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— Por isso é que eu não gosto de gente — gritou 

Emília. — São os piores bichos da terra. Entre as 

formigas ou abelhas, por exemplo — quem é que já 

viu uma furtando outra, ou mentindo para outra, ou 

amarrando outra em rabo de burro bravo? Vivem em 

sociedade, aos milhares de milhares, na mais perfeita 

harmonia. Ah, quem quiser saber o que é honestidade 

de vida, vá a um formigueiro ou a uma colméia. Aqui 

entre os homens é que não fica sabendo disso, não. 

Quanto mais conheço os homens, mais aprecio as 

abelhas e as formigas. 

 

(MONTEIRO LOBATO, 2002, p.124) 

 



 
 

RESUMO 
 
 
O presente trabalho objetiva analisar a incidência do Instituto do Planejamento no setor 
energético nacional e o quanto sua aplicação tem surtido efeitos na expansão das fontes 
renováveis de energia. Utilizando as interfaces existentes entre o Direito Econômico, o Direito 
de Energia e o Direito Ambiental, a presente dissertação analisa a inserção do planejamento no 
setor e as variações de sua aplicação durante o que ficaram chamados de Primeiro e Segundo 
Modelos Energéticos e quais foram os resultados obtidos nestes dois modelos. O setor de 
transmissão de energia é especialmente enfocado, levando em consideração que a expansão 
deste segmento é crucial para o incremento da geração, a partir de fontes alternativas. Além 
disso, o estudo avalia as características do planejamento econômico – indicativo para o setor 
privado e obrigatório para o setor público – e do planejamento energético – indicativo para a 
geração e determinativo para transmissão – e como se comportarão essas características no 
ambiente da transmissão de energia que envolve a execução do planejamento quase que 
unicamente através de empresas privadas. Considerando que o desenvolvimento das fontes 
renováveis ou alternativas de energia tem permeado o discurso de vários representantes do 
Poder Público, o presente trabalho tem ainda o condão de avaliar se os órgãos responsáveis 
consideram esta retórica, ao elaborar o planejamento para o setor da transmissão. O trabalho 
utiliza como baliza os ensinamentos do Professor Washington Albino Peluso de Souza ao tratar 
o planejamento como ferramenta de caráter pragmático e objetivo na consecução de qualquer 
política pública.  
 
 
Palavras-chave: Energia. Planejamento. Política energética. Fontes renováveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
The present work aims to evaluate the interfaces of Economic Law, Energy Law and 
Environmental Law, regarding to evaluate an application of the Planning Institute in energy 
policy and its interference in the development of renewable energy sources. Greater focus will 
be set to the planning of the energy transmission sector, taking into account that the expansion 
of this sector is crucial in increasing generation, from unusual sources. The study will evaluate 
the characteristics of the economic planning - suggestive for the private sector and compulsory 
for the public sector - and of the energy planning - suggestive for the generation and decisive 
for the transmission - and how these characteristics will act in the energy transmission 
environment that involves execution of planning through private companies. Since that the 
development of renewable or alternative energy sources has permeated the discourse of several 
representatives of the Public Power, the present work still has the condition to evaluate if the 
responsible organs consider such rhetoric, when explaining the planning for the transmission 
sector. 
 
 
Keywords: Energy. Planning. Energy policy. Transmission. Renewable sources. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a década de 1990, o setor elétrico brasileiro tem passado por profundas 

modificações. Transmutado de um modelo em que o Estado, através de seus órgãos e empresas 

estatais, prestava o serviço de fornecimento de energia elétrica para um modelo aberto ao 

mercado, com a inclusão de agentes privados escolhidos através de concorrência para a 

prestação dos serviços públicos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia elétrica. 

As alterações introduzidas pelo Programa de Desestatização Brasileiro e a adoção do 

modelo anglo-saxão das regulatory agencies trouxeram para o cenário brasileiro o fenômeno 

da agencificação. Para muitos juristas, tal fenômeno é entendido como natural, resultado do 

desgaste e da incapacidade do Estado de prover a sociedade com os serviços que lhe são 

essenciais, de forma eficiente. A percepção de que o modelo do welfare state era insustentável 

foi acontecendo paulatinamente no Ocidente, iniciando pelos países mais desenvolvidos, na 

década de 1950 e alcançando aplicações práticas nos Estados Unidos e Inglaterra, nos anos de 

1980. Finalmente, o movimento New Public Management chegou no Brasil em 1995, com a 

Lei Geral de Concessões, Lei nº 9.074, de 7 de julho. 

A criação das agências é parte de um planejamento de viés econômico-social que busca 

ao mesmo tempo a melhoria na prestação dos serviços públicos, bem como do desempenho 

econômico, com a abertura de maiores possibilidades concorrenciais para a iniciativa privada. 

Entretanto, ao outorgar direitos de prestação de serviços que lhe são privativos, o Estado não 

pode se afastar completamente do assunto, tanto pela pujança econômica que o tema carrega, 

quanto pela necessidade de se certificar que os serviços outorgados a outrem estão sendo 

disponibilizados e prestados de forma adequada e eficiente.  

Para tanto, o Estado cria unidades que, sob seu comando, irão regular e fiscalizar a 

relação entre os particulares (prestadores de serviço e consumidores), assegurando a 

manutenção da livre concorrência e a qualidade prestacional. A especificidade dos serviços 

outorgados demanda capacidade técnica, orçamentária e gerencial acurada, fato que justifica a 

criação de agências voltadas exclusivamente a essas finalidades.  

Neste sentido, em 1996, foi efetivada a criação da primeira agência brasileira, a 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – como objetivo de regular e fiscalizar a 

produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, observando políticas 

e diretrizes emanadas pelo Governo Federal. Nos anos seguintes à criação da ANEEL, outros 
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serviços públicos foram regulados, como saúde, vigilância sanitária, sendo alguns privatizados, 

através de concessão para exploração e prestação de serviços como as atividades petrolíferas, 

de telecomunicações e a aviação civil; considerados essenciais à sociedade e ao 

desenvolvimento econômico da nação, o que marcou a década de 1990 como a era da 

privatização de serviços públicos, no Brasil. 

A história da regulação da energia elétrica brasileira mostra vários marcos importantes 

desde o seu surgimento. Da criação da ANEEL, surgiram outros diplomas legais e infralegais 

para o disciplinamento de quase todos os assuntos ligados à produção, distribuição, 

comercialização, tarifação e relações contratuais entre os entes envolvidos com essas 

atividades; todos eles buscando atingir princípios primordialmente definidos como a excelência 

e universalização da prestação, garantia de ampla abertura concorrencial e a fiscalização das 

concessões. Entretanto, a crise hídrica de 2000 teve repercussões econômicas muito profundas1. 

Este trabalho abordará as principais alterações da política energética nacional, após a 

adoção da privatização do setor e implantação do Primeiro Modelo Energético em 1995, até os 

dias atuais, dando especial enfoque à elaboração do planejamento, enquanto instrumento do 

Direito Econômico para viabilizar a expansão das fontes de energias renováveis. 

O presente trabalho também analisará como as regras definidas para o setor elétrico, e 

a execução do planejamento afetam diretamente e indiretamente a decisão dos agentes 

envolvidos e a atração de investimentos para o setor, conduzindo a escolha da matriz energética 

do país. Com isso, observaremos que as regras, principalmente aquelas de caráter econômico, 

ditadas pelo Poder Concedente e às quais se submetem os prestadores de serviços, influenciam 

drasticamente nas escolhas que estes prestadores farão ao optar por modelos menos custosos, 

vislumbrando um alcance de lucro maior. 

A matriz de fontes preponderantemente hídrica e térmica foi desenvolvida e 

solidificada no Brasil pelo fato de estas atraírem maior preferência dos investidores. Isto se dá 

por vários fatores, dentre os quais dois se destacam: a capacidade destas fontes em gerar energia 

firme e a logística existente para transmissão e distribuição, já consolidada. Em contrapartida, 

os parques de energias renováveis, além de não possuírem uma determinação assertiva da sua 

capacidade de geração de energia firme, ainda encontram obstáculos como o alto valor de 

investimento e a falta de infraestrutura de transmissão que os atenda prontamente. Para a 

implantação de parques eólicos e solares, como exemplo, é necessária a compra de 

                                                           
1 O racionamento de 2000 provocou, segundo Pacheco (2014, p. 299), um corte de 20% a 25% no consumo de 
energia, o que produziu um impacto na economia para o ano seguinte de crescimento de 1,31% do PIB nacional 
(inferior ao crescimento de 4,36% apurado em 2000) e geração de PIB industrial negativo. 
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componentes e equipamentos de alto custo e, além disso, o custo de conexão destes parques à 

rede básica de transmissão, corre por conta do gerador que deve realizar alto investimento na 

aquisição de ativos muito específicos. Ao final, os valores gastos podem não ser completamente 

amortizados pelas tarifas a serem praticadas, especialmente se o cenário político apontar para a 

indefinição de regras tarifárias. 

No presente trabalho, será avaliado como o país optou pela matriz hidrotérmica e a 

influência da elaboração e da execução do planejamento realizado pelo Poder Público na 

consolidação dessa matriz.  

Vale ressaltar que o incentivo e o planejamento de atividade econômica (mesmo que 

em regime de exploração de serviço público) são preceptivos da Constituição Federal da 

República do Brasil – CFRB – art. 174 e que, ao fazê-lo, o governo estará simplesmente 

cumprindo um ditame constitucional. 

Através do método dedutivo-indutivo e com a realização de pesquisa exploratória, 

propomos o estudo dos dois Modelos Energéticos vigentes no Brasil, adotados entre 1995 até 

os dias atuais, com a finalidade de levantar quais os benefícios propostos e os gargalos 

existentes no setor de transmissão de energia e como estes dois aspectos influenciaram na 

expansão das fontes renováveis. Para tanto, o trabalho abordará a existência do planejamento 

existente, com o escopo de avaliar se sua execução está sendo suficiente para suprir as 

deficiências e ampliar a oferta de energias através de fontes ambientalmente preferíveis.  

Como fonte de pesquisa foram utilizados a vasta legislação vigente e as normas 

regulatórias afetas à transmissão e destinadas à expansão das fontes renováveis de energia; os 

resumos executivos dos planejamentos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética, bem 

como os resultados obtidos; foram pesquisadas também obras de Direito Econômico, Direito 

Administrativo, Direito de Energia e Direito Ambiental, além de livros e publicações sobre 

Planejamento Energético e políticas públicas, além de trabalhos técnicos elaborados pela 

Eletrobrás, Empresa de Pesquisa Energética e pelo Operador Nacional do Sistema. 

O marco teórico a ser utilizado no trabalho será os princípios e entendimentos adotados 

pelo Professor Washington Peluso Albino de Souza, profundo estudioso do Direito Econômico 

e das implicações deste nos demais ramos do direito e na vida dos cidadãos comuns. Os 

ensinamentos do renomado jurista a respeito da importância do planejamento e da necessidade 

de que o inscrito constitucional ganhe contornos práticos molda-se às necessidades presentes 

no setor elétrico para que a diversidade da matriz a partir de fontes menos impactantes deixe de 

ser um simples discurso ambientalista. 
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2 A POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL – Um cenário em constante mutação 

 

 

A política energética nacional e todo o setor elétrico brasileiro passaram por profundas 

reformas ao longo dos últimos 20 anos. Inicialmente, concebido como um grande prestador de 

serviços a serem oferecidos estritamente pelo governo aos cidadãos, a partir de 1991, o setor 

foi reformulado, migrando para um modelo aberto ao mercado, com a inclusão paulatina de 

agentes privados, escolhidos através de concorrência, para a prestação dos serviços públicos de 

geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. 

O presente trabalho se limitará a analisar a aplicação do planejamento oriundo do 

Direito Econômico, nos chamados 1º modelo, vigente entre os anos de 1994 e 2002 e 2º modelo, 

iniciado em 2003 e vigente até os dias atuais, fazendo, quando couber, o necessário enfoque na 

atividade de transmissão de energia como elemento imprescindível para o desenvolvimento das 

fontes renováveis de energia. 

 

2.1 A abertura do mercado de energia ao capital privado e a regulação – 1º modelo – 1994-

2002 

 

As consideráveis mudanças no setor energético se iniciaram com o Programa Nacional 

de Desestatização – PND, iniciado pelo Governo Federal, em 1990, através da Lei n° 8.031 de 

12 de abril2, que buscou, dentre outras coisas, diminuir o aparato estatal utilizado e o aporte 

financeiro feito pelo Governo na prestação de serviços públicos.  

No conceito de Sanches (2011, p. 273)3: 

 

A ideia central era diminuir a estrutura do Estado, por intermédio da concessão e 
privatização de ativos, de forma a possibilitar que ele se concentrasse em atividades 
que envolvessem mais diretamente o interesse público (como, por exemplo, seria o 
caso da saúde, educação e segurança). 

 

Ao passo que concedia a particulares o direito de exploração dos serviços públicos e 

privatizava as empresas estatais, o Estado obtinha ganhos secundários como o aquecimento da 

                                                           
2Revogada pela Lei nº 9.491 de 9 de setembro de 1997, que alterou o Programa Nacional de Desestatização. 
3 No mesmo sentido: Wantenberg (2000, p.357): a medida em que o Estado esgotou sua capacidade de 
investimento, percebendo que os escassos recursos públicos disponíveis deveriam ser destinados a outras áreas, à 
época consideradas mais prioritárias do que a energia elétrica, e que o setor não desenvolveu mecanismos próprios 
de sustentação, a iniciativa privada deveria ser chamada a arcar com os investimentos necessários para o 
desenvolvimento da energia elétrica. 
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economia, através da criação de novos negócios e a considerável melhoraria dos serviços 

prestados. Neste sentido, além de contar com a experiência em eficiência provinda do setor 

privado, o Estado poderia canalizar seus esforços na fiscalização da qualidade e satisfação dos 

usuários, reordenando de forma significativa o seu papel no cenário econômico energético. 

Para a efetiva implantação do Plano Nacional de Desestatização, foi necessária a 

aplicação de uma série de medidas de cunho político-administrativo que criassem um ambiente 

propício e atrativo à iniciativa privada.  

Importante marco para a criação deste ambiente foi a publicação da Lei n° 8.631, de 

04 de março de 19934, que extinguiu a equalização tarifária, permitindo que as empresas do 

setor elétrico fixassem seus preços a partir dos custos de operação. A medida permitiu reduzir 

o impacto inflacionário nas tarifas de energia elétrica, “de forma a criar condições de reverter a 

insolvência setorial e, por conseguinte, possibilitar a reestruturação das empresas em busca de 

regulação e competição” (SANCHES, 2011, p. 281). 

Apenas com a clara garantia de percepção de lucro, através de tarifas compostas de 

forma individualizada em cada concessão, e de que as dívidas acumuladas pelas empresas 

públicas ao longo dos anos fossem efetivamente liquidadas, é que a iniciativa privada 

encontrava o ambiente propício para investir no ramo de energia. 

Assim, apesar de implantado o PND em 1990, a primeira privatização do setor elétrico 

só foi ocorrer em 1995, com a venda de parte da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – 

ESCELSA, pertencente à Eletrobras, para o consórcio IVEN S/A e a empresa de capital aberto 

GTD Participações. A partir daí o controle acionário da ESCELSA passou a ser desses dois 

grupos, formados por bancos privados e fundos de pensão. 

Nesse diapasão, a partir de 1995, outras empresas públicas encontraram seus parceiros 

privados: a LIGTH e a CERJ, do Rio de Janeiro, em 1996. Em 1997, foram vendidos ao setor 

privado o controle acionário das empresas:  COELBA, da Bahia, AES SUL e RGE, do Rio 

Grande do Sul, CPFL, de São Paulo, a ENERSUL, do Mato Grosso do Sul, CEMAT, do Mato 

Grosso, ENERGIPE, de Sergipe, COSERN, do Rio Grande do Norte.   

A partir de 1998, foram privatizadas, na sequência: a COELCE, do Ceará, a 

ELETROPAULO, de São Paulo, a CELPA, do Pará, a ELEKTRO de São Paulo e Mato Grosso 

do Sul, a Cachoeira Dourada, de Goiás, a GERASUL, do Rio Grande do Sul, a 

BANDEIRANTE e a CESP Tietê, de São Paulo, a BORBOREMA, da Paraíba, a CELPE, de 

                                                           
4 Conhecida como “Lei Eliseu Resende”, em homenagem ao Ministro da Fazenda, à época, e um dos responsáveis 
pela elaboração da Exposição de Motivos da Lei. 
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Pernambuco, a SAELPA, da Paraíba e a CTEEP, de São Paulo, em 2000, fechando um ciclo 

intenso de promoção da privatização. 

Além de privatizar empresas estatais, vendendo ações e ativos ao mercado, através de 

leilões públicos, a partir de 1995, o Governo Federal passou a colocar em prática efetiva os 

ditames do art. 175, da Constituição da República Federativa do Brasil5, que prevê a 

possibilidade de delegar a particulares a prestação de serviços públicos através de concessão ou 

permissão, publicando a Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 19956, que dispõe de forma geral 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos e, posteriormente, 

a Lei n. 9.074, de 07 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das 

concessões e permissões de serviços públicos.  

Além disso, conforme cita Leite (2014, p. 305), “foi posto em prática o processo de 

licitação de possíveis aproveitamentos de recursos hídricos para a geração de eletricidade e de 

construção de linhas de transmissão”, mostrando a preferência do Estado quanto ao conteúdo 

previsto no art. 21, VII, b da CRFB7 ao modelo anteriormente adotado, em que o próprio Poder 

Público, através de suas empresas, realizava a exploração dos recursos hídricos para a geração 

de energia. 

Com tais medidas, o Estado passou a assumir uma posição majoritariamente gerencial, 

afastando-se cada vez mais do modelo de Estado provedor, marcado pelo sistema burocrático 

Weberiano, em que ele próprio deveria suprir as necessidades básicas da população através de 

sua estrutura. Assim, o poder público inicia a prática do estado mínimo, através da qual o 

mesmo se envolve com a atividade finalística de serviços essenciais – saúde, educação e 

segurança pública, basicamente – e delega a terceiros a prestação de serviços de outra ordem.  

Sundfeld (2006, p.24) vê a redução do tamanho da ação do Estado como objetivo 

esperado pela criação das agências, que, adotando processos mais ágeis e conseguindo manter 

                                                           
5Art. 175. “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato 
e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
6 Ficou conhecida como a “Lei Geral de Concessões” 
7 Art. 21. Compete à União: 
... 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
... 
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação 
com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos [...]” 
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a estabilidade das decisões pela autonomia do ente político (com a segurança de permanência 

nos cargos, conferida a seus dirigentes), gera maior eficiência e responsabilidade na gestão. A 

geração desses dois valores servirá para o alcance de outro objetivo: um ambiente seguro para 

a atração de investidores interessados na aquisição dos ativos estatais e na continuidade de 

exploração das atividades.  

Contudo, mesmo concedida a permissão para prestação de serviços e exploração do 

potencial hidroelétrico a terceiros, não se pode olvidar que a titularidade ou propriedade dos 

serviços públicos de geração e distribuição de energia continuam a pertencer ao Estado. No 

modelo adotado, o Estado poderá delegar esses serviços a terceiros, através de processos 

concorrenciais, sempre de acordo com a conveniência da administração8. Desta feita, o regime 

aplicável ao serviço público, mesmo que prestado por particulares é, inquestionavelmente, de 

Direito Público, conforme bem assevera Silva (2008, p. 707): 

 
O serviço público é, por sua natureza, estatal. Tem como titular uma entidade pública. 
Por conseguinte, fica sempre sob regime jurídico de Direito Público.  O que, portanto, 
se tem que destacar, aqui e agora, é que não cabe titularidade privada, nem mesmo 
sobre os serviços públicos de direito econômico como são, por exemplo, aqueles 
referidos no art. 21, XI e XII [...]. 

 

Dessa forma, a premissa da Lei Geral de Concessões é de que o Poder Concedente 

tenha o poder-dever de regulamentar, fiscalizar, intervir e, se for o caso, extinguir a concessão. 

Não obstante, deve zelar pelo serviço prestado, criando os preceitos norteadores da atuação dos 

entes privados, de forma a assegurar que o cidadão tenha à sua disponibilidade toda a gama de 

serviços públicos que lhes são de direito e que estes sejam prestados com a qualidade devida.  

Lado outro, as principais obrigações das concessionárias se consubstanciam em prestar 

o serviço adequadamente, dentro de requisitos de qualidade estabelecidos pelo concedente, 

cumprir e fazer cumprir as normas atinentes ao serviço prestado, zelar pela integridade dos bens 

vinculados à prestação do serviços, captar, aplicar e gerir recursos financeiros necessários à 

prestação do serviço, prestar contas da gestão, além de, obviamente, permitir a fiscalização 

realizada pelo concedente. 

                                                           
8 Segundo Souza (1989, p. 76) “A orientação monopolizadora do Estado nestes setores (recursos minerais e 
energia elétrica), veementemente combatida pela iniciativa privada, que mais uma vez tentou abalá-la com a 
bandeira da “desestatização”, em lobbies milionários junto aos constituintes, tem sido, no entanto, a busca da 
reversão de um modelo colonialista de exportação de matérias primas para as metrópoles econômicas e políticas. 
AS lições da II Guerra Mundial, com a falta de produção nacional e a impossibilidade de sua importação, valeram 
para formar convicção da opinião pública quanto ao petróleo. Com o presente texto (da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988), o mesmo se dará com os minérios e minerais radioativos.” 
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Descumpridas quaisquer das obrigações atinentes à concessionária, a sanção 

equivalente pode ser a extinção da concessão, sendo esta hipótese prevista e regulamentada pela 

Lei n. 8.987/95 e suas alterações posteriores. 

Nas palavras de Meireles (1997, p.297), o fim principal da concessão do serviço 

público é, obviamente, servir ao público. Os efeitos dessa prestação – como, por exemplo, a 

remuneração do prestador – são secundários. Disto decorre o dever da administração em 

“regulamentar, fiscalizar e intervir no serviço concedido sempre que não estiver sendo prestado 

a contento do público que é destinado”. 

Na esteira do modelo anglo-saxão das regulatory agencies e do New Public 

Management, o Estado cria unidades que sob seu comando irão regular e fiscalizar a relação 

entre os particulares (prestadores de serviço e consumidores), assegurando a manutenção da 

livre concorrência e a qualidade prestacional.  

