SIN. Além disso, 
as dificuldades de logística e de abastecimento dessas localida-
des pressionam o frete dos combustíveis (com destaque para 
o óleo diesel). Para assegurar à população atendida por esses 
sistemas os benefícios usufruídos pelos consumidores do SIN, 
o Governo Federal criou a Conta de Consumo de Combustíveis 
Fósseis (CCC), encargo setorial que subsidia a compra do óleo 
diesel e óleo combustível usado na geração de energia por usi-
nas termelétricas que atendem às áreas isoladas. Essa conta é 
paga por todos os consumidores de energia elétrica do país. 
Em 2008, o valor da CCC foi de R$ 3 bilhões

A expansão da rede de transmissão

A tendência é que ao longo do tempo os Sistemas Isolados 
gradualmente sejam integrados ao SIN, a exemplo do que 
tem ocorrido com as demais regiões do país. Este movimen-
to contribui para a redução dos custos da CCC e é propor-
cionado pela concessão, construção e operação de novas 
linhas de transmissão.

A visão do ONS, constante do relatório de administração de 2007, 
é que o SIN registre uma nova expansão, de 11,5 mil km de linhas 

em três anos. Integram esta projeção duas linhas que permitirão 
a conexão de outros sistemas isolados e cuja construção faz par-
te do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo 
Federal. Uma delas interligará a usina hidrelétrica de Tucuruí (PA) a 
Macapá e Manaus. Outra, no final de 2008, ligará Vilhena e Samuel 
(ambas em Rondônia) a Jauru, no Mato Grosso, o que levará à co-
nexão do sistema isolado Acre-Rondônia (Figura 1.4 abaixo).

Em junho de 2008 a Aneel leiloou a concessão para constru-
ção da linha Tucuruí-Manaus-Macapá, com 1.829 quilômetros 
de extensão a ser construída na Floresta Amazônica. O em-
preendimento permitirá o suprimento de energia elétrica a 
diversos municípios dos estados do Pará, Amapá e do Amazo-
nas, e possibilitará a interligação de diversas regiões isoladas 
ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Figura 1.4 - Conexão do sistema isolado Acre-Rondônia ao SIN.
Fonte: ONS, 2008.
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O linhão das usinas do rio Madeira, leiloado em novembro de 
2008, também permitirá a conexão do estado de Rondônia ao SIN. 
As linhas de transmissão e subestações que compõem a interliga-
ção terão extensão aproximada de 2.375 quilômetros (km). 

Leilões de linha de transmissão

Até 1999, a rede de transmissão era operada exclusivamen-
te pelas companhias verticalizadas (com ativos de geração, 
transmissão e, em alguns casos, distribuição) ou pelas compa-
nhias resultantes de sua cisão para fins de privatização (para 
detalhes, ver Box 1) e ainda controladas pelo Estado. A partir 
desse ano, no entanto, a Aneel iniciou o processo de expan-
são dessas instalações, com base em leilões para seleção do 
grupo empreendedor responsável pela construção e opera-
ção da rede. O vencedor seria o candidato que apresentasse a 
menor tarifa a ser praticada. 

Excluindo-se 2001, ano do racionamento de energia elétri-
ca, em que a expansão foi significativamente reduzida, no 
geral, nos demais períodos o acréscimo à rede básica foi su-
perior a 2.000 km por ano, com destaque para 2003, com 4,9 
mil km, como mostra o Gráfico 1.3 abaixo. Em 2008, a Aneel 
leiloou mais de 3,5 mil km de rede. Neste total estão embu-
tidas as linhas que conectam, ao SIN, as usinas hidrelétricas 
a serem construídas no Rio Madeira (Santo Antonio e Jirau) e 

Gráfico 1.3 - Expansão da rede básica de transmissão.
Fonte: Aneel, 2008.

as 27 usinas (termelétricas movidas por bagaço de cana-de-
açúcar e pequenas centrais hidrelétricas, PCHs) instaladas 
nos Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. É a perspectiva 
de construção destas linhas de transmissão, inclusive, que 
viabiliza, do ponto de vista técnico e econômico, o aumen-
to da participação do bagaço de cana na matriz da energia 
elétrica nacional.

Em 2008, 71 linhas transmissão, totalizando 7.736,66 quilô-
metros (km), estão em construção. Em novembro, a previsão 
é que, deste total, entrem em operação, até o final deste ano, 
1.730,2 km e, em 2009, 5.998,45 km. Desde 1998, a Aneel lici-
tou e autorizou 34.083 km de linhas de transmissão. Do total 
de linhas licitadas, 15.407,81 km estão em operação. Em 2008, 
2.227,7 km de linhas foram energizados.