A especificidade dos serviços outorgados demanda capacidade técnica, orçamentária 

e gerencial acurada, fato que justifica a criação de agências voltadas exclusivamente a essas 

finalidades. Para Sundfeld (2006, p. 23), a regulação é “característica de um certo modelo 

econômico, aquele em que o Estado assume diretamente o serviço de atividade empresarial, 

mas intervém enfaticamente no mercado utilizando instrumentos de autoridade”. 

Esse movimento objetivou “reordenar a posição do Estado na Economia, transferindo 

à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas” (FONSECA, 2004. p. 140). 

Ainda segundo Fonseca (2004, p. 295), a especificidade das atividades a serem 

privatizadas demandava a criação de estruturas altamente especializadas para tratar o tema com 

a acuidade necessária. Assim, “como as atividades econômicas privatizadas são de grande 

diversidade e de especialidades bem demarcadas, o Estado cria agências também diversificadas 

e especializadas para o exercício das incumbências constitucionais” (FONSECA, 2004, p.295). 

Na visão do autor, na medida em que o Estado privatiza os serviços públicos que lhe 

seriam incumbidos, assume outra função, a de fiscalizar a atividade econômica que se tornou a 

exploração do serviço público, conforme preleciona o art. 174 da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Em 1996, ano seguinte ao da publicação da Lei Geral de Concessões, foi efetivada a 

criação da primeira agência brasileira, através da Lei 9.427, de 26 de dezembro. Além de 

instituir a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – esta Lei ainda especificou o regime 

das concessões de serviços específicos de energia elétrica, para além do que já previa as Leis 

n° 9.074/95 e nº 8.987/95.  
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A ANEEL foi criada como objetivo de regular e fiscalizar a produção, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, observando políticas e diretrizes emanadas 

pelo Governo Federal.  

Nos anos seguintes, outros serviços públicos passaram a ser regulados como saúde, 

vigilância sanitária e alguns deles também privatizados, como petróleo, telecomunicações, a 

aviação civil, considerados essenciais à sociedade e ao desenvolvimento econômico da nação, 

marcando a década de 1990 como a era da regulação e da privatização dos serviços públicos no 

Brasil, conforme já mencionado. 

A partir da criação da ANEEL, surgiram vários diplomas legais e infralegais para o 

disciplinamento de quase todos os assuntos ligados à produção, distribuição, comercialização, 

tarifação e relações contratuais entre os entes envolvidos com essas atividades, na busca de 

universalizar a prestação desses serviços e garantir ampla concorrência entre os interessados 

em tal prestação, bem como sua fiscalização. 

Para tanto e visando cumprir os objetivos legalmente estabelecidos, a ANEEL utilizou 

mecanismos regulamentadores colocados à sua disposição, previstos no art. 4º § 3º da Lei nº 

9.427/95 (PACHECO, 2014, p. 304):  

a) Instrumentos de Normatização: publicação de Resoluções Normativas, 

Resoluções Autorizativas, Resoluções Homologatórias e Despachos que visam 

disciplinar e regulamentar as políticas do setor; 

b) Instrumentos de Coerção: fiscalizações, autuações, processos administrativos 

sancionatórios, com vistas a inibir e restringir decisões dos agentes econômicos; 

c) Instrumentos de participação pública: audiências e consultas públicas, pesquisas 

de opinião, descentralização de atividades complementares, estímulo aos 

conselhos de consumidores e a comunicação institucional, para promover a 

transparência junto a sociedade, agentes e consumidores; 

d) Instrumentos de Comunicação: Sessões públicas, Conselhos de Consumidores e 

Ouvidoria, que visam aprimorar o atendimento ao consumidor pelo órgão 

regulador.  

Em 06 de agosto de 1997, foi publicada a Lei n° 9.478, que instituiu a Política 

Energética Nacional. Tal Lei constituiu um marco importante na história da energia no Brasil, 

já que estabeleceu diretrizes claras para a condução da política setorial e criou o Conselho 

Nacional de Política Energética voltado para sua implementação e monitoramento de sua 

condução. 



23 
 

Além disso, a Lei 9.478/97 estabeleceu regramentos sobre o monopólio do petróleo e 

criou a Agência Nacional do Petróleo, motivo pelo qual ficou conhecida como a “Lei do 

Petróleo”. 

Sem embargo, essa Lei trouxe as diretrizes primárias sobre a instituição da política 

energética nacional, com grande enfoque voltado à livre concorrência, à ampliação da 

competitividade e ao fomento à geração, inserindo outros objetivos de fundo coletivo, como a 

proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento e a pesquisa de energias renováveis.  

Assim, a atenção dos agentes envolvidos na política energética deveria se dividir entre 

a maximização da concorrência e da competitividade, a qualidade dos serviços, a gestão das 

concessões sem perder de vista a necessária adequação do setor quanto aos aspectos ambientais 

impondo a máxima necessidade de pesquisa voltada ao desenvolvimento de fontes alternativas 

de energia. 

Com vistas a aumentar a concorrência, em 1998, foi publicada a Lei n° 9.648, de 27 

de maio, que estabeleceu a separação das atividades relacionadas ao setor de energia. Essa 

medida teve o objetivo primordial de aumentar a competição através da criação de mercados 

segmentados para cada uma das estruturas componentes do setor energético.  

Este processo ficou conhecido como “desverticalização” do setor de energia e 

seccionou as atividades em geração, transmissão, distribuição e comercialização. Segundo 

Sanches (2011, p. 296), o objetivo da desverticalização era de “possibilitar a separação de 

interesses da cadeia produtiva em diferentes ativos, individualizando os custos, de forma a 

deixar claros os riscos e, por conseguinte, a remuneração do capital investido.” 

Esse foi um importante marco na política energética brasileira para propiciar, de fato, 

a abertura concorrencial de todos os serviços ligados à geração e distribuição de energia. Desse 

modo, a entrada de mais empresas na disputa pela prestação dos serviços pelo menor preço 

estaria facilitada, diminuindo a concentração dessa prestação em poucas grandes empresas, 

conforme assevera Santiago Júnior (2010, p. 47): 

 

Com efeito, foi dito que uma empresa verticalmente integrada pode facilmente falsear 
a concorrência em um setor determinado atribuindo subvenções cruzadas 
provenientes das atividades mais rentáveis (ou exercidas sob regime de monopólio) 
para outras menos rentáveis (ou exercidas sob o regime de concorrência), no intuito 
de eliminar concorrentes indesejáveis. 

 

Essa desverticalização ocorrida em decorrência da publicação da Lei 9.648/98 pode 

ser melhor entendida como a decomposição das várias atividades da cadeia compreendida entre 

a geração e o consumo final, que podem ser resumidas pelas descrições seguintes. 
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A geração é a atividade que compreende os diferentes processos de conversão de 

energia primária em elétrica; é a transformação de qualquer outro tipo de energia, gerada por 

fontes diversas, em energia elétrica.  

Embora a atividade de geração ainda esteja concentrada em grandes empresas estatais, 

a legislação originada no 1º Modelo Energético criou mecanismos para aumentar o número de 

empresas envolvidas na atividade, como a introdução da figura do produtor independente.  

Pela Lei nº. 9.074/95, é considerado produtor independente a “pessoa jurídica ou 

empresas reunidas em consórcio” voltadas à “energia elétrica destinada ao comércio de toda ou 

parte da energia produzida, por sua conta e risco”. Nesta modalidade, o produtor independente 

teria mais flexibilidade ao negociar preços, sem ter que se vincular a contratos de venda 

estabelecidos ao fornecimento público de energia. Lado outro, o risco das negociações e da 

efetivação da venda ocorreria por conta do produtor. 

Foi criada também a figura do autoprodutor de energia, como a “pessoa física ou 

jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização para 

produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo”. 

Além disso, a legislação previu a variação dos títulos jurídicos necessários à geração, 

de acordo com a fonte, a potência da usina e o destino final da energia gerada, possibilitando 

que empresas em condições específicas se submetessem a regras mais flexíveis. 

Disso, conclui-se que os regimes jurídicos que permeiam a produção de energia são os 

do serviço público, o da autoprodução e o da produção independente (WALTENBERG, 2000, 

p. 360). 

A depender da fonte utilizada na geração, poderá ser desenvolvido um processo 

concomitante denominado cogeração, que se caracteriza, normalmente, pelo aproveitamento 

do calor gerado através dos processos térmicos de geração de energia. Essa atividade propicia 

um melhor aproveitamento da fonte de energia utilizada e que seria perdida. A cogeração é 

considerada uma modalidade de geração e, por este motivo, precisa ser outorgada pelo poder 

concedente. 

A atividade de transmissão decorre do transporte dos volumes de energia através das 

linhas de alta e média tensão (acima de 230 kV), desde a fonte geradora até os consumidores 

finais. O denominado livre acesso à rede de transmissão, garantido pela legislação, dá o direito 

a qualquer agente de utilizá-la mediante o pagamento de encargos correspondentes.  

Compõem a rede de transmissão: as torres, cabos, isoladores e outros equipamentos 

que operam em tensões médias, altas e extra altas e as subestações de transmissão que elevam 

ou reduzem a tensão da energia  
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No Brasil, uma característica peculiar é a interligação de toda a rede de transmissão 

aos centros de carga através do Sistema Interligado Nacional – SIN. Pertence a tal sistema a 

chamada Rede Básica, à qual se garante o livre acesso a todos os geradores, distribuidores e 

comercializadores de energia, mediante pagamento respectivo. O gerenciamento do SIN, feito 

pelo Operador Nacional do Sistema – ONS será melhor detalhado adiante. 

A operação de uma linha de transmissão é aberta às empresas privadas através do 

regime de concessão, cujos certames são normalmente realizados por trechos pré-definidos. 

Neste particular, diferente da atividade de geração, o desempenho da transmissão de energia9 

vincula-se ao planejamento definido pelo Governo Federal. 

A operação das linhas de baixa tensão, compreendidas desde as linhas de transmissão 

até o consumidor final, constitui atividade de distribuição e ocorre apartada da transmissão. A 

rede de distribuição também pode ser utilizada por qualquer usuário inserido no interior da área 

de concessão, mediante pagamento correspondente. 

A comercialização, muitas vezes, se confunde com a própria distribuição, já que o 

Decreto nº 2.655/98 inclui na concessão de distribuição de eletricidade a autorização para a 

comercialização correspondente. Conceitualmente, essa atividade é realizada por agentes 

setoriais com capacidade de comprar, importar, exportar e vender energia elétrica aos 

comercializadores, distribuidores, geradores ou consumidores livres. 

A comercialização de energia elétrica deve ser autorizada pelo regulador, que só 

poderá fazê-lo para pessoas jurídicas ou consórcios de empresas constituídas com este fim 

específico. Os comerciantes de energia podem participar de leilões organizados pelo poder 

concedente para abastecimento de distribuidoras e, com isso, operarem tanto no ambiente livre 

– vendendo para consumidores livres – quanto em ambiente regulado – voltado ao mercado 

cativo (SANTIAGO JÚNIOR, 2010, p. 70-71). 

Uma forma de aumentar ainda mais a competitividade no setor energético foi 

estabelecida pela Lei nº 9.074/9510, que criou a figura do consumidor livre, entendido como 

                                                           
9 Como o maior enfoque deste trabalho repousará na aplicação do Instituto de Planejamento à Política Energética 
Nacional, a atividade e o setor de transmissão de energia, bem como o planejamento incidente nesta seara e as 
maiores dificuldades existentes nestes dois campos serão melhor detalhados, por nós, no Capítulo 4. 
 

10Art. 15. Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a prorrogação das atuais e as novas concessões serão 
feitas sem exclusividade de fornecimento de energia elétrica a consumidores com carga igual ou maior que 10.000 
kW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, que podem optar por contratar seu fornecimento, no todo ou 
em parte, com produtor independente de energia elétrica. 
[...] 
Art. 16. É de livre escolha dos novos consumidores, cuja carga seja igual ou maior que 3.000 kW, atendidos em 
qualquer tensão, o fornecedor com quem contratará sua compra de energia elétrica. 
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aquele que pode escolher livremente seus fornecedores, de acordo com negociações voltadas 

ao menor valor de venda. Soma-se a isto a possibilidade de os consumidores livres poderem 

adquirir, no todo ou em parte, a energia gerada por produtores independentes.  

Contudo, somente algumas classes de consumidores podem optar por esta categoria de 

aquisição de energia. São aqueles consumidores com consumo igual ou acima de 3.000 kV, 

conectados em qualquer tensão ou aqueles já conectados na rede antes de 07 de julho de 199511, 

que façam consumo igual ou superior a 3.000 kV, em tensão maior ou igual a 69kV. Por força 

da Resolução Normativa ANEEL nº 376 de 25, de agosto de 2009, o limite de 3Mw de consumo 

para se fixar como consumidor independente estaria vinculado à energia contratada pelo 

consumidor independente e não a efetivamente consumida. 

Além destas duas categorias de consumidores livres, a Lei nº 9.074 criou ainda uma 

terceira categoria, com o intuito de incentivar o consumo de energias renováveis. Aquele 

consumidor com carga igual a superior a 500 Kw poderia migrar para a categoria de livre, desde 

que o contrato de compra de energia fosse firmado com produtor que utilizasse fonte renovável 

(Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH´s, usinas de biomassa, usinas eólicas e sistemas de 

cogeração qualificada). 

Os demais consumidores, que não se enquadram nas categorias descritas, foram 

classificados como consumidores cativos, “aos quais só é permitido comprar energia do 

concessionário, cuja rede esteja conectado” (DIAS, 2014, p. 307) e dentre os quais se insere o 

consumo doméstico. 

Foi criado ainda, na vigência do 1º Modelo, o Mercado Atacadista de Energia – MAE12 

– ambiente no qual ocorreriam todas as transações de compra e venda de energia elétrica nos 

sistemas elétricos interligados, modelo concebido dentro do Projeto de Estruturação do Setor 

Elétrico Brasileiro13 (Projeto RE-SEB). O Comitê Executivo do MAE, responsável pela 

elaboração dos Acordos de Mercado era composto por representantes de consumidores e 

produtores de energia, além de representantes do Operador Nacional do Sistema – ONS e do 

Administrador de Contabilização e Liquidação – ACL. 

Como durante o ato de criação do MAE existiam contratos vigentes, assinados em 

decorrência dos planos de operação previamente estabelecidos pelo GCOI – Grupo 

                                                           
11 Data de publicação da Lei nº 9.074 que criou a modalidade de consumidores livres. 
12 Art. 12 da Lei nº. 9.648/98 
13 Desenvolvido pela consultoria Coopers & Lybrand com colaboração da consultoria Latham & Watkins e do 
escritório Ulhôa Canto, Resende e Guerra Advogados e das empresas Engevix e Main Engenharia e coordenado 
pelo Ministério das Minas e Energia (SANCHES, 2011, p. 298). Este Projeto trouxe recomendações que 
culminaram na maior produção legislativa do 1º Modelo Energético, ocorrida nos anos de 1997 e 1998. 
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Coordenador de Operação Interligada – foram definidas regras de transição para que esses 

contratos migrassem para o ambiente de livre contratação, dentro do MAE, momento explicado 

por Dias, (2014, p. 307): 

 

Na transição, os contratos então vigentes, correspondentes ao plano de operação para 
1998, do GCOI, serviram de base para a assinatura de contratos iniciais que envolviam 
quantidades de energia decrescentes ao longo do tempo, à medida que se fosse 
implantado a livre negociação das energias liberadas. 

 

Já as novas contratações deveriam ocorrer no âmbito do Mercado Atacadista de 

Energia, a preços livremente convencionados entre as partes contratantes. Além disso, o MAE 

deveria definir também o preço da tarifa da energia spot assim compreendida como aquela 

gerada em excesso, além do volume comprometido nos contratos. Essa energia poderia ser 

vendida não somente aos consumidores como também àqueles produtores que não 

conseguissem atingir o volume de geração definido nos contratos. O papel do MAE é bem 

resumido por D’Araújo (2009, p. 134): 

 

O MAE foi criado pela Lei nº 9.648/98 e regulamentado pelo Decreto nº2.655/98,24 
e sua função seria a de intermediar e registrar todas as transações de compra e venda 
de energia elétrica de cada um dos sistemas elétricos interligados. Ali, seriam feitos 
os contratos financeiros, de curto prazo (mercado spot) ou de longo prazo (contratos 
bilaterais), denominados “contratos do mercado atacadista de energia elétrica”. 
Em 18.09.98, foi assinado um “acordo de mercado” com participação de todos os 
geradores com capacidade igual ou superior a 50 MW, todos os varejistas 
(distribuidoras e comercializadores de energia) com carga anual igual ou superior a 
100 GWh e todos os grandes consumidores com demanda acima de 10 MW. 
Nesse acordo, projetava-se que o preço da energia comercializada no mercado spot 
deveria apresentar oscilações de acordo com o risco de déficit do sistema e com a sua 
capacidade de atendimento da demanda. Os idealizadores previam que o total de 
energia a ser comercializada no mercado spot não deveria ultrapassar a parcela de 
10% a 15% do total da energia transacionada no MAE. 

 

Além da instituição do MAE, a Lei nº 9.648/98 foi responsável pela criação do 

Operador Nacional do Sistema – ONS – que se incumbiria da operação de todo o sistema 

interligado, em substituição ao Grupo Coordenador de Operação do Sistema Interligado – 

GCOI e ao Comitê Coordenador da Operação Interligada Norte/Nordeste – CCON, de forma 

que toda a comercialização de energia realizada no MAE pudesse se efetivar.  

Nas palavras de Dias (2014, p. 310), é objetivo do ONS:  

 

[...] promover a otimização da operação do sistema elétrico, visando ao menor custo, 
mas respeitando os padrões técnicos, os critérios de confiabilidade e as regras de 
mercado, de modo a garantir a todos os agentes o acesso à rede de transmissão, além 
de contribuir para que a expansão do sistema também se faça ao menor custo e em 
melhores condições operacionais futuras. 
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Além da função precípua de planejar toda a operação do sistema interligado – 

planejamento de curto prazo – ao ONS incumbia também a contribuição de municiar o poder 

concedente com informações a serem consideradas nos planejamentos de expansão e reforços 

dos sistemas existentes – planejamentos de médio e longo prazos. 

Muito embora houvesse uma instrução clara acerca do planejamento de curto, médio 

e longo prazos, o 1º modelo energético demonstrou que tal diretriz não foi concretizada quando, 

em 2001, houve um colapso nacional no fornecimento de energia, culminando no maior 

racionamento da história do país. 

Criada para apurar “a política de produção energética, bem como identificar as causas 

estruturais e conjunturais do desequilíbrio entre a demanda e a oferta de energia”14, que 

culminaram no racionamento energético em 2001, a Comissão de Análise do Sistema 

Hidrotérmico de Energia Elétrica expôs inúmeras fragilidades quanto ao planejamento e 

concluiu, em relatório finalizado em julho de 200115, que uma série de fatores – e não o 

climático isoladamente – foram responsáveis pela severa crise enérgica vivida naquela época. 

Em suma, o relatório informa que a escassez hídrica e o consequente deplecionamento 

dos reservatórios eram fatores previsíveis e que o período não foi acometido de um incremento 

de consumo que justificasse o desequilíbrio entre demanda e oferta. O relatório ainda reputou 

a falta de planejamento e a desagregação entre os vários setores do governo, que não utilizavam 

uma linguagem única e clara para falar sobre o problema, como os grandes responsáveis pela 

crise e apontou dois grandes problemas de ordem estrutural como fundantes do resultado 

ocorrido (2011, p. 5): 

 

 atraso na entrada de obras de geração e transmissão programadas e efetivamente 
inauguradas no período 1998-2001; 

 não construção de obras de geração adicionais previstas em planos decenais, em 
particular o PD/98-07, mas não inauguradas no período. 

 

Segundo reportado pela Comissão, se tivessem sido implementadas as medidas 

definidas nos Planos Decenais anteriores à crise, especialmente o planejado para o período entre 

1998 e 2007, a capacidade de armazenamento das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste 

teria recebido um incremento de 15% que, atrelado à finalização das obras de transmissão 

                                                           
14 Decreto de 22 de maio de 2.001. 
15 Conhecido como “Relatório Kelman”, por ter sido realizado sob a coordenação de Jerson Kelman, então Diretor 
Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 



29 
 

iniciadas naquele período, seriam suficientes para reestabelecer o equilíbrio entre a demanda e 

a oferta. 

Noutro ponto, o relatório aponta que “a ausência de um plano alternativo sobre o que 

fazer em situações hidrológicas adversas (Plano B) contribuiu para o adiamento e a lentidão de 

decisões, agravando a profundidade do racionamento de energia” (2001, p. 13). 

Por fim, o relatório conclui que a grande causa da crise energética ocorrida na época 

foi a falta de políticas públicas e de planejamento setorial, além da inexistência de regulação 

completa e adequada para unir a legislação aos mecanismos de mercado. 

Com isso, fica evidente que, a despeito de todas as medidas introduzidas pelo 1º 

Modelo Energético, na busca de maior eficiência para o setor, não houve a consecução do 

resultado esperado. Isto se deu por uma série de motivos, sobretudo pela falta de um efetivo 

planejamento e de controle por parte do governo para a execução de todas as ações prescritas 

nos Plano Decenal 1998-2007. Além disso, o Governo Federal demonstrou um grande 

despreparo de atuação diante do risco de colapso, mesmo tendo informações precisas de que o 

abastecimento poderia ocorrer (LEITE, 2014, p. 332)16.  

Todas as fragilidades das medidas adotadas pelo Governo no 1º Modelo e evidenciadas 

pelo Relatório Kelman basearam a nova equipe que tomou posse em 2003, na implementação 

de uma completa reengenharia setorial (D’ARAÚJO, 2009, p. 147). Isto foi feito nos primeiros 

dias de mandato, através da edição das Medidas Provisórias nº. 144 e 145, posteriormente 

convertidas nas Leis nº. 10.847 e 10.848, ambas do ano de 2004.  

 

2.2 O retorno do setor de energia ao modelo público de serviços – 2º modelo – 2003 aos 

dias atuais 

 

Inicialmente, é necessário destacar que a política energética vem sofrendo alterações 

substanciais ao longo de toda a sua história, fato considerado natural na busca por um modelo 

adequado, conforme bem destacado por Sanches (2011, p. 360): 

 

Sob a ótica jurídica, esse desenvolvimento normativo nos permite denominá-los como 
etapas sucessivas de uma concepção regulatória e competitiva que, em que pese terem 
suas virtudes e proporcionado desenvolvimento, não são modelos acabados em si e 
necessitam de aprimoramento contínuo. 

 

                                                           
16 Vide também: Kelman (2001, p. 12) e D’Araújo (2009, p. 140, 141). 
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Como um processo contínuo de aprimoramento, as etapas que antecederam as 

mudanças implementadas a partir de 1995 foram imprescindíveis para que o setor alcançasse o 

desenho posterior, doutrinariamente denominado 2º Modelo Energético e que vem sendo 

diuturnamente aprimorado. No mesmo sentido, Leite (2014, p. 332) assevera: 

 

Não paira dúvidas de que os modelos que vão sendo aperfeiçoados, constituem-se em 
instrumentos utilíssimos para os responsáveis, em diversos níveis, pela expansão do 
sistema elétrico, visando assegurar o suprimento adequado às necessidades da 
sociedade pelo menor custo, seja na estrutura estatal anterior, seja na que passa a 
incluir forte participação das empresas privadas. 

 

Em particular, as falhas apontadas pelo Relatório Kelman demonstram que houve uma 

preocupação excessiva por parte do Governo em aplicar o modelo liberal, delegando ao setor 

privado a implementação da expansão e dos reforços e melhorias no sistema. Com isto, o Poder 

Público adotou uma postura inadvertida, sobretudo quanto à implantação da infraestrutura física 

associada à geração e transmissão, questão historicamente relegada no Brasil. 

Outra característica encontrada no 1º Modelo que contribuiu para que ele não 

alcançasse o sucesso esperado foi a falta de capacidade do mercado elétrico de se autorregular. 

Mesmo criado em maio de 1998, o MAE não foi efetivamente instituído nessa mesma data. As 

regras de operação do MAE só vieram a ser homologadas pela ANEEL em abril de 2000 e, até 

lá, o Mercado funcionou através de um Acordo Multilateral. Mesmo tendo sido homologadas 

as regras de funcionamento do MAE, previstas para ocorrerem em duas etapas (1º de setembro 

de 2000 e 1º de julho de 2001), nem todos os procedimentos foram implantados em sua 

completude (SANCHES, 2011, p. 305). Dias (2014, p. 328) descreve esse momento da seguinte 

forma: 

 

Houve a previsão (Resolução ANEEL nº 290) de que, já na base do modelo Newave, 
o novo sistema seria implantado em três fases: com preços mensais no início de 2001; 
semanais com Decomp, no fim do ano; e horário, a partir de 2002. Apenas a 
implantação na base mensal foi efetivada. As operações entre empresas eram 
registradas, mas não ocorria a sua contabilização nem liquidação em virtude de 
dificuldades de organização.17 

 

Com o funcionamento irregular do MAE, não houve contabilização da energia elétrica 

transacionada e respectiva liquidação de valores, o que impactou na remuneração dos 

                                                           
17 Os sistemas Newave e Decomp são destinados ao cálculo do custo marginal de operação do sistema, que, por 
sua vez, baliza o cálculo do preço a ser utilizado nas transações de curto prazo (mercado spot, no período 
liberalizado; de liquidação de diferenças, no presente), o preço definido a partir do uso dos programas Newave e 
Decomp passou a balizar praticamente todas as transações que envolvem a energia elétrica no país. (MERCEDEZ, 
RICO e POZZO, 2015, p. 27) 
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investidores. Tendo em vista este cenário, foi inevitável que o Governo definisse uma medida 

interventiva: a partir de 07 de fevereiro de 2002, o MAE passou a ser fiscalizado pela ANEEL 

e todos seus atos deveriam ser regulamentados e autorizados pela agência.  

Em suma, o modelo para a comercialização de energia foi considerado um completo 

desastre (DIAS, 2014, p. 329), pois deu às empresas a opção de um retorno arriscado e mais 

rápido – mercado spot18– que não se vinculava a compromissos futuros de expansão, somada à 

falta de remuneração devida às empresas, o que acarretou em um completo desinvestimento no 

setor. 

Ao receber o setor elétrico completamente desorganizado, com reformas inacabadas e 

um ambiente tumultuado, em decorrência da crise de abastecimento e das medidas emergenciais 

adotadas, o novo governo se debruçou para redesenhar um novo modelo. Este novo modelo  

contudo, atacava apenas alguns pontos. Mantido o formato de mercado aberto à iniciativa 

privada e regulado pelo Estado, o novo modelo revelou-se quase que uma continuidade do 

anterior e, por este motivo, por muitos autores ficou conhecido como “Novíssimo modelo”19 

ou como a “Reforma da reforma”20.  

Após as discussões internas com a equipe escolhida para realizar as propostas de 

mudança – encabeçada por nomes considerados como referência no setor elétrico, 

especialmente na área de planejamento – o novo Governo editou a Medida Provisória nº 144, 

em 11 de dezembro de 200321.  

A Medida Provisória nº 144 alterou praticamente todas as leis voltadas à 

comercialização de energia, publicadas na vigência do 1º modelo, sem revogação completa de 

nenhuma delas e atacando, pelo menos em tese, os principais motivadores da crise instalada no 

setor22: 

                                                           
18Para D’Araújo, o Estado não poderia ter permitido a comercialização de energia no mercado spot nos patamares 
de 15% do volume transacionado no MAE. Para este autor, (2009, p.137): “Se esse comportamento se torna 
sistemático, uma parte da demanda passa a ser atendida por energia “eventual” ou no jargão do setor, “secundária”. 
Isso significa que alguns agentes estão “pegando carona” nos investimentos de outros e, a não ser que a hidrologia 
seja sempre favorável, essa prática aumenta o risco do sistema.” 
19Sanches (2011, p.360). 
20 D’Araújo (2009, p. 147), Dias (2014, p. 381). 
21Posteriormente convertida na Lei no 10.848, de 15 de março de 2004. 
22Os principais pontos positivos decorrentes da MP nº 144/03, na visão de D’Araújo (2009, p.148), foram: 

1. O mercado regulado de consumidores das distribuidoras, também conhecido como cativo, passou a ter 100 
% de sua demanda atual e futura contratada. Reduziu-se para zero a folga de 15% que poderia ser liquidado 
no mercado de curto prazo. 

2. Ainda no mercado regulado, adotou-se a estrutura de pool de distribuidoras. Dadas as desigualdades regionais 
brasileiras, algumas distribuidoras, que não foram privatizadas, eram os “patinhos feios” do mercado e, num 
ambiente de liberdade, não atrairiam investidores para seu suprimento. A estrutura de pool “democratizou” 
os riscos. 
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 Extinção da possibilidade de contratação de 15% da demanda através do 

mercado spot, de curto prazo, preferido pelas empresas por sua desvinculação 

à obrigação de investir na expansão;  

 Extinção do MAE e das regras de mercado calcadas unicamente na livre 

competição e reconfiguração das transações que passou a ser feita através de 

contratos bilaterais de compra e venda de energia gerenciados por um único 

organismo – modelo intermediário entre o Single Buyer, proposto, e o Multiple 

Buyer, vigente no 1º Modelo; 

 Exigência de que os contratos firmados no novo ambiente (regulado) fossem 

de longo prazo, com previsão de medidas de expansão;  

 Adoção da licitação como regra para a compra de energia e aplicação da menor 

tarifa como critério de escolha;  

 O reordenamento do planejamento como ponto fundamental para garantia de 

abastecimento – criação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE – através 

da Medida Provisória nº 145 editada também em 11 de dezembro de 2003; 

 Abandono do laissez-faire que havia se tornado regra no 1º modelo, sobretudo 

quanto ao planejamento e expansão do sistema. 

O 2º modelo levou em consideração duas premissas que haviam sido aparentemente 

abandonadas pelo 1º modelo: o serviço de energia como atividade essencialmente pública e o 

retorno da apregoada modicidade tarifária – a tarifa de energia no Brasil, inicialmente 

considerada uma das mais baixas do mundo, chegou a patamares altíssimos no curso do 

processo de privatização e regulação, ao contrário do que se esperava. Além disso a 

universalização da distribuição de energia foi colocada como marca no desenvolvimento 

energético dos Estados.  

                                                           
3. As distribuidoras contratam exclusivamente por licitação pública. 
4. Foram exigidos contratos de longo prazo no mercado regulado estabelecendo-se um incentivo estrutural a 

novos empreendimentos. 
5. Adotou-se a licitação pela menor tarifa em lugar da licitação pelo uso de bem público. 
6. Retomou-se o processo de planejamento com a criação de uma empresa estatal (EPE), que, em nome do 

Ministério, realizaria as pesquisas e os planos necessários. Entretanto, a alteração institucional foi feita sem 
o devido cuidado de se estabelecer um período de transição das funções entre ANEEL, Eletrobrás e o 
Ministério. 

7. Os projetos de novas usinas têm caráter determinativo, porém contestável. Isso evitaria o “laissez-faire” 
vigente no governo anterior que gerou projetos incompletos e incoerentes. 
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Para alcançar esses objetivos e impedir que o setor fosse dominado novamente pela 

iniciativa privada, o novo Governo definiu, cirurgicamente, as possibilidades de contratação 

entre os ambientes livre e regulado, estabelecendo programas de universalização com metas 

específicas. 

Com relação aos ambientes de contratação, os contratos bilaterais celebrados entre os 

consumidores livres e os geradores, autoprodutores, produtores independentes, 

comercializadores, importadores e exportadores de energia foram previstos para acontecer 

dentro do Ambiente de Contratação Livre – ACL, regido pelo Decreto nº. 5.163/04. Houve 

também uma alteração na classificação de consumidores livres que deixou de prever o limite 

de tensão (69kW), o que aumentou significativamente o número de consumidores na categoria.  

Já no Ambiente de Contratação Regulada – ACR – os compradores eram os 

distribuidores (consumidores cativos) e os vendedores poderiam ser os mesmos do Ambiente 

de Contratação Livre. No novo modelo, as distribuidoras foram obrigadas a contratar 100% do 

montante de energia necessário ao consumo cativo para os cinco anos seguintes, apresentando 

garantias em caso de descumprimento dos contratos. No ACR, todos os produtores poderiam 

colocar a energia à venda com a garantia de que seria adquirida pelas distribuidoras de energia, 

através de leilões de compra organizados pela CCEE, utilizando o critério de menor tarifa. 

Na visão de Sanches, (2011, p. 372), essas medidas transformaram substancialmente 

o modelo de comercialização de energia que foi transmutado em um “pool” em que a energia 

seria comercializada centralizadamente e com limites de tarifas pré-estabelecidos para cada 

segmento, como forma de atender ao interesse público na obtenção de modicidade tarifária. Ao 

passo que concentrou a comercialização de energia num ambiente único, o novo modelo 

atribuiu ao Conselho Nacional de Política Energética – CNPE – a incumbência de fixar critérios 

gerais de garantia de suprimento para harmonizar a confiabilidade do fornecimento e os 

menores valores de tarifas. 

Ainda segundo Sanches, o ambiente de comercialização criado pela Lei nº 10.848/04 

mescla várias origens de energia, “no qual a existência de uma situação mista, com empresas 

públicas e privadas atuando no mesmo setor, era considerada uma necessidade interlocutória 

até se alcançar o modelo ideal, fosse público ou privado” (2011, p. 372). 

Diferentemente do MAE, a CCEE é composta por operadores representantes dos 

vários segmentos do setor de energia e foi criada com o fito apenas de organizar as operações 

de compra e venda de energia no ambiente regulado sem, contudo, servir de “bolsa de valores” 

de negociação, sem nenhuma intervenção do Estado, como acontecia com o MAE. Os contratos 

celebrados no ambiente livre, apesar de não se vincularem à sua aprovação, devem ser 
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registrados na CCEE, para que a Câmara acompanhe a sua execução e garanta a segurança e 

equilíbrio do sistema.  

Como a nova regra para a compra de energia seria a de menor tarifa, o novo modelo 

tratou de distinguir a “energia velha” como sendo a energia elétrica proveniente de 

empreendimentos de geração existentes e “energia nova”, a energia proveniente de novos 

empreendimentos de geração, cuja venda deveria ser realizada, obrigatoriamente, por 

modalidades licitatórias distintas.  

Isso porque os empreendimentos geradores de “energia velha” já teriam os custos de 

construção amortizados e conseguiriam estipular tarifas diferenciadas, naturalmente menores, 

daqueles empreendimentos novos, que necessitariam de embutir na tarifa todo custo de 

investimento (SANCHES. 2011, p. 375). 

Outra medida importante imposta pela nova legislação foi a proibição do self-dealing 

– aquisição de energia mais cara por empresas do mesmo grupo – e a instituição da 

desverticalização como um impositivo legal, através de alteração do art. 4º, da Lei nº 9.074/95. 

Esta medida reafirmou a necessidade de segmentação das atividades em empresas diversas para 

aumentar a competitividade e, com isto, reduzir as tarifas. 

Com vistas a evitar o ocorrido no 1º Modelo, em que o afastamento do Estado 

ocasionou o racionamento energético, foi criado o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 

– CMSE23, vinculado ao MME, com a atribuição precípua de “monitorar as condições de 

fornecimento de energia, primando o equilíbrio entre oferta e demanda” (SANCHES, 2011, p. 

361). Ao comitê caberia a incumbência de acompanhar continuamente a segurança do 

abastecimento, inclusive quanto aos níveis dos reservatórios, além de elaborar propostas de 

ajustes, soluções e recomendações de ações preventivas ou saneadoras, encaminhando-as, 

quando fosse o caso, ao Conselho Nacional de Política Energética – CNPE. 

Além da preocupação em monitorar constantemente o desenvolvimento do setor 

energético, o 2º Modelo ocupou-se em reinstituir o planejamento como ação estatal, criando a 

Empresa de Pesquisa e Energia, através da Medida Provisória nº 145, de 11 de dezembro de 

200324. 

O principal objetivo da EPE é o de fornecer estudos e pesquisas às entidades 

governamentais para subsidiar o planejamento do setor energético, não só na área de energia 

elétrica como também no desenvolvimento da exploração de petróleo, gás natural e derivados, 

carvão mineral, fontes renováveis e eficiência energética. Ou seja, a era do 2º modelo seria de 

                                                           
23 Constituído pelo Decreto nº 5.175 de 9 de agosto de 2004. 
24 Posteriormente convertida na Lei no 10.847, de 15 de março de 2004. 
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fomentar as pesquisas voltadas para a exploração de novas matrizes, fortalecimento das 

matrizes existentes e formas de otimizar o uso energético, promovendo o uso racional. 

Na visão de Sanches (2011, p. 362), o “Novíssimo Modelo” foi marcado pela 

modernização do sistema de planejamento com o fornecimento de recursos humanos e materiais 

compatíveis com suas novas responsabilidades. Neste momento, o governo deixou de aplicar 

medidas isoladas com resultados pouco eficientes e buscou: 

 

[...] aperfeiçoar o sistema de planejamento integrado – regionalizado e descentralizado 
– como forma de garantir a expansão da geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica, articulando a política do setor com outras políticas setoriais de 
desenvolvimento. 

 

Com as novas regras postas, foi iniciada a rodada de leilões de compra de energia no 

Ambiente de Contratação Regulada. Inicialmente, foram feitos três leilões de energia velha, em 

duas modalidades distintas de contratação – por quantidade de energia e por disponibilidade de 

energia. 

O primeiro deles foi realizado em 07 de dezembro de 2004, de venda da energia 

produzida por usinas instaladas antes de 2000. Desse primeiro leilão, foram oficializados 973 

contratos entre 35 distribuidoras e 12 geradoras (Dias, 2014, p. 393). 

O segundo leilão, ocorrido em 02 e 03 de abril de 2005, se destinava a comprar a 

energia das usinas que entraram em operação depois de 2000 e daquelas usinas que ainda se 

encontravam em construção. Nesse leilão, parte da demanda existente não foi contratada. 

O terceiro leilão de energia velha ocorreu em outubro de 2005 e finalizou a celebração 

de 170 contratos.  

Em 16 de dezembro de 2005, ocorreu o primeiro leilão de energia nova. Realizado em 

duas fases, a primeira para as outorgas de aproveitamento hidrelétricos de novos 

empreendimentos e a segunda para a compra de energia das empresas vencedoras na primeira 

etapa e para as termelétricas. Este leilão resultou em 1.823 contratos, havendo excesso de oferta. 

Com a experiência desses leilões, a ANEEL promoveu uma intensa discussão sobre a 

metodologia aplicada, que durou todo o ano de 2005. Tal discussão visou o aperfeiçoamento 

quanto a responsabilidade dos agentes e culminou num novo modelo para os leilões 

subsequentes (Dias, 2014, p. 394). 

Já sob as novas regras, o segundo leilão de energia nova aconteceu em 29 e 30 de junho 

de 2006, com assinatura de 930 contratos. 
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Ocorreu ainda um terceiro leilão de energia nova, em 10 de outubro de 2006, sendo 

que, através dele, foram contratados 4.988 GWh de origem hidráulica e 4.686 GWh de origem 

térmica, para entrega a partir de 2011. Os números demonstram uma diminuição expressiva da 

contribuição da energia de fonte hídrica, quase se igualando à fonte térmica.  

Isso ocorre devido ao histórico de utilização dos recursos hídricos como fonte geradora 

de energia. Os aproveitamentos ótimos e que se encontram em sítios mais acessíveis já foram 

outorgados e estão com a geração comprometida nos leilões pretéritos. Os aproveitamentos 

ainda existentes estão localizados em bacias com intensas restrições ambientais e sociais e, 

muitas vezes, em locais inóspitos, o que acarretará, por um lado uma intensa discussão sobre a 

sua exploração, inclusive do ponto de vista da economicidade – como ocorrido com as usinas 

de Belo Monte e nos Rios Madeira, Santo Antônio e Jirau – e, por outro, aquecerá os debates 

quanto a redefinição da nossa matriz energética. 

 

2.3 Agentes e instituições envolvidas na política energética – o “estado da arte” dos 

executores da política  

 

Finalizadas as medidas legais para a implantação do 2º modelo energético, muitos dos 

agentes envolvidos na política energética foram criados, extintos ou tiveram suas competências 

remodeladas. Juntos, esses órgãos são responsáveis pela elaboração, execução e monitoramento 

da política energética nacional. 

O Ministério de Minas e Energia – MME, extinto em 199025, foi recriado em 199226 

e, desde então, sua estrutura regimental vem sofrendo sucessivas alterações até a última, 

publicada em 07 de outubro de 2016, através do Decreto nº 8.871. Nele, ficou configurado que 

o MME terá como competência os seguintes assuntos: 

 

Art. 1º [...] 
I - geologia, recursos minerais e energéticos; 
II - aproveitamento da energia hidráulica; 
III - mineração e metalurgia; 
IV - petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear; e 
V - energização rural e agroenergia, inclusive eletrificação rural, quando custeada 
com recursos vinculados ao Sistema Elétrico Nacional. 
Parágrafo único.  Compete, ainda, ao Ministério de Minas e Energia zelar pelo 
equilíbrio conjuntural e estrutural entre a oferta e a demanda de energia elétrica 
no País. (grifos nossos) 

                                                           
25 Pela Lei nº 8.028 de 12 de abril de 1990. 
26 Pela Lei no 8.422, de 13 de maio de 1992. 
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Para dar cabo às suas competências relativas à energia elétrica, o MME27 conta com 

duas secretarias, chamadas pelo Decreto de “órgãos específicos singulares” – a Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Energético e a Secretaria de Energia Elétrica – e uma 

estrutura formada por órgãos vinculados e afins, formada por pessoas jurídicas de direito 

público, órgãos desprovidos de personalidade jurídica e entidades de direito privado, a seguir 

destacados: 

 Conselho Nacional de Política Energética – CNPE – e o Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE – órgãos desprovidos de 

personalidade jurídica; 

 Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – autarquia; 

 Empresa de Pesquisa Energética – EPE e Centrais Elétricas Brasileiras 

S.A. – Eletrobras, empresas públicas; 

 A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e o Operador 

Nacional do Sistema – ONS, entidades de direito privado. 

 

As políticas propostas pelo Poder Executivo são subordinadas ao crivo do Conselho 

Nacional de Política Energética – CNPE28, entidade vinculada diretamente ao Presidente da 

República e presidida pelo MME.  

Das várias competências definidas para este Conselho, destacam-se: 

 Promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos; 

 Assegurar o suprimento de insumos em regiões remotas; 

 Rever a matriz energética; 

 Estabelecer diretrizes para programas envolvendo uso de gás natural e carvão, 

biocombustíveis, energia termonuclear, solar, eólica e provenientes de outras 

fontes alternativas; 

 Sugerir adoção de medidas para garantir o atendimento à demanda de energia 

elétrica, podendo indicar os empreendimentos que devem ter prioridade de 

licitação e implantação; 

                                                           
27Tendo em vista o objeto de discussão do presente trabalho – planejamento da transmissão de energia elétrica – 
os assuntos de competência do MME a serem enfocados são aqueles destacados no texto do Decreto 8.871, já 
citados. 
28 Criado pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 
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 Estabelecer parâmetros técnicos e econômicos das licitações das concessões de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 

 Definir a estratégia e a política de desenvolvimento tecnológico do setor de 

energia elétrica.   

O CNPE é composto por ministros das pastas que tenham tangência com a matéria, 

pelo Presidente da EPE, pelo Secretário Executivo do MME, representantes dos Estados, um 

representante da sociedade civil e um representante de uma universidade brasileira, estes 

últimos devem ser especialistas em matéria de energia. 

À Secretaria Executiva do MME compete prestar assistência ao Conselho Nacional de 

Política Energética – CNPE – e os órgãos reguladores e de planejamento dos setores energéticos 

prestam apoio técnico ao CNPE, inclusive à sua Secretaria-Executiva. 

No último semestre de cada ano, o CNPE avalia as atividades desenvolvidas pelos 

diversos setores energéticos do Brasil durante o ano em curso, e suas perspectivas para o ano 

seguinte, elaborando relatório e apontando eventuais sugestões sobre a situação da Política 

Energética Nacional, a serem encaminhados ao Presidente da República. 

Aprovadas pelo Presidente da República, as propostas devem ser colocadas em prática 

e são acompanhadas pela Secretaria Executiva do Conselho. 