O planejamento da expansão do sistema de transmissão do 
Brasil é realizado em conjunto pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) e pelo ONS. Os documentos “Programa de 
Expansão da Transmissão (PET)”, elaborado pela EPE, e “Pla-
no de Ampliações e Reforços (PAR)”, elaborado pelo ONS, 
indicam as obras (linhas e subestações) necessárias para a 
adequada prestação dos serviços. Os empreendimentos 
definidos pelo Governo Federal são incluídos no Programa 
Nacional de Desestatização (PND), que determina à Aneel a 
promoção e o acompanhamento dos processos de licitação 
das respectivas concessões.
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Os editais de licitação permitem a participação de empresas 
nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, que podem con-
correr isoladamente ou em consórcio, assim como fundos de 
investimentos em participação registrados na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). De acordo com a atual sistemática, 
os leilões são realizados com inversão da ordem de fases, que 
consiste na habilitação jurídica, técnica, econômico-financei-
ra e fiscal após a realização da sessão pública do leilão e ape-
nas para as vencedoras do certame.

Nesses leilões, vence quem oferecer a menor tarifa, ou seja, a 
menor Receita Anual Permitida (RAP) para prestação do serviço 
público de transmissão. Os deságios verificados resultam em be-
nefícios ao consumidor, uma vez que a tarifa de uso dos sistemas 
de transmissão é um dos componentes de custo da tarifa prati-
cada pelas distribuidoras. Essa diferença a menor também con-
tribui para maior competitividade do setor produtivo nacional.

1.5 GERAÇÃO

De acordo com o Banco de Informações de Geração (BIG), da 
Aneel, o Brasil conta, em novembro de 2008, com 1.768 usinas 
em operação, que correspondem a uma capacidade instalada 
de 104.816 MW (megawatts) – número que exclui a participa-
ção paraguaia na usina de Itaipu. Do total de usinas, 159 são hi-
drelétricas, 1.042 térmicas abastecidas por fontes diversas (gás 
natural, biomassa, óleo diesel e óleo combustível), 320 Peque-
nas Centrais Hidrelétricas (PCHs), duas nucleares, 227 centrais 
geradoras hidrelétricas (pequenas usinas hidrelétricas) e uma 
solar. Este segmento conta com mais de 1.100 agentes regu-
lados entre concessionários de serviço público de geração, co-
mercializadores, autoprodutores e produtores independentes. 
Detalhes a respeito da geração de energia elétrica no Brasil e 
no mundo são fornecidos nos capítulos de 3 a 9.

As informações da Agência também demonstram que, desde 
1999, o aumento na capacidade instalada do país tem sido 
permanente – ao contrário do que ocorreu no final dos anos 
80 e início da década de 90, quando os investimentos em 
expansão foram praticamente paralisados. Como pode ser 
observado na Tabela 1.4 a seguir, em 2007, 4 mil MW foram 
agregados à capacidade instalada.

O BIG relaciona, ainda, 130 empreendimentos em construção e 
mais 469 outorgados, o que permitirá a inserção de mais 33,8 
mil MW à capacidade instalada no país nos próximos anos, 

Tabela 1.4 - Acréscimo anual da geração (em MW)

1999 2.840,3

2000 4.264,2

2001 2.506,0

2002 4.638,4

2003 3.998,0

2004 4.234,6

2005 2.425,2

2006 3.935,5

2007 4.028,0

2008 860,5*
(*) Até 16/8/2008.
Fonte: Aneel, 2008.

como mostra a Tabela 1.5 na página seguinte. A maior parte 
da potência, tanto instalada quanto prevista, provém de usinas 
hidrelétricas. Em segundo lugar, estão as térmicas e, na seqü-
ência, o conjunto de empreendimentos menores.

O planejamento da expansão do setor elétrico, produzido 
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) prevê a diversifica-
ção da matriz da energia elétrica, historicamente concentrada 
na geração por meio de fonte hidráulica. Um dos principais 
objetivos desta decisão é reduzir a relação de dependência 
existente entre volume produzido e condições hidrológicas 
(ou nível pluviométrico na cabeceira dos rios que abrigam es-
tas usinas). Há poucos anos, as hidrelétricas representavam 
cerca de 90% da capacidade instalada no país. Em 2008, essa 
participação recuou para cerca de 74%. O fenômeno foi re-
sultado da construção de usinas baseadas em outras fontes 
(como termelétricas movidas a gás natural e a biomassa) em 
ritmo maior que aquele verificado nas hidrelétricas.

Todas as etapas da vida de uma usina – dos estudos para de-
senvolvimento do projeto à operação – são autorizadas e/ou 
fiscalizadas pela Aneel. No caso das térmicas, a autorização 
para construção configura-se como um ato administrativo e, 
portanto, é relativamente simples. Já a construção das UHEs 
e PCHs, por envolver a exploração de um recurso natural que, 
pela Constituição, é considerado como bem da União, deve 
ser precedida de um estudo de inventário – cuja realização 
depende de autorização da Aneel e cujos resultados também 
deverão ser aprovados pela entidade. A partir daí, o processo 
regulamentar que dá origem à autorização para a construção 
das UHE é bem mais complexo do que o das PCHs. 
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Tabela 1.5 - Empreendimentos em operação, construção e outorgados