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE – é ligado ao MME e 

funciona sob a sua coordenação. A este Comitê compete, resumidamente: 

 Acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração, transmissão, 

distribuição, comercialização, importação e exportação de energia elétrica, 

 Avaliar as condições de abastecimento e de atendimento; 

 Realizar periodicamente análise da demanda, oferta e qualidade de insumos 

energéticos, considerando as condições hidrológicas e as perspectivas de 

suprimento de gás e de outros combustíveis e a configuração dos sistemas de 

produção e transporte de energia e insumos energéticos; 

 Identificar dificuldades e obstáculos de caráter técnico, ambiental, comercial, 

institucional e outros que afetem, ou possam afetar, a regularidade e a 

segurança de abastecimento e atendimento à expansão dos setores de energia 

elétrica, gás natural e petróleo e seus derivados. 

Ao monitorar e avaliar todos estes pontos, o CMSE deverá elaborar propostas de 

ajustes, soluções e recomendações de ações preventivas ou saneadoras de situações, 

encaminhando-as ao CNPE. 
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O Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico, ligado à Secretaria de Energia 

Elétrica do MME, tem a incumbência de executar as funções de Secretaria-Executiva do CMSE, 

prestar assistência técnica e acompanhar a implementação das diretrizes estabelecidas pelo 

Comitê. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL foi criada como uma autarquia 

especial29, com o escopo global de “regular e fiscalizar a produção, transmissão e a 

comercialização da energia elétrica”, bem como “proporcionar condições favoráveis para que 

o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da 

sociedade” (PACHECO, 2014, p. 303). 

Contudo, inúmeras são as atribuições da ANEEL previstas na legislação e aquelas 

executadas pela autarquia com maior intensidade, sem dúvida, dizem respeito à compra de 

eletricidade pelos distribuidores no ambiente regulado. À ANEEL, incumbe organizar e 

coordenar todos os processos licitatórios para aquisição da energia destinada ao mercado cativo.  

A ANEEL ainda organiza as licitações, sob delegação de competência do poder 

concedente (União), destinadas à outorga das concessões e permissões de serviço público para 

geração, transmissão e distribuição de eletricidade, aí incluídas as outorgas para aproveitamento 

do potencial hidráulico à geração de energia, atividades que consomem grande parte da agenda 

de trabalho da agência (SANTIAGO JÚNIOR, 2010, p. 146). 

Cabe ainda à ANEEL, por delegação da União, declarar a utilidade pública de bens 

para fins de instauração da servidão administrativa e desapropriação, atividades imprescindíveis 

para possibilitar a geração hidráulica e a transmissão de energia que envolvem a ocupação de 

grandes áreas.  

Além destas atribuições, a ANEEL ainda faz a gestão dos contratos firmados em 

decorrência dos leilões de compra de energia e os de concessão de uso do bem público; 

estabelece regras para equilíbrio do mercado, cria metodologia de cálculo de tarifas, fiscaliza o 

fornecimento de energia, funciona como mediadora de conflitos entre os agentes e realiza a 

gestão e o fomento de programas de P&D e de Eficiência Energética30. 

Por força da lei que a instituiu, foram concedidas à ANEEL autonomia política, 

gerencial e orçamentária. A autonomia política se traduz pelo método de nomeação da 

Diretoria-Geral da agência que conta com a indicação do Presidente da República e posterior 

aprovação pelo Senado Federal. Adere-se a isso, a impossibilidade de exoneração ad nutum 

                                                           
29 Pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. 
30 Competências descritas no site da Agência Nacional de Energia Elétrica. Disponível em 
<http://www.aneel.gov.br/competencias>. Acesso em: 28 dez. 2016. 
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pelo Presidente da República, condições que lhe conferem estabilidade em casos de 

desencontros políticos.  

Sobre esse assunto, nos ensina Justen Filho (2006, p. 476): 

 

A agência reguladora independente não é apenas uma autarquia. Trata-se de uma 
autarquia especial, o que significa que a lei instituidora prevê algumas peculiaridades 
no regime jurídico aplicável à entidade, propiciando uma margem de autonomia 
jurídica que não se encontra na maior parte das entidades autárquicas. Isso envolve a 
redução do grau de subordinação da entidade em face da Administração Direta. 

 

O orçamento da Agência é constituído de receita própria, auferida pela arrecadação da 

cobrança de taxas de fiscalização sobre serviços de energia elétrica, recursos ordinários do 

Tesouro Nacional, venda de produtos próprios (publicações, material técnico, dados e 

informações), emolumentos administrativos, rendimentos de operações financeiras, recursos 

provenientes de convênios, doações, legados e subvenções e valores de venda ou aluguel de 

bens móveis ou imóveis de sua propriedade. 

Quanto à autonomia gerencial da ANEEL, essa vem sendo motivo de intenso 

questionamento doutrinário, já que, muito embora tenha sido propugnada pela Lei nº 9.427/95, 

ela encontra limites no Contrato de Gestão cuja celebração entre o Diretor-geral e o Poder 

Concedente é compulsória. Referido contrato condiciona o regulador a metas, objetivos e 

prazos pré-definidos pela Administração Direta, que impedem que a Diretoria-Geral 

providencie qualquer mudança de rota durante o seu mandato.  

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE31foi uma resposta do 2º Modelo à falta 

de planejamento apontada pelo Relatório Kelman. Criada32 como empresa pública dotada de 

personalidade jurídica de Direito Privado, vincula-se ao Poder Executivo, através do Ministério 

de Minas e Energia. 

A Eletrobras foi criada para absorver múltiplas e inúmeras funções no setor elétrico. 

A mesma sofreu – e vem sofrendo – consideráveis modificações desde o RE-SEB, em 1998. 

Muito embora nem todas as recomendações do projeto tenham sido implementadas, aquelas 

que envolviam a migração de funções da Eletrobrás para outros órgãos chegaram a ser 

efetivadas. Estas funções foram absorvidas por órgãos já existentes ou órgãos criados com a 

finalidade de assumir competências consideradas chave para o desenvolvimento do setor e que 

se perdiam no emaranhado de funções da empresa. 

                                                           
31 Criada pela Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004. 
32 Por pertencer ao contexto central do trabalho, as atividades e principais características da EPE serão 
minudenciadas, em separado, no Capítulo 3. 
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Conforme já dito, para gerenciar todo o complexo sistema energético nacional – que é 

interligado – foi criado, em 1998, o Operador Nacional do Sistema – ONS33, que coordena os 

despachos de energia, realizando simulações, avaliando riscos de déficit e as condições de 

armazenamento de água. O objetivo de construção de um sistema interligado e gerenciado por 

um único ator é o de garantir o suprimento de energia elétrica, possibilitando o fluxo energético 

entre as várias unidades geradoras e consumidoras, bem como evitando desabastecimento e 

apagões. 

O ONS foi criado como associação civil sem fins lucrativos, composta por agentes de 

geração, transmissão, distribuição, importadores, exportadores, consumidores e o próprio 

MME. A atuação do ONS é fundamental para otimizar o sistema interligado, visando o menor 

custo, pois irá programar e planejar os despachos centralizados na transmissão, administrando 

cortes e contingências em âmbito nacional. 

Além disso, cabe ao ONS a contratação e a administração dos serviços de transmissão 

de energia, definindo condições e regras de acesso e reportando ao Conselho de Monitoramento 

do Setor elétrico – CMSE sobre a continuidade de suprimento. Caso identifique qualquer 

anormalidade, o ONS deverá propor medidas ao CNPE, conforme fluxo anteriormente 

detalhado. 

Neste ponto, a gestão ampliada do ONS lhe dá subsídios para atuar como um 

importante propositor de políticas de expansão e melhoramento da transmissão, já que a gestão 

integrada lhe dá a exata noção de todo o funcionamento e das debilidades do sistema interligado 

e o que deve ser melhorado, a fim de garantir a entrega dos volumes de energia contratados 

entre geradores, distribuidores e consumidores finais. 

É também papel do ONS garantir aos agentes o acesso à rede de transmissão de forma 

não discriminatória, conforme determina a Lei nº. 9.074/95, o chamado “livre acesso”.  

Apesar de criado em 1998, o ONS – Operador Nacional do Sistema – somente adquiriu 

competência para atuar como o planejador da operação dos sistemas elétricos a partir de 2004, 

com o advento da Lei nº. 10.848/2004 e do Decreto Federal nº. 5.081, de 14 de maio. A partir 

daí o ONS sucedeu o GCOI no planejamento da operação do sistema interligado, atuando em 

âmbito nacional. 

O Sistema Interligado Nacional – SIN foi desenvolvido para que o ONS pudesse 

operar toda a produção e geração de energia no território nacional e aquela importada dos países 

                                                           
33 Pela Lei nº 9.648/98. 
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vizinhos34. Este sistema permitiu que o Brasil disponibilizasse energia para a Argentina e 

Uruguai em momentos em que tais países sofriam ameaças de desabastecimento35. Também 

será graças a ele que o Brasil poderá vender energia aos países vizinhos, quando contabilizar 

sobras.  

O SIN é um sistema privado, de propriedade das empresas transmissoras de energia e 

compreende toda a rede de geração e transmissão de todas as regiões do país, exceto, parte do 

Norte36. Apenas 1,7% da capacidade de produção energética do Brasil está fora do SIN e este 

percentual compreende os sistemas isolados. 

Uma recente alteração na Lei nº. 9.648/9837 remete ao ONS a competência para a 

previsão de carga e o planejamento da operação do SISOL, partir de 1o de maio de 2017. 

Por fim, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE38fecha o rol 

de protagonistas que atuam na política energética atual. Essa Câmara atua sob autorização do 

poder concedente (União), submetida à regulação da ANEEL (SANTIAGO JÚNIOR, 2010, p. 

90).  

Tal Câmara terá a incumbência de promover leilões de compra e venda de energia 

elétrica, desde que esta função seja delegada pela ANEEL. Além disso, a CCEE realiza o 

registro de todos os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente 

Regulado – CCEAR e dos montantes de potência e energia objeto de contratos celebrados no 

Ambiente de Contratação Livre – ACL. Isso para que ela realize o controle dos dados relativos 

às operações de compra e venda inerentes aos serviços de energia elétrica que também constitui 

uma de suas funções. 

A integração entre os vários atores aqui citados pode ser melhor entendida pela 

esquematização apresentada na Figura 1. 

 

                                                           
34 “Atualmente, a integração elétrica com países vizinhos é realizada por meio da usina hidrelétrica Itaipu, 
pertencente aos governos brasileiro e paraguaio; das conversoras de frequência 50/60Hz Uruguaiana, Garabi 1, 
Garabi 2, que possibilitam intercâmbio com a Argentina; da conversora Rivera, que possibilita intercâmbio com o 
Uruguai; e da interligação entre Brasil e Venezuela, utilizada para atendimento ao sistema elétrico de Roraima, 
isolado do restante do País”. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/01/brasil-exporta-
energia-eletrica-para-a-argentina. Acesso em: 06 dez. 2016. 
35Segundo informações da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, já foram realizadas exportações por 
quatro vezes para a Argentina e cinco para o Uruguai. As informações e os acordos estão disponíveis em: 
<https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-
fazemos/como_ccee_atua/exportacao_contab?_adf.ctrl-
state=1cwvm51ebh_4&_afrLoop=674551429809377#%40%3F_afrLoop%3D674551429809377%26_adf.ctrl-
state%3Dhq3w6sdwf_4>. Acesso em: 28 dez. 2016. 
36 Atendido pelos SISOL – Sistemas Isolados, operados atualmente pelo Grupo Técnico Operacional da Região 
Norte - GTON 
37 Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016. 
38 Criada pela Lei no 10.848, de 15 de março de 2004. 
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Figura 1: Principais instituições do setor elétrico brasileiro 

 
Fonte: ONS  
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3 O SETOR ENERGÉTICO NACIONAL E O INSTITUTO DO PLANEJAMENTO 

 

 

O ocorrido no setor energético no início deste século reafirma não só a necessidade de 

planejamento, sobretudo em uma atividade envolvendo tantas incertezas – “pluviométricas, 

preços de combustíveis, atual e futuro, data de entrada em serviço de centrais geradoras, sem 

esquecer os efeitos sobre a demanda do ritmo de crescimento da economia e da mudança de 

hábito dos consumidores de energia” (LEITE, 2014, p. 316) – como também da constante 

preocupação de que este planejamento tenha aderência às demais políticas públicas definidas.  

 

3.1 Planejamento e políticas públicas 

 

Conforme evidenciado, a crise de abastecimento energético ocorrida no início do 

século XXI demonstrou que o planejamento é fulcral na implementação de políticas públicas, 

para que o Estado consiga satisfazer as necessidades da população. Qualquer que seja o sistema 

de governo ou o modelo econômico adotado, o planejamento é prescrito como um processo 

cíclico cotidiano e rotineiro (planejar-monitorar-replanejar).  

Historicamente, o planejamento foi apontado como uma forma ditatorial de governar, 

como para Hayek (2010, p.83 e 86), que o vinculava ao regime comunista soviético e ao 

nacional-socialismo alemão, configurando-o como atividade inteiramente oposta à democracia: 

 

A delegação de determinadas tarefas técnicas a organismos autônomos, embora fato 
frequente, não é, contudo, senão o primeiro passo no processo pelo qual uma 
democracia, ao adotar o planejamento, progressivamente abre mão de seus poderes.  
... 
Não queremos dizer, contudo, que a ditadura leva inevitavelmente à abolição da 
liberdade, e sim que a planificação conduz à ditadura porque esta é o instrumento mais 
eficaz de coerção e de imposição de ideais, sendo, pois, essencial para que o 
planejamento em larga escala se torne possível. O conflito entre planificação e 
democracia decorre, simplesmente, do fato de que esta constitui um obstáculo à 
supressão da liberdade exigida pelo dirigismo econômico. 

 

Contudo, não se pode olvidar que o planejamento é uma figura típica do setor privado, 

tendo se iniciado com os planejamentos de produção, característica da “fabricação em série” 

introduzida pelo modelo fordista.  

Na economia neoliberal, o planejamento surge junto à regulação como intervenção 

necessária do Estado, para que se alcancem os objetivos de bem comum. Souza (2005, p. 371) 

observa que, a partir de seu aprimoramento, o planejamento vem se impondo em qualquer 
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governo e sendo aplicado em todos os países, “independentemente de regimes e de ideologias 

políticas”. 

Ao discorrerem sobre o planejamento proposto pelo Estatuto da Cidade, Souza e Clark 

(2008, p.86) fazem especial destaque à harmonia que há entre o planejamento, a democracia e 

os vários modelos econômicos vigentes.  

A atribuição feita do planejamento aos regimes ditatoriais socialistas é vista por Grau 

(2004, p. 271) como “verdadeiramente incompreensível, nestas condições, que tantas vezes se 

atribua a essa técnica de atuação estatal caráter socializante, o que só pode ser creditado à 

ignorância da noção de planejamento”. Prova disso é a adoção do planejamento pelos Estados 

Unidos, um país caracterizado como “protótipo” do liberalismo (FONSECA, 2004, p. 344). 

Completamente anteposto ao modelo americano, o regime de planificação soviético 

estabelecido pelos Planos Quinquenais do pós-guerra foi calcado em premissas de apropriação 

coletiva dos meios de produção e na completa eliminação da liberdade de iniciativa. Contudo, 

dois regimes completamente distintos adotaram o planejamento para alcançar objetivos que 

eram, em certa medida, comuns. É o que observa Fonseca (2004, p. 346):  

 

Não se pode aceitar que o planejamento seja um instrumento de busca da 
racionalidade vinculado a uma ideologia política. Se se aceitar que o planejamento 
tenha como finalidade a busca de uma coerência e adequação das medidas de política 
econômica adotadas por um país, não se poderá restringir sua adoção somente por 
países que se pautam por uma economia de mercado ou por aqueles que a rejeitam. 

 

Os autores Souza e Clark (2008, p. 86) enfatizam ainda que o planejamento deve ser, 

sobretudo, um elemento técnico cuja aplicação se dará em virtude de lei (plano) que o 

estabeleça. Não raro, sua duração e abrangência poderão ultrapassar um mandato executivo e, 

neste caso, a continuidade do planejamento adotado dependerá da forma como foi concebido. 

Quanto mais participativo e democrático, menos restrições sofrerá para ser implementado, 

apesar de sua natureza programática não-cogente. 

Neste sentido, a apropriação do planejamento pelos agentes participantes do processo 

autenticamente democrático de elaboração do planejamento resulta na sua salvaguarda por parte 

destes próprios agentes e na imposição de continuidade pelos governos futuros, independente 

de vinculações político-partidárias. 

Como o planejamento pressupõe uma série de ações e providências a serem tomadas 

ao longo de um horizonte de tempo nem sempre compreendido no prazo de um mandato eletivo, 

deve se ter em conta que os demais programas e projetos desenvolvidos e implementados ao 
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longo deste(s) mandato(s) não podem ocorrer desvinculados ou em antagonismo ao plano 

vigente.  

A política pública pode ser caracterizada como uma “resolução aplicada de 

problemas”, ou seja, “identificar os problemas e aplicar (por mais imperfeitas que sejam) as 

soluções encontradas” (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013, p. 5). Contudo, por mais 

premente que seja, a adoção de qualquer medida não pode acontecer dissociada de um 

planejamento pré-determinado, sob pena de fenecê-lo. 

Com efeito, das políticas públicas decorrem planejamentos capazes de alcançar o 

objetivo por elas delineado, o que, em consequência, pode solucionar problemas previamente 

diagnosticados no processo de definição das políticas públicas. Assim, o planejamento irá 

racionalizar o emprego dos meios disponíveis, tirando deles o melhor proveito e 

potencializando seus efeitos (SOUZA, 2005, p. 372). 

O planejamento conterá atos de natureza político-econômica, administrativa e jurídica 

e como ato político de intervenção, poderá abranger diversos assuntos e objetos, mesmo que 

esses não tenham conotação exclusivamente econômica (SOUZA, 2005, p. 377, 378 e 379). 

Especialmente porque todo plano como medida de racionalização de recursos terá uma carga 

econômica que permita, mesmo que se destine a qualquer outro setor, considerá-lo como parte 

do planejamento econômico.  

Exemplo disso são os vários planejamentos setoriais adotados pelos Estados Unidos 

da América (FONSECA, 2004, p. 344), como o Interstate Highway System, um planejamento 

rodoviário nacional, o Tenesse Valley Authority, de âmbito regional, a National Aeronautics 

and Space Administration, para o desenvolvimento tecnológico de indústrias de ponta, todos 

atrelados ao Economic Policy Planning, planejamento global aplicado à economia como um 

todo. 

Assim, um planejamento como o energético, pela enorme carga econômica que carrega 

pode ser considerado um planejamento econômico setorial, devendo suas premissas ser 

incluídas nos planos de governo de desenvolvimento social e econômico (Planos Nacionais de 

Desenvolvimento) e aqueles de cunho estritamente orçamentário e financeiro (Planos 

Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias etc.), como forma de garantir-lhes o subsídio 

monetário. Para Fonseca (2004, p. 343), “o planejamento econômico passou a ser adotado 

justamente com o objetivo de enfeixar as diversas medidas de política econômica dentro de um 

contexto que lhes conferisse unidade dentro da multiplicidade.” 

A Constituição da República Federativa do Brasil insculpiu a prática de planejar como 

política obrigatória. Nota-se que, em diversos trechos, a Constituição compele todas as esferas 
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de governo à adoção do plano como ferramenta para cuidar de diversas temáticas. Souza (2005, 

p. 386 a 389) e Grau (2004, p. 270) discorrem sobre vários excertos da Constituição em que tal 

obrigação aparece39, as esferas de competência para proposição, aprovação e acompanhamento 

destes planos40, a vedação quanto ao início de programas e projetos não incluídos em lei 

orçamentária41, por este motivo, descolados de qualquer política continuada e, por fim, a forma 

de financiamento dos programas de desenvolvimento econômico (40% da arrecadação 

decorrente das contribuições do PIS/PASEP)42. 

 Contudo, é através do art. 174 e seus parágrafos que a CRFB institui o planejamento 

como função de Estado, determinando-o para o setor público e indicando-o ao setor privado. 

Assim, entende-se que antes mesmo de o planejamento se constituir como norma jurídica 

através de uma lei específica, o instituto ganha este sentido “em grau constitucional” (SOUZA, 

2005, p. 209). Ainda conforme o autor, inobstante o sentido dado, a forma de implementação 

do planejamento se dá sempre através de norma infraconstitucional, por determinação do 

próprio texto dado pela Constituição43. 

Ao passo que alguns juristas entendem ser o plano um ato estritamente político, por 

depender de aprovação legislativa, outra corrente o entende como um ato completamente 

técnico, vedando-lhe qualquer autonomia característica de atividade política. Souza (2008, p. 

390) tem uma visão híbrida, diferenciando o planejamento do plano. O autor entende a natureza 

do planejamento como política já que advém de uma opção do Estado em intervir no domínio 

de certa matéria de forma planejada. Já o plano é uma peça estritamente técnica, que assume 

contornos jurídicos quando se transforma em lei, após trâmite legislativo (decisão política) de 

aprovação e se transforma na Lei do Plano. Assim, o autor propõe uma interessante e complexa 

concepção para o planejamento: ele é ato político, pois abarca a decisão política de planejar, é 

ato jurídico quando transposto em forma de lei e também é um ato econômico, por sua 

intrínseca natureza. É ainda um ato administrativo por estar “ligado aos órgãos encarregados 

de sua elaboração e execução”. (SOUZA, 2008, p. 378) 

Souza (2008, p. 390) ainda aponta posições de que o plano é um contrato social que 

depende da adesão dos particulares ou de que é simplesmente uma norma jurídica sujeita à 

interpretação, o que é contraposto pela posição de que o plano só assume contorno jurídico para 

servir como instrumento de apresentação da política pública. 

                                                           
39 Art. 21, IX, art. 25, §3º, Art.30, Art. 43, §1º, Art. 165, Art. 174, Art. 182, Art. 187, Art. 188. 
40 Art. 48, Art. 49, Art. 58, § 2º, IV, Art. 68 §1º, III, Art. 74, Art. 84, Art. 165, Art. 166. 
41 Art. 167. 
42 Art. 239, §1º. 
43 Art. 174, §1º. 
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Grau (2004, p. 272, 273) define o planejamento como método racional de “previsão 

de comportamentos econômicos e sociais futuros, pela formulação explícita de objetivos e pela 

definição de meios de ação coordenadamente dispostos”. O plano é entendido pelo autor como 

um conjunto de “normas-objetivo” capazes de “definir os fins a alcançar”. Para o alcance destas 

metas, o plano implica regras e diretrizes formais que definem a maneira de intervenção estatal 

e, por este motivo, é entendido como “ato-regra” (GRAU, 1978, p. 228). 

Várias posições doutrinárias quanto à natureza jurídica do plano são expostas por 

Fonseca (2004, p. 349ss). Ao discorrer sobre o V Plano francês, que fora instituído por força 

de lei, o autor apresenta várias posições acerca da classificação dos planos: sua natureza 

jurídica, seu determinismo, a forma de elaboração e aprovação, a necessária participação 

coletiva, o nível de tecnicismo que deve conter e sua flexibilidade para admitir ajustes futuros. 

A exposição do pensamento do cientista político Georges Burdeau, feita por Fonseca 

(2004, p.354), talvez seja a mais interessante, já que este coloca a necessidade de planejar como 

fruto de exigências democráticas – o mero atendimento aos direitos sociais não mais satisfaz às 

necessidades da população – e de o Estado se autoafirmar no contexto internacional – a 

liberdade em demasia pode tornar o Estado um “tributário” do estrangeiro. 

A necessária diminuição da liberdade exposta pelo cientista francês acarreta a 

imperatividade do plano, nem que seja de forma mitigada, o que é criativamente denominado 

por ele como “planificação edulcorada”. Contudo, quanto aos planos franceses, ele conclui que 

estes possuem características liberais e, portanto, são indicativos, democráticos, 

descentralizados e macroeconômicos. 

As importantes observações de Burdeau, expostas por Fonseca (2004, p. 355ss) 

demonstram a dicotomia encontrada quanto à natureza jurídica dos planos. Quando implantados 

através de lei, os planos adquirem certo determinismo, o que lhes confere um caráter autoritário, 

comum aos regimes socialistas.  

Quando implementados por atos não normativos, os planos ganham caráter indicativo 

e assumem contornos de peça eminentemente técnica, uma característica racionalista como 

preceituado por Hayek. E, neste contexto, os planos se impõem pelo convencimento e pela 

persuasão e não como regra jurídica. 

No primeiro caso, o fato de ter sido aprovado por parlamento ou instância que o valha, 

garante ao plano a participação do povo – já que ele estará representado naquele âmbito – e sua 

aderência com a vontade da maioria. Contudo, uma vez não afastada a carga técnica que 

encerra, especialmente no processo de sua elaboração, ao ser modificado ou emendado pelo 
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parlamento, ele poderia perder esta característica e ganhar uma roupagem menos técnica e mais 

política. 

Todavia, conclui o autor que mesmo sendo implementado por norma jurídica, a 

flexibilidade lhe seria característica imprescindível que, mesmo capaz de mudar-lhe a essência 

original, permitiria sua sobrevivência ao longo do tempo.  

Por fim, Fonseca (2004, p. 356) apresenta o pensamento de Burdeau de que o plano 

assume “uma significação mítica” e passa a ser um “objeto de fé”. Noutras palavras, o plano 

como um mito serviria apenas para obter o consenso da maioria, através da persuasão calcada 

na representação de um futuro assenhorado. Neste contexto, o plano desprovido de uma sanção 

concreta atribuiria àquele que dele se desvirtuasse a pior das sanções – o desconforto da posição 

do desviado. 

Sobre os planos franceses, Fonseca (2004, p.357) apresenta ainda o pensamento de 

Gerárd Farjat, para quem os planos possuem uma categoria jurídica nova, marcadas pelo 

generalismo (devem abarcar vários setores e ter alcance nacional) e pela obrigatoriedade. Para 

este jurista, não existe auto aplicação para um plano e este necessita de diplomas legais que 

“estabeleçam ligação entre o abstrato da norma genérica e o concreto da vida real”, o que lhes 

garanta a juridicidade. Contudo, os planos devem prever a revisibilidade, a fim de resguardar a 

mobilidade característica dos fenômenos econômicos. 

Para além da análise dos planos franceses, Fonseca expõe o pensamento de Giovanni 

Quadri (2004, p. 358), cujo pensamento é de que o planejamento abandona a rigidez formal dos 

instrumentos jurídicos, ganhando elasticidade e fluidez. Para o jurista italiano, o planejamento 

é uma figura difusa e constante, que a legislação recorre para disciplinar a intervenção do Estado 

na economia, possuindo conceito muito mais econômico do que jurídico, mas que, a partir de 

sua transformação em lei, constituiu um instrumento jurídico de “maior relevo”. 

O jurista argentino Agustín Gordillo (Fonseca, 2004, p. 359) posiciona-se quanto à 

inquestionável juridicidade do planejamento, independentemente da forma com a qual se 

reveste – norma, princípio, regulamento, ato administrativo ou simples comunicação. Para o 

Estado, ele tem conotação obrigatória e, mesmo indicativo ao particular, o planejamento 

constitui o fundamento legal das ações que esses particulares irão implementar dentro do plano 

e dos benefícios que irão receber em decorrência disto. 

Para Gordillo, a natureza do plano é mista e complexa, já que, como norma imperativa, 

para o Estado possui caráter normativo inquestionável, mas, sendo indicativo aos particulares, 

neste ponto, tem sua juridicidade questionada: “[...] em suma, é um complexo de diversos atos, 
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jurídicos ou não jurídicos, legais e regulamentares, gerais e particulares, que se entroncam entre 

si, formando o sistema que há de orientar a ação do Estado e da sociedade num período dado.” 

Iniciando a análise de planificações adotadas por países sob regime socialista, Fonseca 

(2004, p.361) apresenta a posição de Henri Chambre, para quem a aprovação destas 

planificações, pelo Soviete Supreme44, conforme prescrito, lhes confere força jurídica e, por 

isso, caráter normativo.  

Outra análise da planificação soviética apresentada por Fonseca (2004, p. 363) foi a 

de Philippe J. Bernard. Para ele, a planificação soviética tem caráter imperativo e contém 

diretrizes gerais que posteriormente são dissecadas em normas concretas dirigidas a todos 

agentes econômicos. A planificação da antiga União Soviética ainda contém a previsão de 

metas numéricas a serem alcançadas (“função de previsão”), serve de base para as ações a serem 

tomadas pela administração (“função de gestão”), inclui a concessão de benefícios e a 

imputação de sanções a serem aplicados durante a execução (“função de controle”) e também 

tem a função de “mediação do crescimento” dos demais setores econômicos. 

Quanto à planificação introduzida na Bélgica em 1959, descrita por Philipe Maystadt 

(Fonseca, 2004, p. 362), esta teve caráter indicativo, programático, que dependia “unicamente 

da autodisciplina dos poderes públicos e da cooperação voluntária do setor privado.” Já a Lei-

Quadro, de 1970, conferiu profunda alteração ao plano, atribuindo-lhe características 

obrigatórias e modificando sua natureza jurídica. Essa mudança foi criticada pelo economista 

belga, para quem a concepção do plano “mais rigorosa e mais voluntarista não se imporia 

espontaneamente; ela implicaria uma evolução política profunda, traduzindo-se pela escolha de 

um novo modelo de desenvolvimento.” 

Fonseca (2004, p. 363) ainda expõe a posição de Joseph Kucera sobre a planificação 

da Tchecoslováquia calcada na coletivização dos meios de produção e na economia nacional 

planificada cujos ditames eram obrigatórios a todos os agentes dela pertencentes. Neste 

contexto, a conformação dos órgãos e organizações socialistas à disposição do plano de Estado 

fazem dele uma “regra de direito”. 

Por fim, Fonseca (2004, p. 366) apresenta o entendimento de Petko Staïnov, que faz 

uma importante diferenciação entre planificação e programação. A planificação é comum aos 

regimes ditatoriais socialistas que possuem condão determinista e é instituída através de uma 

                                                           
44 “Embora seja um sistema sui-generis, baseado na organização piramidal do poder e não na separação dos 
poderes, o sistema soviético lembra o governo de assembleia (sic). É verdade que o Soviete Supremo é o poder 
legislativo por excelência do regime russo; na verdade, porém, o Soviete Supremo delega os poderes ao Presidium, 
que é um poder colegiado” (Neto, 1962, p. 231). 
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lei que lhes assegura obrigatoriedade a todos os agentes econômicos. A imperatividade da 

planificação se justifica para que os objetivos nele traçados sejam alcançados e capazes de 

assegurar a satisfação das necessidades coletivas. 

Já a programação é composta de um plano com diretrizes gerais, meramente 

indicativas, com menor intervenção no domínio econômico estatal e privado, podendo ser 

composto por meros atos administrativos delineadores de sua execução. 

Além das posições de vários autores expostas por Fonseca, que analisaram o 

planejamento a partir de enfoques diferenciados, o autor apõe sua opinião de que o plano se 

apresenta como um “fenômeno de linguagem” (2004, p. 369, 402ss). Característica capaz de 

impelir os homens a seguirem obstinadamente o seu destino, assim como propõe Georges 

Burdeau. 

 Para o autor, os planejamentos são criados num contexto de linguagem, com 

significação mítica e “extraem sua força dessa comunhão de linguagem e mito. Procuram eles 

criar uma nova realidade político-social, convencendo através da força da palavra”. 

Assim, através da linguagem, o plano assume sua manifestação mais patente do 

dever-ser, que é a essência da lei, da linguagem prescritiva, em confronto com a linguagem 

descritiva”, ou seja, um “dever-ser miticamente aureolado” (FONSECA, 2004, p.405). O autor 

cita ainda a “Cosmogonia Mítica” da qual fazem parte os planos econômicos e a própria 

constituição e arremata: “a lei do Plano, através da sua linguagem, envolve o povo num círculo 

mágico, de tal sorte que só lhe é possível viver com o Direito, na medida em que também lhe é 

possível viver nestas configurações.” 

Noutras palavras, mesmo que não prescritivo e indicativo, através da linguagem cria-

se o mito de um planejamento determinativo, através do qual toda a sociedade, a ele aderida, 

será comandada. 

Acontece que os principais objetivos do planejamento são de execução de normas 

programáticas, cuja juridicidade e natureza se questiona, mas que indiscutivelmente, devem ser 

colocadas em prática pela administração. Desta feita, não servem apenas para moldar e conduzir 

os pensamentos da sociedade. Conforme preceitua Souza (2002, p. 99, as normas jurídicas de 

conteúdo econômico devem ganhar valor jurídico para que auxiliem no alcance ao objetivo 

político econômico do país. Neste aspecto, três parâmetros devem moldar a elaboração destas 

normas, quais sejam: 

 

1) A necessidade do aperfeiçoamento do discurso constitucional no que se refere 
a “ideologia constitucionalmente adotada”, conferindo-lhe o sentido orgânico, claro e 
coerente para que se impeça o seu crescente descrédito decorrente de expressões 
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vagas, generalizantes, sem conteúdo bem definido, justificadas por objetivo 
meramente programático ou educativo da Carta Constitucional. 
2) O tratamento dos elementos ideológicos devem ser captados pela Constituição, 
de modo a oferecerem estrutura orgânica que corresponda à sua condição autônoma 
de “ideologia constitucionalmente adotada” e, portanto, desligada dos modelos 
ideológicos puros ou compostos que as tenham inspirado. Sua objetivação deverá 
atingir a característica de valor jurídico, captado na realidade do pais de que se trate 
(no presente caso, o Brasil), com todas as peculiaridades desta, no que seja, voltadas 
para objetivos político-econômicos. 
3) Suas definições e conceitos deverão ser perfeitos e acabados, no sentido 
técnico-jurídico, de modo a evitar que se transformem em meras linhas gerais com 
referência a medidas apenas anunciadas e transferidas a leis infraconstitucionais nem 
sempre editadas, sem que isso importe em referência a tipos de Constituição, rígida 
ou flexível. 
 

 

Planejar é ação pragmática que leva em conta as características sociais da época e as 

possibilidades orçamentárias do período para o qual foi proposta. Atribuir ao planejamento a 

figura de um mito criado para o convencimento das massas pode ter um efeito reverso e levar 

à sua inexecução o que, inclusive, já vem acontecendo com os planos de desenvolvimento 

energético.   

 

 

3.2 O Instituto do Planejamento no setor elétrico 

 

Conforme já dito, o planejamento público nem sempre se vincula exclusivamente à 

macroeconomia de um país45. No caso energia elétrica o planejamento permeia este setor desde 

meados do século passado. 

A introdução do planejamento no setor elétrico ocorreu com a contratação, pelo 

governo brasileiro, do consórcio Canambra Engineering Consultants Limited46, segundo o 

Centro da Memória da Eletricidade no Brasil:  

 

O Consórcio teve como objetivo iniciar amplo estudo sobre o potencial hidráulico e o 
mercado de energia elétrica na Região Sudeste. Os trabalhos foram realizados com 
recursos do Banco Mundial e sob a coordenação do Comitê Coordenador dos Estudos 
Energéticos da Região Centro-Sul, sendo consolidados no Relatório Canambra, de 
1966. O resultado foi considerado um dos mais expressivos sobre a questão do 
planejamento elétrico integrado no Brasil, com estreita colaboração de técnicos de 
empresas brasileiras de energia elétrica.47 

                                                           
45 Segundo Souza (1977, p. 80): “O Plano envolve não somente a totalidade da vida econômica do país, segundo 
as concepções atuais, porém atinge as demais circunstâncias de toda a vida social.” 
46 Formado pelas empresas canadenses Montreal Engineering Co. e G. E. Crippen and Associates, e pela norte-
americana Gibbsand Hill (LEITE, 2014, p.291). 
47 Disponível em <http://www.memoriadaeletricidade.com.br/default.asp?pag=1 3&codTit1=44368&pagin 
a=destaques/linha/1948-1963&menu=381&iEmpresa=Menu#44368 >. Acesso em: 06 dez. 2016 
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O estudo realizou o levantamento dos potenciais hidroelétricos no Brasil, que até então 

eram feitos apenas em nível local, como forma de propiciar ao Governo a noção da capacidade 

de geração de energia global do país, se era suficiente para suportar os planos e programas de 

desenvolvimento econômico ideados à época. Mercedez, Rico e Pozzo (2015, p.18) reputam à 

contratação do Consórcio Canambra o marco inicial de inserção do planejamento no setor 

energético brasileiro: 

 

A contratação do consórcio Canambra e o início das atividades da Eletrobras foram 
especialmente importantes para o estabelecimento e a consolidação de uma rotina de 
planejamento energético no país. A Canambra foi responsável pela realização do 
primeiro planejamento integrado de longo prazo e pela determinação detalhada, rio 
por rio, do potencial hidrelétrico do país. 

 

A escala de prioridade para implantação dos projetos inventariados também foi 

introduzida pelo consórcio. Para isso, os custos dos projetos de hidroeletricidade foram 

comparados aos de uma usina térmica a óleo combustível, de capacidade equivalente. A 

prioridade de implantação seria daqueles projetos que apresentassem menor custo por unidade 

de energia firme, que é a quantidade de energia que a usina pode produzir em condições 

hidrológicas mais severas, verificadas numa série histórica. A partir do inventário e da 

ordenação de prioridade, a responsabilidade pela implantação e operação seria de cada 

concessionária (LEITE, 2014, p. 291). 

O estudo do consórcio Canambra apontou também para a necessidade de integração 

das empresas geradoras da região Sudeste, permitindo o “intercâmbio energético” (SANCHES, 

2011, p. 304). Assim, a energia gerada em excesso numa determinada região poderia ser 

utilizada por outra, cuja produção fosse deficitária. Em 1965, com a inauguração de Furnas, 

houve a interligação física dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 

A partir de 1967, o planejamento passou a ser uma atividade da Centrais Elétricas 

Brasileiras S/A – Eletrobras, através da criação da Diretoria de Planejamento e Engenharia 

(MERCEDEZ, RICO e POZZO, 2015, p. 9). No âmbito da Diretoria, grupos informais de 

estudo do planejamento foram criados para a discussão de como se daria a operação e a 

expansão destes sistemas ao longo do tempo (LEITE, 2014, p. 292).  

A partir do trabalho realizado pela Canambra, a empresa finalizou, em 1969, um 

primeiro estudo que serviria como ponto de partida para os planos de expansão do setor, o 

Power Market Studyand Forecast – South Central Brazil. 
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Em 1973, com a criação das regras de aquisição da energia que seria gerada pela Usina 

Hidrelétrica de Itaipu, ficou aparente a necessidade de operação coordenada de um sistema 

interligado, que seria responsável pelo abastecimento de diferentes regiões. Para tanto, foram 

criados os Grupos Coordenadores de Operação Interligada – GCOI – do Sul e do Sudeste. Esses 

Grupos Coordenadores ficariam responsáveis pelo planejamento operacional do sistema, em 

curto prazo.  

Em 1974, os GCOI Sul e Sudeste foram transformados num único Comitê 

Coordenador de Operações Interligadas – CCOI, responsável pelo planejamento da operação 

do sistema. No mesmo ano, foi elaborado, pela Eletrobras, o primeiro plano de expansão do 

setor, o Plano 90. Nele foram criados três cenários de projeção de demanda – baixo, médio e 

alto – e foram inseridas a utilização de outras fontes energéticas na expansão, além da 

hidráulica. A instalação de usinas de fonte nuclear foi justificada no plano como sendo 

necessária no cenário de demanda alta “mais provável” (MERCEDEZ, RICO e POZZO, 2015, 

p. 21). O Centro da Memória da Eletricidade assim resume o Plano 90: 

 

Foi o primeiro a estudar, de forma global, dois sistemas interligados. Previa também 
a implantação das usinas hidrelétricas Tucuruí, na Região Norte, Itaparica, 
Sobradinho e Paulo Afonso IV, na Região Nordeste, Itumbiara, Emborcação e Porto 
Primavera, na Região Sudeste, e Salto Santiago, Foz do Areia e Ilha Grande, na 
Região Sul, além de três centrais nucleares em Angra dos Reis (RJ).48 

 

Na visão de Leite (2014, p. 293), a despeito do planejamento ser uma constante na 

empresa Eletrobras, “o Plano 90 viria a ser o primeiro elaborado, de modo formal, com caráter 

impositivo e levando em conta a interligação física gerada com a construção de Itaipu”. 

No ano de 1977, foi apresentado o Plano 92, ou Plano Nacional de Atendimento aos 

Requisitos de Energia Elétrica até 1992, que previu a efetiva integração regional entre as 

regiões e forneceu subsídios para o Plano 95. Tornado público em 1979, previa uma expansão 

territorial com prazos para construção das usinas e linhas de transmissão (MERCEDEZ, RICO 

e POZZO, 2015, p. 22). 

Em 1980, foi criado o Grupo Coordenador de Planejamento dos Sistemas Elétricos – 

GCPS, com a incumbência de definir o Plano de Expansão dos sistemas. Diferentemente da 

atribuição do CCOI, o GCPS se incumbiria do planejamento a longo prazo, incluindo a 

avaliação de aumento de aporte estrutural no sistema.  

                                                           
48Disponível em <http://www.memoriadaeletricidade.com.br/default.asp?pag=11&codTit1=44390&pagina= 
destaques/linha/1964-1990&menu=377&iEmpresa=Menu#44390>. Acesso em 07 dez. 2016 
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Segundo Leite (2014, p. 292), “a separação das funções de planejamento e operação 

não impediu que os dois comitês mantivessem íntima ligação, embora fossem frequentes as 

controvérsias”. 

O GCPS inseriu critérios probabilísticos na análise, de forma que vários cenários 

futuros pudessem ser projetados para a definição do planejamento de expansão. O Grupo foi 

também responsável por definir um risco de déficit anual aceitável na ordem de 5% para 

avaliação de disponibilidade, índice utilizado até os dias atuais no planejamento de expansão. 

Já sob o comando do regime democrático, em 1985, foi elaborado o Plano de 

Recuperação Setorial – PRS, que previa obras de expansão do setor a serem finalizadas até o 

ano de 1989. Contudo, diante das dificuldades financeiras atravessadas pelo país, à época, e das 

tentativas de controle da dívida externa, os projetos previstos no PRS não foram finalizados na 

totalidade. 

Em 1986, foi aprovado o Plano 87/2010, chamado Plano 2010, que incluiu os potenciais 

hidrelétricos da região Amazônica, a implantação de usinas térmicas e nucleares, além de ter 

definido como regra a obtenção de licenciamento ambiental para as atividades que afetassem o 

Meio Ambiente – em decorrência da publicação da Resolução CONAMA nº. 01/8649. Segundo 

Mercedez, Rico e Pozzo (2015, p. 23):o Plano 2010 foi aprovado em 1988 como “balizador do 

atendimento ao mercado de energia elétrica”, mas, ao mesmo tempo, o GCPS foi 

responsabilizado por elaborar a expansão de curto prazo com os Planos Decenais de Expansão. 

Feito para um horizonte de vinte e três anos, o Plano 2010 foi o primeiro plano de 

longo prazo que reduziu as incertezas, trabalhando com critérios probabilísticos mais apurados.  

Quanto aos Planos Decenais de Expansão, o primeiro a ser elaborado pelo GCPS foi 

o Plano 90/99 que, por ter sido elaborado num período econômico refreado, previu expansão 

de demanda aquém daquela inicialmente propugnada no Plano 2010. 

A importância do planejamento da expansão objetiva “determinar a data de entrada em 

operação dos empreendimentos necessários para atender ao crescimento da demanda de 

                                                           
49 Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental 
- RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o 
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 
... 
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima 
de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de 
cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 
... 
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW; 
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energia, tanto no que se refere às usinas, em caráter indicativo, como ao sistema de transmissão, 

em caráter determinativo” (TOLMASQUIM, 2011, p. 80). 

Até o ano de 1998, o planejamento do setor elétrico – planos nacionais e decenais de 

geração e transmissão – era de competência da Eletrobras. As propostas de reestruturação do 

setor realizadas através do RE-SEB previam a criação de um instituto para tratar 

especificamente do planejamento – o IDESE. Contudo, o governo optou por alocar a 

responsabilidade do planejamento a um Comitê ligado diretamente ao MME – o Comitê 

Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos – CCPE.  