Empreendimentos em Operação

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) %

Central Geradora Hidrelétrica 227 120.009 0,11

Central Geradora Eolielétrica 17 272.650 0,26

Pequena Central Hidrelétrica 320 2.399.598 2,29

Central Geradora Solar Fotovoltaica 1 20 0

Usina Hidrelétrica de Energia 159 74.632.627 71,20

Usina Termelétrica de Energia 1.042 25.383.920 24,22

Usina Termonuclear 2 2.007.000 1,92

Total 1.768 104.815.824 100

Empreendimentos em Construção

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) %

Central Geradora Hidrelétrica 1 848 0,01

Central Geradora Eolielétrica 22 463.330 6,26

Pequena Central Hidrelétrica 67 1.090.070 14,73

Usina Hidrelétrica de Energia 21 4.317.500 58,34

Usina Termelétrica de Energia 19 1.528.898 20,66

Total 130 7.400.646 100

Empreendimentos Outorgados entre 1998 e 2008 (não iniciaram sua construção)

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) %

Central Geradora Hidrelétrica 74 50.189 0,19

Central Geradora Undi-Elétrica 1 50 0

Central Geradora Eolielétrica 50 2.401.523 9,08

Pequena Central Hidrelétrica 166 2.432.568 9,19

Usina Hidrelétrica de Energia 15 9.053.900 34,21

Usina Termelétrica de Energia 163 12.526.201 47,33

Total 469 26.464.431 100

Fonte: Aneel, 2008.

Para as UHEs, a etapa seguinte ao estudo de inventário é a re-
alização, pelo empreendedor que solicitar a autorização, do 
estudo de viabilidade. Simultaneamente, devem ser obtidas, 
também, a licença ambiental prévia (junto ao órgão ambien-
tal estadual ou nacional, caso o aproveitamento esteja locali-
zado em dois ou mais Estados) e a reserva de recursos hídricos  
(a ser promovida junto aos órgãos responsáveis pelos recursos hí-
dricos, de esfera estadual ou federal). Concluída esta etapa, o em-
preendimento está apto a ser licitado por meio de leilões de ven-
da antecipada da energia a ser produzida (para detalhes ver Box 
1). Vencerá o proponente que se propuser a vender a produção às 
distribuidoras pelo menor preço por MWh (megawatt-hora). 

Foi o que ocorreu no leilão da usina de Santo Antônio, no Rio 
Madeira (RO): o consórcio Madeira Energia S/A vendeu 70% da 

produção às distribuidoras pelo preço de R$ 78,87 por MWh, 
diante do preço máximo fixado pelo MME de R$ 122,00 por 
MWh. Para os empreendedores da usina de Jirau, também no 
Rio Madeira, o processo foi o mesmo.  O Consórcio Energia Sus-
tentável do Brasil (CESB) se dispôs a vender ao mercado cativo 
(distribuidoras) 70% da energia pelo preço de R$ 71,37 por 
MWh, valor que correspondeu a um deságio de 21,57% em re-
lação ao preço teto estabelecido pelo MME, de R$ 91 por MWh. 
Tanto em Santo Antônio quanto em Jirau, os restantes 30% po-
derão ser comercializados no mercado livre de energia (para 
conhecer o funcionamento desse mercado, ver Box 1).

Definido o vencedor do leilão, vem a etapa de desenvolvi-
mento do Projeto Básico Técnico (PBT) – a ser aprovado pela 
Aneel – e do Projeto Básico Ambiental (PBA) – encaminhado 
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básico da usina e concede a autorização para a instalação. No 
Brasil, o último inventário global foi realizado em 1992 pela 
Eletrobrás. Em 2008, a EPE ocupava-se da revisão dos inven-
tários dos rios Araguaia e Tibagi e realizava novos estudos em 
bacias principalmente da região Norte. Como pode ser obser-
vado na Tabela 1.6 abaixo, é exatamente nesta região, na ba-
cia Amazônica, que se encontra o maior potencial hidrelétrico 
existente no país.

ao órgão ambiental responsável pela avaliação do empreen-
dimento. Apenas após obter as aprovações a ambos, o em-
preendedor poderá desenvolver o projeto executivo e dar 
início à construção da usina. Já a construção de PCHs – com 
potência de até 30MW e reservatório não superior a 3 km2 não 
exige nem o estudo de viabilidade nem a licitação. Após a rea-
lização do estudo de inventário, a Aneel seleciona o empreen-
dedor de acordo com critérios pré-definidos, avalia o projeto 

Tabela 1.6 - Potencial hidrelétrico por bacia hidrográfica - Situação em 2007 (MW)

Bacia Total %

1 Amazonas 106.149 42,2

2 Paraná 57.801 23,0

3 Tocantins/Araguaia 28.035 11,2

4 São Francisco 17.757 7,1

5 Atlântico Sudeste 14.728 5,9

6 Uruguai 12.816 5,1

7 Atlântico Sul 5.437 2,2

8 Atlântico Leste 4.087 1,6

9 Paraguai 3.102 1,2

10 Parnaíba 1.044 0,4

11 Atlântico NE Oc. 376 0,1

12 Atlântico NE Or. 158 <0,1

Total 251.490 100,0

Fonte: EPE, 2007.
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