Criado em 1999 pelo Ministério de Minas e Energia, através da Portaria nº 150, de 10 

de maio50, o CCPE, atua em substituição ao antigo GCPS, vinculado à Eletrobras, e recebeu 

atribuições para: 

 

Art. 2º  
... 
coordenar a elaboração do planejamento da expansão dos sistemas elétricos 
brasileiros, de caráter indicativo para a  geração, consubstanciado nos Planos 
Decenais de Expansão e nos Planos Nacionais de Energia Elétrica de longo prazo, a 
partir do ciclo anual de planejamento 1999, correspondente ao horizonte decenal 
2000/2009. 
... 
§ 3º O planejamento da expansão da Transmissão, elaborado pelo CCPE, terá 
caráter determinativo no que se refere às obras consideradas por este Comitê como 
inadiáveis, para garantia das condições de atendimento do mercado, constituindo estas 
obras o Programa Determinativo da Transmissão. 

 

Neste momento, faz-se necessário evidenciar as diferenças existentes entre o 

planejamento indicativo – para a geração – e o determinativo – para a transmissão. O 

planejamento indicativo não vincula os agentes envolvidos com a execução das obras de 

expansão do sistema, na forma e nos prazos fixados nos planos oficiais apresentados (BAJAY. 

2002, p.2). Como o próprio nome diz, o planejamento indicativo apenas demonstra a 

necessidade de ações para o incremento de disponibilidade de energia, levando em conta a 

capacidade do sistema e o crescimento exponencial da demanda, não vinculando o particular à 

consecução das ações planejadas. 

Nesta modalidade, os agentes atuam num cenário de menor incerteza, já que possuem 

um assinalamento para alocação de investimentos e, ainda, possuem liberdade para ajustar o 

plano e, com isto, aumentar suas vantagens competitivas. Ocorre que, no caso experimentado 

no Brasil, a natureza indicativa do planejamento energético mostrou ser insuficiente para que o 

                                                           
50 Disponível em: < http://www2.aneel.gov.br/cedoc/prt1999150mme.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2016. 
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setor privado realmente se envolvesse com a execução da expansão da demanda energética, 

como será melhor detalhado no tópico 3.4. 

A partir da criação da EPE, em 2003, o planejamento do setor continuou a seguir as 

duas linhas – indicativa para a geração e determinativa pra a transmissão – e começou  a ser 

feito em três horizontes: um de longo prazo, definido para um período de, no mínimo, trinta 

anos – o Plano Nacional de Energia –; um de médio prazo – o Plano Decenal de Expansão de 

Energia –; e o planejamento de curto prazo – aquele realizado na operação diária do Sistema 

Interligado Nacional – com projeções de cinco anos, ajustados em períodos mensal, semanal e 

diário. 

 

3.2.1 O ponto alto do planejamento no segundo modelo energético: a criação da Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE 

 

Se o primeiro modelo energético pecou pela negligência quanto ao planejamento, o 

segundo foi inaugurado com a criação de uma entidade autônoma exclusivamente para esta 

finalidade. 

A Lei nº 10.847/2004 estabeleceu as condições para a criação da EPE, empresa pública 

vinculada ao MME, definindo como sua finalidade: 

 

Art. 2º -  A Empresa de Pesquisa Energética - EPE tem por finalidade prestar serviços 
na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor 
energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão 
mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. 

 

Entre as competências gerais atribuídas à EPE estão a de realizar estudos e projeções 

da matriz energética nacional e a de identificar e quantificar os potenciais de recursos 

energéticos, estando claro que “os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiarão a 

formulação, o planejamento e a implementação de ações do Ministério de Minas e Energia, no 

âmbito da política energética nacional” (art. 4º). (EPE, TdR PNE 2050, p.8) 

Para alcançar tais objetivos, o novo modelo focou uma importante reestruturação do 

planejamento da expansão dos sistemas elétricos, em favor de uma abordagem mais ampla e 

integrada, de modo a, estrategicamente, conciliar pesquisa, exploração, uso e desenvolvimento 

dos insumos energéticos, dentro de uma política nacional unificada e ajustada às diretrizes de 

governo e às necessidades do país. Foi neste sentido que ganhou destaque a criação da EPE. 

(EPE, PNE 2030, p. 21). 
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3.3 Os planos de desenvolvimento do setor de energia  

 

A complexidade do sistema energético brasileiro, fundado em bases hidrotérmicas, 

exige um planejamento contínuo e cíclico, tanto para a operação diária do sistema – o 

planejamento da operação – quanto para o atendimento de demanda futura – o planejamento da 

expansão. Segundo Tolmasquim (2011, p. 80): 

 

O planejamento da expansão tem como objetivo determinar a data de entrada em 
operação dos empreendimentos necessários para atender ao crescimento da demanda 
de energia, tanto no que se refere às usinas, em caráter indicativo, como ao sistema de 
transmissão, em caráter determinativo. 

 

A decomposição do planejamento em vários horizontes de tempo tem como objetivo 

representar no plano executivo o que foi definido como diretriz no prazo mais estendido. Neste 

sentido, a macro diretriz apontada no planejamento de longo termo deve estar concatenada com 

os planos de médio e curto prazos. 

A inter-relação dos vários estudos de planejamento energético pode ser melhor 

entendida através da Figura 2. 

 

 

Figura 2: Estudos de planejamento energético 

 

Fonte: Tolmasquim (2011, p. 89) 
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3.3.1 O planejamento da expansão 

 

O planejamento da expansão se decompõe no planejamento da geração e no 

planejamento da transmissão. O objetivo do primeiro é apontar quais os empreendimentos de 

geração de energia devem ser viabilizados para gerar o volume de carga necessário a atender a 

demanda futura de energia, em sua plenitude.  

A decisão de expandir a geração no sistema energético leva em consideração o custo 

da operação nas condições atuais e o custo do investimento a ser realizado com a ampliação do 

sistema. Quando o custo marginal da operação (CMO) se iguala ao custo marginal da expansão 

(CME), encerra-se o momento ideal de investir em novos empreendimentos.  

Neste cálculo, ainda deve ser considerado o risco anual de déficit de energia de cinco 

por cento, critério este definido pelo antigo GCPS e convalidado pelo CNPE. Tolmasquim 

(2011, p.87) assim resume o parâmetro de viabilidade da expansão do sistema de energia 

elétrica: 

 

Em síntese, considerando-se o custo do déficit, o planejamento da geração deve 
atender ao critério de confiabilidade estabelecidos pelo CNPE, por meio do qual o 
risco anual de déficit não deve superar 5% em nenhum subsistema e, 
simultaneamente, ao critério de economicidade, com a igualdade do custo marginal 
de operação e do custo marginal de expansão. 

 

A efetiva consecução do planejamento da geração depende da atração dos investidores 

pelos preços definidos para compra de energia, em relação aos valores que devem ser aportados. 

Por este motivo, o planejamento da geração possui natureza indicativa, não vinculativa, 

cabendo ao Poder Concedente produzir o ambiente econômico favorável para que os 

investimentos sejam feitos e a expansão realmente ocorra. Neste sentido, Tolmasquim (2011, 

p. 75): 

  

A expansão da geração está fundamentada na contratação de novas instalações por 
meio de leilões. Com base em cenários de crescimento da demanda, a EPE define um 
plano de expansão indicativo para atender as necessidades dos agentes de consumo. 
Cabe aos investidores a decisão de construir novos empreendimentos, através de 
propostas de preço de venda de energia nos leilões de transmissão e de energia nova. 
A realização dos investimentos depende, portanto, de sua atratividade, que, por sua 
vez, depende da evolução esperada dos custos de expansão. 

 

A expansão do sistema – tanto de geração quanto de transmissão – é definida através 

do Plano Nacional de Energia – PNE – e do Plano Decenal de Expansão – PDE. No âmbito do 

PDE, há a inserção do PDET – Plano Decenal de Expansão da Transmissão, que tem o objetivo 
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de assegurar que a energia gerada com os novos empreendimentos (oferta) seja transportada até 

os consumidores (demanda) e que a finalização destas estruturas se dê em prazo compatível 

com o da construção das novas plantas geradoras e com o surgimento das novas demandas. Ao 

PDET será dada melhor ênfase no Capítulo 4. 

 

3.3.2 O Plano Nacional de Energia – PNE  

 

Os planos de longo prazo do setor energético começaram a ser elaborados visando 

horizontes menores de tempo – quinze a vinte anos. A partir do momento que as previsibilidades 

começaram a ser dominadas, com maior número de estudos de probabilidade e recursos 

tecnológicos disponíveis, foi-se estendendo os prazos de planejamento de longo prazo. 

A partir da criação da EPE, o Plano Nacional de Energia foi concebido para alcançar 

a previsão de, no mínimo, trinta anos à frente. Através dele, orienta-se a elaboração dos demais 

planos de médio e curto prazos (FURST, 2012, p. 72). Segundo Tolmasquim (2011, p. 90): 

 

No PNE, com horizonte mínimo de 30 anos, a EPE realiza estudos de estratégias de 
expansão das fontes de energia e da rede elétrica, inclusive das interligações regionais 
e internacionais, bem como os estudos de prospecção tecnológica, na área de geração 
e de transmissão, esta, em especial, a longas distâncias. 

 

O PNE, além de servir como balizador para os demais planos com horizontes menos 

extensos, norteará estudos complementares específicos, envolvendo temas e assuntos que forem 

apontados como relevantes, inclusive, para outros setores – segmentos econômicos, de 

desenvolvimento de pesquisa, de meio ambiente etc. – que dependem do recurso energético, de 

forma direta ou nele influem indiretamente. 

Há ainda a possibilidade de revisão do plano nacional em períodos quinquenais. A 

definição da revisão neste prazo considera a alteração legislativa ocorrida entre o período de 

vigência do plano, de forma que este compreenda o mandato do governo que o aprovou, somado 

a um ano, para que uma nova equipe de governo possa, porventura, realizar suas adaptações 

(PRADO, 2014, p. 64). 

O primeiro Plano Nacional de Energia elaborado pela EPE, foi o PNE 203051. 

Publicado em 2007, “nele, ganharam relevância para a sociedade, a busca pela eficiência 

energética e o respeito a questões socioambientais, dentro da ótica do desenvolvimento 

sustentável” (FURST, 2012, p. 72). 

                                                           
51 Disponível em: <http://www.epe.gov.br/pne/forms/empreendimento.aspx>. Acesso em: 02 jan. 2017. 
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Lado outro, o PNE 2030 reinseriu no planejamento energético as antigas aspirações de 

retomar a geração termonuclear, conforme assinalado em EPE (2016, p. 35): 

 

Um dos grandes destaques do PNE 2030 foi trazer de volta ao planejamento 
energético brasileiro a energia nuclear. A inclusão dessa fonte nos estudos relativos à 
expansão da oferta de energia no país, no futuro, acabou se tornando o marco do 
retorno do programa nuclear brasileiro. E, como primeiro resultado, o estudo 
promovido pela EPE fez com que o Ministério de Minas e Energia retomasse o projeto 
de construção da usina termonuclear Angra 3, no litoral sul do Rio de Janeiro, a última 
planta do complexo nuclear de Angra que ainda não havia saído do papel. 

 

Essa retomada, em termos ambientais, pode ser considerada uma involução, sobretudo, 

considerando o mote do PNE 2030, que envolve a preocupação com as questões 

socioambientais e o desenvolvimento de bases energéticas menos impactantes. Além disso, a 

inclusão da fonte nuclear na geração de energia reacendeu as discussões acerca da segurança 

dessas usinas, especialmente após os maremotos que ocasionaram o vazamento de material 

nuclear na usina Fukushima I, em 2011 no Japão, considerada uma das mais seguras do mundo. 

Encontra-se em fase de elaboração, também pela EPE, o PNE 2050, cujo Termo de 

Referência foi publicado52. Para este plano, já foram apresentados os estudos “Premissas 

Econômicas”53 (setembro de 2015) e “Demanda de Energia 2050”54 (Janeiro de 2016). 

Neste último, estima-se que a demanda de energia aumente cerca de 2,2% ao ano até 

2050, considerando todas as fontes energéticas, conforme demonstra a figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 NOTA TÉCNICA DEA 05/13, disponível em: <http://www.epe.gov.br/Estudos/Documents/Estudos_20/PNE 
%202050%20-%20Termo%20de%20Refer%C3%AAncia%20(TDR).pdf>. Acesso em: 02 jan. 2017. 
53 Disponível em: <http://www.epe.gov.br/Estudos/Documents/PNE2050_Premissas%20econ%C3%B 
4micas%20de%20longo%20prazo.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2017. 
54 NOTA TÉCNICA DEA 13/15, disponível em: < http://www.epe.gov.br/Estudos/Documents/DEA%2013-15% 
20Demanda%20de%20Energia%202050.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2017. 
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Figura 3: Evolução da demanda total por fonte até 2050 

 
Fonte: EPE (Nota Técnica DEA 13/15, p. 40) 

 

3.3.3 O Plano Decenal de Energia – PDE 

 

Os Planos Decenais de Energia irão subsidiar os leilões futuros e quais os estudos de 

expansão deverão ser priorizados pelo Poder Concedente. Entendido por muitos como o 

planejamento da expansão da geração – e, por este motivo, possui natureza indicativa – o PDE 

pode também sugerir a expansão de sistemas de transmissão regionais, conforme relata 

Tolmasquim (2011, p. 90): “no PDE, com horizonte de dez anos, são estabelecidas, 

inicialmente, alternativas de expansão do parque gerador e das interligações regionais, 

incluindo reforços dos sistemas receptores, considerando as estratégias de longo prazo 

estabelecidas no PNE.” 

O PDE serve também para ajustar os programas de expansão de longo prazo, diante 

de variações não previstas como as oscilações do mercado e da economia, atrasos de obras etc. 

(PRAÇA e FURST, 2012, p. 25).  

Em suma (EPE, 2016, p. 32): 

 

O Plano Decenal de Expansão de Energia trabalha com um horizonte mais curto que 
o do Plano Nacional de Energia (PNE) - dez anos, antes vinte ou mais anos do 
segundo-, mas é ele o balizador do planejamento energético brasileiro. Não somente 
pelo seu prazo menor, o PDE apresenta uma visão mais nítida do futuro, como pelo 
fato de ser atualizado anualmente, absorvendo, assim, o contexto econômico, as 
inovações tecnológicas e outros fatores, conjunturais e estruturais. 
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O primeiro Plano Decenal de Expansão elaborado pela EPE foi o intitulado Plano 

Decenal de Expansão de Energia Elétrica (PDEE) 2006-2015, com a peculiaridade de ter sido 

elaborado exclusivamente para a expansão da energia elétrica. Já o segundo Plano Decenal 

elaborado pela empresa – PDE 2007-2016 – englobou os diversos segmentos energéticos, assim 

como o PNE 2030 (EPE, 2016, p. 32 e 33).  

O PDE é atualizado anualmente, sendo que sua elaboração incorpora, a cada ano, um 

ano à frente, no horizonte futuro e descarta o anterior. “A partir dos resultados do ciclo anterior, 

o processo tem início com a atualização dos dados de projeção de carga e plano de geração para 

os próximos dez anos.” (FURST, 2012, p. 70) 

Sobre o trabalho da EPE, neste contexto temporal, a empresa esclarece que (2016, p. 

33):  

 

ao contrário do que a frequência anual de publicação do plano sugere, os trabalhos 
para sua conclusão levam cerca de um ano e meio, entre o início da programação e a 
impressão do documento final. Ou seja, enquanto algumas equipes ainda estão 
concluindo o PDE de um ano, outras já começam a trabalhar nas premissas do plano 
do ano seguinte. 

 

Apesar de ser todo concebido pela EPE, o PDE é analisado e aprovado pelo MME, 

que também é quem dita as diretrizes iniciais dos estudos, ao qual posteriormente se vincula. 

Ao cabo do levantamento de todos os dados e da confecção do relatório final, o mesmo é 

enviado ao MME, que o submete à consulta pública. As sugestões coletadas durante a consulta 

são analisadas e respondidas pela EPE, que incorpora aquilo que for pertinente ao Plano. Após 

esse processo, o MME publica uma portaria de aprovação, no site eletrônico do MME e da EPE. 

O último PDE elaborado é o 2024 – a partir de 2010, foi abolida a indicação da data 

de elaboração do Plano – que foi aprovado pelo MME através da Portaria nº 555, de 28 de 

dezembro de 201555. 

Conforme já ressaltado, é inconteste a enorme carga econômica presente nos 

planejamentos de energia, haja vista que no PDE 2024 foi previsto um investimento de R$ 

1,407 trilhão na expansão da infraestrutura energética do país até 2024, considerando todos os 

segmentos energéticos (inclusive petróleo, gás natural, biocombustíveis etc.). Segundo 

informações do site eletrônico do Ministério, com relação à energia elétrica, o incremento de 

geração e transmissão, previsto no último PDE, chega a alcançar acréscimos de mais de 60% 

da disponibilidade existente. 

                                                           
55 Disponível em: <http://www.mme.gov.br/documents/10584/1256627/prt2015555mmepde2024+%282%29 
.pdf/6a655e3e-e2c1-488c-974f-9815f2d36feb>. Acesso em 02 jan. 2017. 
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A expansão da capacidade instalada de geração elétrica do Sistema Interligado 
Nacional (SIN), prevista no PDE para o decênio 2015-2024 é de 73,6 GW, o que 
representa incremento de 55% em relação a 2014.Com relação à transmissão de 
energia elétrica, é previsto no PDE um acréscimo de 75,7 mil km em linhas de 
transmissão no decênio 2015-2024, o que equivale a 63% em comparação a 2014, e 
um acréscimo de 188 GVA em capacidade de transformação, equivalente a 62% em 
relação a 2014.56 

 

3.3.4 O planejamento da operação– planejamento de curto prazo 

 

O planejamento da operação é realizado pelo Plano Anual da Operação Energética – 

PEN, que é feito para o prazo de cinco anos e revisto mensalmente; e pelo Programa Mensal de 

Operação – PMO, que é submetido a revisões semanais. 

O sistema hidrotérmico brasileiro, por depender do comportamento hidrológico futuro 

e de outros fatores externos, envolve a análise de inúmeros cenários probabilísticos, análise esta 

que leva à decisão de qual é o momento ideal de acionar a geração térmica. 

O dilema – armazenar água para garantir volume em caso de escassez futura e ou 

deplecionar os reservatórios, gerando energia, mesmo correndo o risco de déficit – pode ser 

equacionado por meio de cálculos que ponderam múltiplas variáveis que podem ser entendidas 

pela Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/primeiro-destaque/-/asset_pub 
lisher/iS28 XocIhjlçmnll hl jxn,.nbmbmbmvbngthjkbnklpç /,.fçpúk.,syx4.....OLAj/content/pde-2024-e m-consulta-
publica>. Acesso em 02 jan. 2017. 
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Figura 4: Processo de planejamento da operação 

 
Fonte: Tolmasquim (2011, p. 83) 

 

Como a decisão está sempre associada ao custo imediato (custo da geração atual) e aos 

custos futuros (custo da geração no futuro), com o acionamento das térmicas, no planejamento 

da operação são utilizados os sistemas de precificação da energia, o Newave e o Decomp – já 

mencionados no presente trabalho – com o apoio final de um último sistema, o 

DESSEM_PAT57. 

Utilizando séries hidrológicas históricas, o Newave e o Decomp apontam os valores 

futuros para cinco anos e um ano, respectivamente, com individualização dos valores em meses 

                                                           
57 Os programas DESSEM-PAT e DESSEM se integram à cadeia de modelos matemáticos 
desenvolvidos pelo Cepel e utilizados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para o planejamento e 
a programação da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) brasileiro, com ênfase na minimização de 
custos. O princípio básico dos modelos dessa cadeia é coordenar a operação das usinas hidrelétricas do sistema, 
visando diminuir o uso de geração térmica e operar o sistema de maneira mais eficiente, de forma a contribuir para 
a redução dos custos operativos e dos riscos de déficit.” Centro de Pesquisas Energéticas – CEPEL, DESSEM - 
Modelo de Despacho Hidrotérmico de Curto Prazo. Disponível em: <http://www.cepel.br/produtos/dessem-
modelo-de-despacho-hidrotermico-de-curto-prazo.htm>. Acesso em: 02 jan. 2017. 
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e semanas. O DESSEM_PAT calcula o preço para horizontes menores - de até duas semanas – 

particionando os dois primeiros dias em intervalos de trinta minutos. 

Uma decisão errada pode ocasionar um gasto muito elevado no futuro, com o 

acionamento de térmicas em um momento de crise energética e preços elevados dos 

combustíveis ou em “desperdício de energia” com vertimento do reservatório após afluxo de 

volume considerável de água. Assim, a decisão deve levar em conta o menor custo envolvido. 

Segundo Bajay (2002, p.2): 

 

A função do modelo é encontrar a alocação ótima de recursos hídricos e térmicos para 
cada mês, minimizando o custo total de operação esperado - custos de geração térmica 
mais penalidades nas falhas de suprimento de carga. O método de otimização 
empregado pelo modelo é a programação dinâmica dual estocástica, onde os estados 
são determinados pela energia armazenada e tendência hidrológica. Os reservatórios 
das usinas hidrelétricas de cada subsistema interligado – norte, nordeste, 
sudeste/centro-oeste e sul – são agregados em reservatórios fictícios, energeticamente 
equivalentes. 

 

Por este motivo, os sistemas utilizados consideram as séries hidrológicas históricas e 

as séries sintéticas, que são séries simuladas teoricamente representando as vazões possíveis 

em determinado período, para alcançar o maior número de probabilidades e fornecer à instância 

decisória a escolha menos onerosa para o sistema e, consequentemente, mais acertada. 

 

3.4 A crise do segundo modelo: porque o planejamento não deu certo 

 

No primeiro modelo, a criação do Instituto para o Desenvolvimento do Setor Elétrico 

Brasileiro – IDSE, embora tenha sido uma importante recomendação feita através do RE-SEB, 

não ocorreu. Com isto, todo o planejamento de expansão do sistema, atribuído ao Grupo 

Coordenador de Planejamento dos Sistemas Elétricos – GCPS – anteriormente vinculado à 

Eletrobras migrou, em 1999, para o Comitê Coordenador de Planejamento da Expansão – 

CCPE, ligado à Secretaria de Energia do Ministério de Minas e Energia. 

A falta de um órgão autônomo e coeso, que deveria estar ligado diretamente à 

Presidência da República, pela importância que o assunto representava naquele contexto 

político, pode ter dado causa às inúmeras falhas apontadas pelo Relatório Kelman.  

As bases do segundo modelo foram alicerçadas sobre as falhas do seu antecessor, 

especialmente na abstração do planejamento e na falta de uma entidade fortemente estruturada 

para cuidar de sua elaboração. Contudo, mesmo com a criação da EPE e com todo o esforço 
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desta organização em traçar planos em vários horizontes de tempo, essas ações implementadas 

pelo segundo modelo não culminaram no alcance de metas propostas.  

O ex-engenheiro da empresa Furnas, Roberto Pereira d’ Araújo58, em seu livro O setor 

elétrico brasileiro – uma aventura mercantil (2009, p.147), narra o momento de transição entre 

os dois mandatos e as mudanças propostas ao novo governo, descrevendo o novo modelo como 

uma continuidade do primeiro, sem alterações substanciais que dele o distingam 

cirurgicamente: 

 

A crise energética tinha se tornado o aspecto emblemático das diferenças de política 
entre o novo governo e o anterior. Entretanto, como se irá demonstrar, o modelo 
proposto ainda é um modelo de base mercantil, tendo sido alterados apenas alguns 
equívocos mais gritantes e, apesar das indiscutíveis melhorias, o sistema já está 
demonstrando os problemas dos seus alicerces exóticos. 

 

Noutro ponto (2009, p. 237), o mesmo autor, que participou da elaboração das 

propostas de reforma do setor elétrico para o governo empossado em 2003, narra: 

 

Muito embora as reformas realizadas pelo governo Lula tenham reparado as falhas 
mais gritantes do período FHC, ainda há muito por fazer. A necessidade constante de 
reformas, regras e legislação observadas até hoje, é um sintoma de que há 
discrepâncias não enfrentadas. É necessária uma profunda revisão de conceitos e o 
abandono de preconceitos, para que se possa manter um debate franco e aberto com a 
sociedade brasileira. É necessário explicar porque, independente de distorções 
cambiais nas comparações das tarifas, somos hoje o país com a mais cara energia 
hidroelétrica do planeta.  

 

Para entender as falhas do segundo modelo, inicialmente vale uma discussão quanto à 

corrente adotada pelos dois modelos. No caso do primeiro modelo, o governo fundou-se na 

primazia de que a abnegação do Estado e o poder do mercado de se autorregular iriam trazer 

uma solução mágica para o histórico problema da falta de estrutura setorial, trazendo aos 

consumidores benefícios secundários de tarifas mais baixas e bons serviços prestados. 

Realmente, o modelo liberal, através da regulação, teve seu papel preponderante em 

um dado momento histórico. Souza e Clark (2008, p. 70), ao explanarem sobre a mutação 

econômica mundial vivida no pós-Guerra Fria, descrevem a preferência, naquele momento, 

pela regulação enquanto única atuação do Estado na economia: 

                                                           
58 “ex-engenheiro de Furnas e respeitado especialista no planejamento do setor elétrico”.  
[...] “ao lado de Dilma Roussef, Mauricio Tolmasquim, Ildo Sauer, Sebastião Soares, Joaquim de Carvalho, 
Agenor de Oliveira, Carlos Kirchner, Roberto Schaeffer e Ivo Pugnaloni – foi membro atuante do grupo de trabalho 
sobre energia criado no Instituto de Cidadania, sob a motivação do racionamento de 2001.” Trechos extraídos do 
Prefácio feito por Luiz Pinguelli Rosa, no livro O setor elétrico brasileiro – uma aventura mercantil,de autoria de 
Roberto Pereira d’ Araújo. 
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Com a regulação, usada como único remédio salvador do mundo e protegida de 
grandes contestações pela mídia dos “donos do poder” (Faoro, 2000), o                                                                                            
Estado passou a adotar uma nova técnica de ação na vida econômica, ou seja, o 
neoliberalismo de regulação. O poder estatal continuou a intervir indiretamente no 
domínio econômico, através das normas legais (leis, decretos, portarias); assim; como 
de forma intermediária, via agências de regulação. Todavia, diferentemente das 
empresas estatais, as agências não produzem bens ou insumos nem prestam serviços 
à população, mas somente fiscalizam e regulam o mercado, ditando “comandos 
técnicos” de expansão, qualidade, índices de reajuste de preços/tarifas etc. 

 

Contudo, a transmutação de um modelo estrangeiro à realidade brasileira, como 

ocorreu nos anos 1990, cuja matriz hidrotérmica é uma realidade mundial sui generis59, trouxe 

distorções que, para não acontecerem, carecia de adaptação do exemplo adotado. 

A dicotomia emprestada aos conceitos de privatização/regulação e reestruturação do 

setor nos dois modelos, por questões político-ideológicas, não deixou despontar a existência de 

exemplos híbridos que poderiam ser adotados no Brasil, ainda que melhor ajustados à realidade 

nacional e com maiores chances de êxito. 

Nesta perspectiva, a adoção de outros modelos de estruturação do setor elétrico, já 

praticados com êxito por diversos países, poderia ter sido estudada para garantir uma melhor 

aderência com a realidade brasileira. Alguns exemplos foram sintetizados pelo autor D’Araújo 

(2009, p. 114), através da Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Embora existam outros países com forte participação da geração hidrelétrica na matriz, como o Brasil, nenhum 
se compara a ele em extensão e necessidade de interligação de subsistemas para o suprimento nacional. 
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Figura 5: Modelos básicos de estruturação do setor elétrico 

 
 Fonte: D’Araújo (2009, p. 114) 

 

O mesmo autor (D’ARAÚJO, 2009, p.155) relata sucintamente a existência de 

exemplos híbridos em que há o império do mercado monopolista estatal (França, Finlândia e as 

províncias do Canadá: Quebec e British Columbia) ou privado (Japão, Escócia e Irlanda do 

Norte), ou ainda a criação de monopólios apenas para alguns segmentos, podendo ser estatais 

– como a transmissão, no caso da Noruega – ou privados.  

Há ainda os exemplos que adotaram o modelo completamente privado, como a 

Inglaterra, ou misto entre privado e público em todos os segmentos, como Áustria, Dinamarca, 

Finlândia, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Suécia e Espanha.  

De uma forma geral, a Europa, ao adotar o modelo de livre mercado, conseguiu, ao 

máximo, estabelecer oligopólios privados – que estão sendo denominados “cartéis energéticos” 

– o que se intensifica no Brasil, pela existência de poucas empresas com a capacidade financeira 

de investir no mercado elétrico, especialmente no segmento da transmissão, que depende de 

grandes e onerosas estruturas para cobrir grandes distâncias. 

Neste passo, o autor cita o modelo californiano, que inspirou o governo brasileiro na 

criação do mercado de curto prazo – spot – como a “maior aventura mercantil do planeta” e que 
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levou à bancarrota quase todas as distribuidoras daquele Estado, fazendo com que o governo 

investisse uma quantia vultuosa para salvá-las. 

Isto demonstra que até mesmo a criação das agências reguladoras independentes não 

é uma receita global, o sucesso ou insucesso do padrão adotado está muito mais ligado ao poder 

de organização do setor e à capacidade do Estado de formular regras eficazes e fiscalizá-las. 

Nisso, o sistema brasileiro sai em grande desvantagem pela extrema complexidade de sua 

matriz, que depende de variáveis futuras e das diferentes realidades regionais. Em suma, 

D’Araújo (2009, p. 121) conclui: 

 

[...] cada caso é um caso e cada país deve decidir a melhor maneira de organizar seu 
setor, de acordo com suas realidades físicas, de mercado e institucionais. A 
disseminação da ideia de que existe uma única filosofia “moderna” que não estaria 
sendo seguida pelo Brasil é um dos graves exemplos de manipulação da informação 
praticados pelos meios de comunicação em geral. Aqui se percebe que o dilema 
“privado x estatal”, que ainda domina os discursos dos principais executivos do setor, 
é página virada na maioria dos países desenvolvidos. Na realidade, a questão crucial 
é ser público ou não. 

 

Um interessante artigo sobre o modelo inglês60 – também inspirador da reforma 

brasileira no primeiro modelo – é citado por D’Araújo (2009, p. 122), sobre o qual o autor 

destaca três consequências principais do processo de mercantilização adotado naquele país, que 

também foram observados nos dois modelos brasileiros, sem distinção: 

 Encarecimento das tarifas pela necessidade de montagem de uma estrutura 

voltada à implantação do sistema – privatização, regulação e fiscalização – 

“custos oclusos”; 

 Elaboração de diversas regras regulatórias que, muitas vezes, objetivam 

consertar distorções provocadas por normas regulatórias passadas, criando, 

assim, um ciclo ininterrupto de regras – o chamado, por Souza e Clark (2009, 

p. 47 a 54), de “Fetiche das Leis”; 

 E o terceiro, que pode ser visto como consequência do segundo: falta ao 

consumidor clareza sobre o funcionamento do sistema que, dada à sua 

complexidade e ao grande número de regras, praticamente desiste de entendê-

lo. 

 

                                                           
60 MACGREGOR, Theo. Electricity Restructuring in Britain: Not a Model to Follow - Spectrum - IEEE May 
2001. 
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O segundo modelo detalhou seus objetivos em cima de três pilares principais: a 

modicidade tarifária, a universalização da energia e o aumento da oferta, através de fontes 

alternativas de energia. 

Souza e Clark (2008, p.56) evidenciam o aumento das tarifas de serviços públicos 

como resultado das privatizações ocorridas nos anos 1990 e a inércia das agências reguladoras 

ante a transgressão pelas concessionárias de serviço público, quanto a regra da utilidade pública, 

quando estas praticam elevação de tarifas acima dos índices de inflação: 

 

Portanto, as tarifas praticadas pelas concessionárias dos serviços públicos, bem acima 
dos índices inflacionários, com o beneplácito de algumas agências reguladoras, 
violam a citada regra (da Utilidade Pública). No Direito Econômico, não se admite 
que a micropolítica econômica setorial, das concessionárias e respectivas agências, de 
elevação abusiva das taxas de lucro, destrua a macro política econômica geral, estatal, 
de estabilidade de preços e combate à inflação. 

 

Conforme já vimos no Capítulo 1, na concessão, há a supremacia da utilidade pública 

do serviço e, neste passo, o Poder Concedente não pode admitir o aumento abusivo de tarifas, 

sem tomar nenhuma atitude. Entretanto, o aumento exponencial das tarifas que se iniciou com 

as privatizações teve sequência no segundo modelo, alcançando patamares jamais vistos no 

setor. O Gráfico 161 demonstra a evolução da tarifa entre os períodos compreendidos entre 2002 

e 2016. 

Gráfico 1: Evolução das tarifas de energia elétrica entre os anos de 2003 e 2016 

 
Fonte: ANEEL (2016), modificada. 

 

                                                           
61 Dados obtidos em: <http://www.aneel.gov.br/relatorios-de-consumo-e-receita>. Acesso em 02 jan. 2017. 
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Segundo D’Araújo, os principais erros do segundo modelo foram a continuidade do 

programa de descontratação, previsto pela Lei nº. 9.648/1998, de 25% anuais da “energia 

velha”, a fim de migrar para o ambiente de livre contratação, num cenário de mercado 

severamente retraído.  

As empresas públicas que sofreram a descontratação tiveram que liquidar a energia em 

leilões e no MAE, por força da Lei nº. 10.438, de 26 de abril de 2002, a preços bem abaixo dos 

contratados e, tendo em vista o momento de recessão do setor, somente conseguiram contratar 

energia nova a preços igualmente baixos.  

A descapitalização das empresas públicas impediu que elas pudessem atuar no 

mercado em pé de igualdade com as empresas privadas do setor, como acontece em outros 

países, que adotam um modelo misto de atendimento ao serviço público.  

O congelamento de investimentos nas empresas públicas (no primeiro modelo, porque 

seriam privatizadas e no segundo, para segurar o superávit primário) e a manutenção da 

proibição de contratação, por estas, de empréstimos junto ao BNDES, demonstram que a 

intenção do governo de investimento em expansão – da geração e da transmissão – ficaria a 

cargo do setor privado, posição já adotada sem êxito no primeiro modelo. 

Outra medida mantida pelo segundo modelo e que poderia ter sido evitada foi a 

permissão do self-dealing, de forma que empresas distribuidoras pudessem contratar até 30% 

de sua demanda de geradoras do mesmo grupo. Com isto, a contratação destas geradoras ficaria 

artificialmente assegurada, diminuindo a competitividade das demais. 

Por fim e talvez o mais grave equívoco atribuído pelo autor ao segundo modelo foi a 

criação da figura do Consumidor Livre. Nesta modalidade – cujo conceito foi inclusive 

ampliado pelo novo modelo – o consumidor pode escolher o seu fornecedor, desvinculando-se 

da contratação de uma distribuidora regional ou local. Isto trouxe sérias consequências, em 

razão da perda, por estas empresas, de contratos de longo prazo com a garantia de recebimento 

de valores que as permitiriam realizar investimentos estruturais.   

O risco de desabastecimento previsto para o período de 2007 a 201162, revelou outra 

grande distorção provinda da criação desse nicho. Para fugir da ameaça do desabastecimento e 

do aumento de preços do Custo Marginal de Operação – CMO63 – que direcionariam o mercado 

spot, o setor do consumo livre se preparou para contratar grandes volumes de energia neste 

                                                           
62Vide: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1701200814.htm>. Acesso em 02 jan. 2017. 
Também: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/413171/noticia.htm?sequence=1>. Acesso em 02 
jan. 2017. 
63 Podendo chegar a R$ 235,72/MWh para a região Sudeste, no ano de 2009 (ONS, 2007, p. 96). 
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período, levando o governo a criar os Leilões de Reserva de Energia, cujos custos seriam 

rateados por todos os consumidores, sejam livres (com pagamentos diretamente à CCEE) ou 

cativos (com pagamentos diretamente às concessionárias distribuidoras). Ou seja, todos 

pagaram pela distorção criada pelos consumidores livres. 

Soma-se a isto, a criação de vários encargos setoriais que foram criados para a 

manutenção do complexo sistema elétrico, que culminou, inevitavelmente no aumento 

expressivo das tarifas, nos moldes do que ocorreu no caso da Inglaterra, conforme já explanado. 

Em suma, mantendo algumas distorções criadas no primeiro modelo, o segundo seguiu 

a mesma rota de sucumbência que resultou na diminuição da oferta para o período de 2008 a 

2011 e um “quase racionamento”, em decorrência do período de seca severa de 2014. Como 

bem observa D’Araújo (2009, p. 209), “imaginava-se que o racionamento fosse um impacto 

suficiente para mover forças técnicas e políticas para fazer uma reforma realmente eficaz. Não 

foi.” 

Observação semelhante elabora Braga (2016, p. 174)64: 

 

O presidente da EPE já garantiu mais de uma vez que o risco de falta de energia está 
dissipado pela adoção do novo modelo, que prevê margens de manobra criadas pelo 
lado da oferta. Do ponto de vista prático, não é bem isso que estamos assistindo. As 
duas grandes obras anunciadas no governo Lula foram as usinas hidrelétricas de Santo 
Antônio (3.150 MW) e Jirau (3.300 MW), ambas no rio Madeira. Ao tempo que 
escrevo estas linhas, a usina Santo Antônio enfrenta problemas de atraso nas obras, e 
a empresa questiona judicialmente as multas impostas pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O mesmo ocorre na usina de Jirau 
(UHE) que, somente em 30 de outubro de 2014, entrou em operação a 16ª turbina. A 
decisão da ANEEL foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) naquele dia para 
liberar as atividades da unidade geradora 08 com capacidade de 75 megawatts. Com 
a nova turbina, a hidrelétrica Jirau começa a operar com 1200 MW, longe ainda das 
50 turbinas de 75MW cada, perfazendo uma capacidade total de 3.750 MW. Veja-se 
que a realidade desmente o planejamento, porque este é baseado em grandes obras 
hidráulicas que enfrentam inúmeros problemas em sua execução. 

 

Ao focar a melhoria do balanço energético, através de grandes obras como Belo 

Monte, Santo Antônio e Jirau, o governo subestimou o tempo que seria gasto com o 

                                                           
64 Atualizando as informações prestadas pelo autor: 

 As obras da usina de Santo Antônio foram finalizadas em dezembro de 2016, com a instalação da 50ª e 
última turbina geradora. Informação fornecida pelo site da Santo Antônio Energia, consórcio formado 
pelas empresas Furnas Centrais Elétricas, Caixa FIP Amazônia Energia, Odebrecht Energia do Brasil, 
SAAG Investimentos e Cemig G&T, responsável pela construção e operação da usina. Disponível em 
<http://www.santoantonioenergia.com.br/>. Acesso em 06 jan. 2017. 

 A UHE Jirau foi inaugurada em 16/12/2016 com as 50 turbinas previstas, instaladas. Informação 
fornecida pelo site da Energia Sustentável do Brasil, sociedade de propósito específico formada pelas 
empresas ENGIE, Eletrobras, Eletrosul, Eletrobras Chesf e Mizha Participações S.A., subsidiária da 
Mitsui & CO., Ltda. Disponível 
em:<http://www.energiasustentaveldobrasil.com.br/imprensa/noticias/654>. Acesso em 06 jan. 2017. 
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licenciamento e as inúmeras discussões socioambientais que permearam estes processos65. Isto, 

inclusive, traz uma reflexão sobre a ampliação da disponibilidade apenas pelo lado da oferta e 

através de obras impactantes, cujo resultado da equação envolvendo benefícios e impactos 

negativos sempre será uma dúvida para a sociedade.  

Os atrasos e descompassos das obras citadas levaram as distribuidoras a comprarem 

energia no mercado spot e a responsabilidade com relação aos atrasos e a consequente aplicação 

das penalidades contratuais, está sendo discutida judicialmente. 

Como pode ser observado através do Balanço Energético Nacional – BEN de 2014, o 

crescimento da oferta de energia em 2014, em 4,5%, se deveu ao acionamento das térmicas a 

gás, carvão e óleo, em detrimento da oferta de hidroeletricidade (Braga, 2016, p.175). 

O mesmo pode ser observado nos Balanços Energéticos dos anos de 2015 e 2016, que 

demonstram um maior crescimento da geração térmica em detrimento da hidráulica e demais 

renováveis, conforme demonstra o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Evolução da produção de energia por fonte em Mtep 

 
Fonte: EPE, BEN (2016) , modificada. 

 

Isso demonstra que a estiagem de 2014 foi suprida com energia gerada pelo 

acionamento intensivo das térmicas, cuja instalação foi finalizada em 2013, o que ocasionou o 

aumento expressivo das tarifas e o impacto ambiental decorrente da queima de combustíveis 

fósseis e da emissão de particulados e efluentes poluentes, oriundos desse tipo de atividade. 

                                                           
65Matéria veiculada no site: <http://www.valor.com.br/brasil/3889928/aneel-decide-amanha-o-futuro-de-jirau-
santo-antonio-e-belo-monte>. Acesso em 02 jan. 2017. 
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Há ainda que ser salientada a controvérsia encontrada no PDE 2023 que, apesar de 

inserir a expansão das fontes renováveis de energia como uma de suas premissas, considera 

forte participação da fonte térmica entre os anos de 2019 e 2023. Neste sentido, interessante 

observação é feita por Braga (2016, p. 175): 

 

No plano decenal de energia (PDE) 2023, foi destacada a significativa participação 
das fontes renováveis na matriz elétrica, mas o governo já fez a sua opção pelo modelo 
hidrotérmico, ao apontar para a expansão do parque gerador também com 
termelétricas entre os anos de 2019 e 2023, totalizando 7.500MW.  

 

Em análise ao PDE 2024, nota-se que ele incorre na mesma incongruência. O Plano 

aponta para o acréscimo de fontes renováveis na matriz energética, da seguinte forma 

(MME/EPE, 2015, p. 92): 

 

Observa-se que a expansão de outras fontes renováveis de energia – biomassa, PCH, 
eólica e solar – faz com que a participação dessas fontes no parque de geração do SIN 
aumente de 20,9%, em 2018, para 27,3%, em 2024, distribuídos basicamente entre as 
regiões Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Sul. As usinas termelétricas movidas a 
combustíveis fósseis mantêm a sua participação na matriz, oscilando de 12,4% para 
14,4% no período estudado. No caso das usinas nucleares, o percentual 
correspondente à sua contribuição na oferta total de energia do SIN também possui 
pequena variação, de 1,2% para 1,6%, devido à entrada em operação da usina de 
Angra 3. A participação de hidrelétricas de grande porte diminuirá 8,8% no período, 
apesar do incremento da sua capacidade instalada de cerca de 9 GW no horizonte do 
planejamento. 

 

Contudo, ao dissecar a expansão da geração de energia, por fonte, o mesmo PDE 2024 

(p. 84) aponta para um aumento expressivo de geração térmica por combustível fóssil, conforme 

demonstrado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Acréscimo anual de capacidade instalada por fonte 

 
 MME/EPE (2015, p. 84) 
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Constata-se a manutenção do aspecto conservador na matriz energética brasileira, que 

depende das térmicas para a adoção do modelo de aversão ao risco, adotado desde 200266. Neste 

modelo, as térmicas são acionadas preventivamente, assim que o sistema detecta qualquer 

comportamento definido na chamada curva de aversão. 

A manutenção dos leilões genéricos pelo segundo modelo, por sua vez, impediu que 

muitos deles culminassem na compra de energia gerada por fontes renováveis (Braga, 2016, 

p.182). Isto porque, ao colocar no mesmo certame fontes distintas, os projetos de geração por 

fonte renovável deixam de ganhar, ou sequer participam, porque não conseguem alcançar o 

preço de fontes convencionais de energia, especialmente as térmicas movidas a óleo, cujo custo 

de instalação e operação é infinitamente mais baixo.  

A fonte não renovável supre o montante de energia leiloado assim como a renovável, 

em termos matemáticos, mas, deturpa o planejamento cuja premissa é de alternar a matriz 

energética. “Por certo, mantendo-se essa sistemática, os resultados dos leilões acabam 

influenciando o planejamento e não o contrário, como seria o correto” (Braga, 2016, p. 183).  

Com relação aos leilões genéricos, observação semelhante à de Braga realiza Prado 

(2009 p.134, 135): 

Entretanto, torna-se patente que os leilões não considerem as externalidades positivas 
associadas a cada tipo de fontes renovável, seja pela complementariedade energética 
entre as fontes, melhor uso dos sistemas de transmissão, a elevação do volume de 
armazenamento do reservatório equivalente para otimização da operação do sistema 
elétrico brasileiro e a proximidade dos centros de carga que a biomassa da cana-de-
açúcar apresenta nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, por exemplo. Tais 
assimetrias favorecem tanto um sinal econômico inadequado sob a ótica da prática 
concorrencial quanto propiciam a expansão de um parque gerador, cuja composição 
das FRE é diferente do ótimo, mas o atual modelo legal e regulatório não permite que 
tais figuras de mérito sejam incorporadas no ambiente de competição. 

 

Em consequência desse conjunto de equívocos, as tarifas de energia praticadas no 

segundo modelo foram as mais caras da história do setor elétrico, o que contradiz frontalmente 

a primeira e mais importante meta alardeada no segundo modelo, a modicidade tarifária.  

Os aportes viabilizados através da Medida Provisória n° 591, de 11 de setembro de 

201167, Decretos Federais n° 7.945 e nº 8.203, de 07 de março de 2013, serviram para 

neutralizar a exposição das empresas distribuidoras de energia à descontratação advinda do 

vencimento das concessões. Os valores bilionários serão pagos pelos consumidores, no prazo 

de cinco anos, a partir de 2015, em prestações reajustadas pelo IPCA. A tendência será o 

                                                           
66 Através da Resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica nº. 109, de 24 de janeiro de 2002. 
67 Convertida na Lei Nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. 
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aumento ainda maior das tarifas, a partir de 2017, quando começarão a incidir as parcelas de 

pagamento das indenizações pagas às empresas de transmissão de energia, em virtude da 

Medida Provisória n° 591/201368. 

Apesar de ter alcançado números expressivos, a universalização da energia elétrica 

não conseguiu atender a todo o território brasileiro, como propugnado e os números de 

atendimento às residências não atendidas com o serviço de eletricidade tem sido sempre alvo 

de contestação. 

E, por ter priorizado a ampliação da disponibilidade pelo lado da oferta, privilegiando 

a matriz dualizada, desde os primórdios, entre geração térmica e hídrica, a inserção de fontes 

alternativas ainda continua sendo um grande desafio. 

Em breve resumo, o segundo modelo, apesar de ter planejado, foi incongruente com o 

próprio planejamento, agindo em contrario sensu ao alcance de suas metas. Da mesma maneira 

que o primeiro modelo, deixou que a expansão planejada continuasse à mercê das forças de 

mercado apenas, deixando de agir quando os objetivos não satisfeitos pelo mercado competitivo 

pudessem colocar em risco a utilidade pública do serviço e a segurança de abastecimento do 

país69. 

  

                                                           
68 Vide: < http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Regulacao_e_Politica.asp?id=114214>. 
69 Vide: Instituto Ilumina. Receita da torta “tiro no pé”. Disponível em <http://ilumina.org.br/a-receita-da-torta-
tiro-no-p-primeiro-promulgue-uma-lei-que-liberalize-o-mercado-de-energia-e-afirme-com-todas-as-letras-que-
qualquer-investidor-pode-construir-usinas-depois/>. Acesso em 06 jan. 2016. 
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4 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA NO BRASIL 

 

 

A geração de energia no Brasil, por suas peculiaridades múltiplas, depende de um 

eficiente sistema de transporte, que interligue as usinas geradoras estruturantes – construídas a 

grandes distâncias uma das outras – e os centros de consumo que, igualmente, se localizam 

também distantes. Em um país com território de mais de oito milhões de quilômetros quadrados, 

que depende de uma matriz com elevado rigor locacional e possui características regionais 

muito díspares, não poderia ser diferente. 

Neste prisma, a comparação entre o sistema brasileiro e exemplos adotados em outros 

países menores e mais heterogêneos, como os europeus, ou que possuem sistemas político-

administrativos diferenciados, em que as competências são segregadas entre o Governo Federal 

e os Estados, como os Estados Unidos, Canadá e Austrália, deve ser vista com ressalvas.  

 

4.1 O Sistema de Transmissão no Brasil 

 

A expansão dos sistemas elétricos e da oferta de energia no Brasil ocorrida durante o 

período desenvolvimentista e militar, demandou a interligação dos sistemas regionais, para 

garantia de que todo o volume gerado fosse escoado até os destinatários finais.  

O processo de interligação experimentado no Sudeste, por ocasião da construção da 

usina de Furnas, em 1957, foi ampliado para o Sul, com a decisão da construção de Itaipu, em 

1973. O processo foi acompanhado por Antônio Dias Leite, então Ministro de Minas e Energia, 

e é narrado minuciosamente em sua obra – A Energia do Brasil – da qual se excerta o trecho 

abaixo (2014, p. 156): 

 

Tomada a decisão de Itaipu, a necessidade de prever a forma de escoamento da energia 
proveniente dessa usina, a qual nos obrigávamos a comprar, trouxe a oportunidade 
história de se completar o longo percurso de organização do setor elétrico brasileiro. 
Era o momento de definir, de forma sistemática, a repartição de obrigações e 
responsabilidades entre as várias entidades nacionais interessadas, o que foi feito por 
meio de longo relato e de um projeto de lei enviado pelo presidente Emílio Médici, 
ao Congresso Nacional. 

 

Do projeto de lei mencionado por Dias, foram aprovados os textos legais –  Decreto 

Legislativo nº 114-A e a Lei nº 5.899, de 05 de julho de 1973 –, através dos quais consignou-

se que as empresas Furnas e Eletrosul ficariam responsáveis pela construção e operação das 

linhas de transmissão de extra alta tensão e, às empresas concessionárias estaduais, caberia o 
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encargo de construção e operação dos sistemas de Transmissão necessários ao transporte e 

distribuição de energia provenientes de Itaipu, a partir dos pontos de entrega. Ficou ainda 

definido que a coordenação operacional dos sistemas interligados das Regiões Sudeste e Sul 

seria feita, em cada uma dessas regiões, por um Grupo Coordenador de Operação Interligada70. 

Com isto, foram institucionalizados os Comitês Coordenadores da Operação 

Interligada – CCOI Sul e Sudeste, integrando um organismo único, o Grupo Coordenador de 

Operação Interligada – GCOI, posteriormente sucedido pelo ONS, durante o período do RE-

SEB, conforme já mencionado no Capítulo 1. 

Assim, considera-se que a Lei nº 5.899/1973, posteriormente sagrada como “Lei de 

Itaipu”, foi o nascedouro do que hoje conhecemos como Sistema Interligado Nacional. 

 

4.1.1 O Sistema Interligado Nacional – SIN 

 

O RE-SEB, consubstanciado na Lei nº 9.648/1998, introduziu importantes 

modificações no sistema elétrico brasileiro. No âmbito da transmissão de energia, o Projeto 

estabeleceu a criação do segmento da transmissão como um negócio independente, embora 

regulado, permitindo sua evolução apartada aos negócios da geração e da comercialização. 

Através das prescrições do RE-SEB, ficaram estabelecidas as condições de livre acesso à rede, 

de forma que os agentes de ponta – geração e distribuição – pudessem intercambiar livremente 

os volumes de energia, além de ter sido definida a criação do Operador Nacional do Sistema – 

ONS, como entidade responsável pela operação do Sistema Interligado Nacional – SIN. 

O ONS considera o sistema de produção e transmissão de energia brasileiro dissimilar 

a qualquer um outro e o conceitua como um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte 

predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado 

Nacional é formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da 

região Norte.  

Segundo Deus (2008, p. 16): 

 

 

                                                           
70Integrado por representante da ELETROBRAS e das empresas Centrais Elétricas de São Paulo S. A. - CESP, 
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. - CEMIG, LIGHT - Serviços 
de Eletricidade S. A., Espírito Santo Centrais Elétricas S. A. - ESCELSA, Companhia Brasileira de Energia 
Elétrica - CBEE, Centrais Elétricas Fluminenses S. A. - CELF, Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB, 
Centrais Elétricas de Goiás S. A. – CELG, Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. – CEMAT, Companhia 
Estadual de Energia Elétrica - CEEE, Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL, e Centrais Elétricas 
de Santa Catarina S. A. – CELESC.  
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Essa característica do Sistema Interligado Nacional se deve ao fato de o Brasil possuir 
diversas bacias hidrográficas com centenas de rios perenes e caudalosos, que se 
espalham pelas diversas regiões geográficas do País, topografia favorável à 
construção de grandes reservatórios de regularização plurianual e regimes de chuvas 
diferentes entre si, ao longo de um mesmo ano – períodos marcadamente chuvosos e 
secos (sazonalidade anual). Este fato induziu à vocação hidroelétrica do nosso sistema 
que, no entanto, não tem todo o seu potencial hidroelétrico aproveitado, o qual é da 
ordem de 260.000 MW. 

 

O SIN é composto por usinas geradoras e respectivas malhas de transmissão de 

energia. Sua composição atual pode ser vista através da Figura 6, extraída do site eletrônico do 

nos, que representa a malha atualizada até o ano de 2013, indicando também algumas 

instalações a serem implantadas até 2015. 

 

Figura 6: Composição do SIN, atualizado em 2015 

 
Fonte: ONS71 

                                                           
71 Disponível em: <http://www.ons.org.br/conheca_sistema/mapas_sin.aspx>. Acesso em 08 jan. 2017. 
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De acordo com informações da EPE (PDE 2024, 2015, p. 139), o SIN está dividido 

em quatro subsistemas: 

 

 Sul (S) – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; 
 Sudeste – Centro-Oeste (SE/CO) – Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e 
Rondônia; 
 Norte (N) – Pará, Tocantins e Maranhão, Amazonas, Amapá e, a partir de 2017, 
Roraima passará a fazer parte desse subsistema; e 
 Nordeste (NE) – Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Bahia. 

 

A Rede Básica do SIN é composta por72: 

 

 linhas de transmissão, barramentos, transformadores de potência e equipamentos 
de subestação em tensão igual ou superior a 230 kV; e  

 transformadores de potência com tensão primária igual ou superior a 230 kV e 
tensões secundária e terciária inferiores a 230 kV, bem como as respectivas 
conexões e demais equipamentos ligados ao terciário, a partir de 1° de julho de 
2004. 

 

Os equipamentos que não compõem a Rede Básica são denominados Demais 

Instalações de Transmissão – DIT e consideram: 

 linhas de transmissão, barramentos, transformadores de potência e 

equipamentos de subestação, em qualquer tensão, quando de uso de centrais 

geradoras, em caráter exclusivo ou compartilhado, ou de consumidores livres, 

em caráter exclusivo;  

 instalações e equipamentos associados, em qualquer tensão, quando de uso 

exclusivo para importação e/ou exportação de energia elétrica e não definidos 

como instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações 

internacionais; 

 linhas de transmissão, barramentos, transformadores de potência e 

equipamentos de subestação, em tensão inferior a 230 kV, localizados ou não 

em subestações integrantes da Rede Básica. 

 

Quando se fala de livre acesso à rede de transmissão, estabelecida pela Lei nº 

9.074/1995, com as alterações dadas através da Lei nº 9.648/1998, é a essa malha representada 

pela Figura 6, a que está se referindo. Neste passo, se uma empresa geradora pretende instalar-

                                                           
72 Composição definida pela Resolução Normativa n° 67, de 8 de junho de 2004.  
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se no Sul do país e comercializar a energia com empresas que estejam localizadas no Nordeste 

ou no Norte, ela pode fazê-lo com a garantia de que possa acessar livremente o sistema para 

que ele transporte o seu produto até o destino final.  

Obviamente que, para tanto, a empresa interessada deverá desembolsar os custos 

relativos ao acesso e ao uso do sistema e atender aos requisitos técnicos de acesso.  

Segundo Praça e Furst (2012, p. 31):  

 

O livre acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica 
assegura o tratamento não discriminatório aos diversos usuários e a cobertura dos 
custos incorridos no referido acesso, a partir da utilização racional desses sistemas, 
estimulando os investimentos nesse segmento e minimizando os seus custos de 
ampliação. 

 

Assim, segundo estes autores os valores pagos pelo uso da linha de transmissão 

serviriam não só para reinvestimento no setor como também como mecanismo capaz de gerar 

um consumo consciente da malha pelos vários usuários. 

 

4.1.2 O Operador Nacional do Sistema – ONS 

 

Para operar o complexo e intrincado sistema elétrico brasileiro, o Projeto de 

Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro definiu a criação de um ente voltado 

especificamente para tal finalidade, desvinculado do poder público. Assim, a Lei nº 9.648/1998, 

que implementou quase todas as prescrições feitas pelo RE-SEB, criou o ONS como pessoa 

jurídica de direito privado, integrado por todos agentes conectados na Rede Básica do SIN. 

O ONS é composto por Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria e 

Conselho Fiscal.  

As alterações feitas na Lei nº 9.648/1998, especialmente pela Lei nº 10.848/2004 e o 

Decreto nº 5.081/2004 mudaram a conformação de atuação do ONS, que era mais livre, para 

uma entidade com forte intervenção estatal.  

Sobredita interferência se dá através do MME – que indica três dos seus cinco 

diretores, incluindo o Diretor-Geral, e participa da composição do Conselho de Administração 

– e da ANEEL – através da regulação e fiscalização, promovendo auditorias periódicas no 

Operador, para certificar a conformidade de itens, como a confiabilidade dos sistemas 

operacionais, a qualidade e atualização das metodologias utilizadas, o atendimento à ordem de 
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programação dos despachos, à aplicação das informações prestadas pelos agentes e à aderência 

de suas práticas aos Procedimentos de Rede. 

Vale salientar que a escolha dos diretores do ONS, inclusive aquelas a cargo do MME, 

deve ser feita dentre profissionais de reconhecida competência em sua área de atuação, com 

dedicação exclusiva, em tempo integral. Eles são eleitos pela Assembleia Geral e podem ser 

por ela destituídos.  

A constitucionalidade da intervenção estatal no ONS foi questionada pela Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 3.100, através da tese de que tal intervenção configuraria afronta ao 

art. 5º, XVIII, da CRFB73. Contudo, a decisão do Ministro Gilmar Mendes, então relator da 

ação, rejeitou o argumento, por considerar o ONS uma pessoa jurídica de direito privado 

atípica, cuja função pressupõe nítido e inquestionável interesse público nacional, justificando 

a ingerência do Estado. 

Para Tolmasquim (2011, p. 79), a atuação do Estado e a incisiva fiscalização pela 

ANEEL se justificam pela complexidade do sistema elétrico brasileiro, cuja operação fica a 

cargo de inúmeras empresas – atualmente são 104 empresas de transmissão atuando no SIN74 

– o que, inclusive, prescinde do nivelamento de procedimentos, para que todas possam operar 

a rede, de forma mais disciplinada.  

O nivelamento também fica a cargo do ONS e está insculpido no inciso V, do art. 3º, 

do Decreto que o regulamenta: 

 

Art. 3o Sem prejuízo de outras funções atribuídas pelo Poder Concedente, constituirão 
atribuições do ONS, a serem exercidas privativamente pela Diretoria: 
[...] 
V - a proposição de regras para a operação das instalações de transmissão da Rede 
Básica do SIN, mediante processo público e transparente, consolidadas em 
Procedimentos de Rede, a serem aprovadas pela ANEEL,  
[...] 

 

Os Procedimentos de Rede foram sendo elaborados pelo ONS, revisados e atualizados 

ao longo do tempo e hoje compõem vinte e cinco módulos vigentes, que definem sistemáticas, 

                                                           
73Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu funcionamento; 
74 Fonte: ONS. <Disponível em: http://www.ons.org.br/institucional/agentes_transmissao.aspx>. Acesso em 09 
jan. 2017. 
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procedimentos, ferramentas e métodos para a atuação dos agentes de transmissão nas várias 

situações descritas75. 

Do ponto de vista do planejamento, destaca-se a participação do ONS: a) na 

programação e planejamento da operação e dos despachos centralizados – o planejamento de 

curto prazo, já bastante evidenciado no Capítulo 2; b) na proposição ao Poder Concedente de 

ampliação da Rede Básica, para ser considerada no planejamento da expansão do sistema e; c)  

na divulgação ao CMSE das condições operativas de continuidade de suprimento, que deve ser 

contínua e evidenciar qualquer anormalidade para que este Comitê possa tomar as medidas 

necessárias, propondo medidas emergentes ao CNPE. 

Desta feita, apesar de o planejamento da expansão ser atribuição exclusiva da EPE, há, 

neste assunto, uma relação simbiótica necessária com o ONS, quando este possui a incumbência 

de alimentar aquela empresa de informações sobre a necessidade de ampliação do sistema, com 

base nos dados resultantes da execução do planejamento da operação. 

Para que estas relações se mantivessem adequadamente organizadas entre os entes, 

sem risco de sobreposições e hiatos de atuação, foi necessária a celebração de um Acordo 

Operacional EPE/ONS, em 23 de janeiro de 200076, que definiu as atribuições e 

responsabilidades de cada um, bem como políticas comuns para os processos nterfaceados entre 

os dois órgãos (TOLMASQUIM, 2011, p. 72). 

Nesse rol de atuação conjunta, evidencia-se o intercâmbio de dados cujo rebatimento 

entre os dois órgãos será de grande relevância para a elaboração de planejamentos eficazes ao 

atendimento da demanda de energia. 

 

4.1.3 Os sistemas isolados 

 

Ao lado do SIN, os sistemas isolados foram criados para atender a demanda energética 

da região Norte do país, não atendida pelo sistema interligado. Segundo o site eletrônico da 

ANEEL77, “tomados em conjunto, esses sistemas cobrem quase 50% do território nacional e 

consomem em torno de 3% da energia elétrica utilizada no País.” 

Segundo De Marchi e Silva e Paes (2012, p. 566), os sistemas isolados são 

“predominantemente térmicos e majoritariamente localizados e dispersos na região Norte, 

                                                           
75 Procedimentos de Rede disponíveis em: <http://apps05.ons.org.br/procedimentorede/proce 
dimento_rede/procedimento_rede.aspx>. Acesso em: 08 jan. 2017. 
76 Renovado em 08 de dezembro de 2016.  
77 Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/aspectos_institucionais/2_1_2.htm>. Acesso em 09 
jan. 2017. 
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atendem a uma área de 30% do território nacional e cerca de 3% da população brasileira, ou 

seja, aproximadamente 1,2 milhões de consumidores”. 

A energia utilizada nos sistemas isolados é predominantemente térmica, gerada através 

de queima de combustíveis fosseis – 46% óleo diesel e 35% gás natural. Esta escolha ocorre 

em decorrência da parca logística de transporte para as áreas remotas atendidas pelos sistemas 

isolados. A maior parte do combustível utilizado desloca-se através de barcos e balsas até as 

unidades geradoras78. Com isto, os sistemas isolados constituem um problema ambiental 

profundo, seja pela utilização de fonte fóssil, pela inadequação física de suas unidades que 

geram impactos no solo e cursos d’água decorrentes de vazamentos, emissão atmosférica e 

geração de ruídos, seja pelo transporte do combustível que, não raro, despeja quantidades 

consideráveis de material nos rios. 

Sobre este assunto, um interessante ponto á a criação da Conta de Consumo de 

Combustível – CCC, com o objetivo de atender o que determina a Lei de Itaipu:  

 

Art 13. A coordenação operacional, a que se refere o artigo anterior, terá por objetivo 
principal o uso racional das instalações geradoras e de transmissão existentes e que 
vierem a existir nos sistemas interligados das Regiões Sudeste e Sul, assegurando 
ainda: 
[...] 
III - que os ônus e vantagens decorrentes do uso dos combustíveis fosseis, para atender 
as necessidades dos sistemas interligados ou por imposição de interesse nacional, 
sejam rateados entre todas as empresas concessionárias daqueles sistemas, de acordo 
com critérios que serão estabelecidos pelo Poder Executivo. 

 

Desta feita, o combustível usado nas usinas térmicas dos sistemas isolados, 

independentemente de servirem de suplemento para o SIN, será rateado por todos os 

consumidores, medida que encontra entendimentos controversos. 

Há, no PDE 2024, a previsão de interligação dos sistemas isolados, através da 

Interligação Tucuruí – Macapá – Manaus, “licitada em junho de 2008, contando com o tronco 

em 500 kV entre Tucuruí e Lechuga em operação desde julho de 2013 e com o tronco em 230 

kV até Macapá, operando desde 01 de março de 2015”, da Interligação Manaus - Boa Vista e 

Interligação Rio Branco – Feijó – Cruzeiro do Sul (MME, 2015, p. 149/151).  

 

 

 

 

                                                           
78 Segundo De Marchi e Silva e Paes (2012, p. 570), o tempo de transporte chega a durar 40 dias. 



86 
 

4.1.4 A concessão, autorização e permissão para transmissão 

 

A exploração do serviço de transmissão de energia tem como regra única a concessão 

através de licitação. Somente obras menores em linhas já existentes, como os reforços, poderão 

ser objeto de simples autorização pelo Poder Concedente. No caso da transmissão, a 

competência para a realização dos leilões de transmissão foi delegada pelo Poder Concedente 

(União) à ANEEL. Assim como, é a Agência a incumbida de expedir as autorizações de 

reforços no sistema.  

Neste passo, as minutas dos editais elaboradas com base nos relatórios R2, R3 e R4 do 

Planejamento da Expansão da Transmissão – PET e do Plano de Ampliações e Reforços – 

PAR79 são enviadas ao Tribunal de Contas da União – TCU para chancela antes da publicação.  

Publicado o Edital, o mesmo é realizado pela ANEEL ou por entidade por ela contratada 

e se inicia pela análise de documentação de habilitação e homologação do resultado do leilão 

pela ANEEL. 

A documentação é enviada ao MME que, após análise, envia à Casa Civil as propostas 

de Decreto de resultado do leilão para assinatura do Presidente e publicação no Diário Oficial 

da União. Posteriormente, o contrato de concessão é celebrado entre o ganhador do leilão e a 

ANEEL e a partir daí, poderá ser dado o início às obras de implantação da estrutura de 

transmissão. 

O pagamento das concessionárias de transmissão é feito pela Receita Anual Permitida 

– RAP, calculada pela análise do máximo investimento necessário para a instalação da estrutura 

de transmissão objeto da outorga e sua amortização, no prazo de concessão de 30 anos. Fixado 

o RAP máximo, o critério de sucesso do leilão é daquele proponente que apresentar menor valor 

de receita anual (CAVALCANTI DE CARVALHO, CAMPINHO DE CARVALHO, 

MACHADO, OLIVEIRA JUNIOR, ARAKAKI e SOBRAL, 2012, p. 108 a 110). 

 

4.2 O planejamento da transmissão de energia no Brasil 

 

O objetivo principal do planejamento da transmissão é trazer soluções efetivas, 

capazes de possibilitar o escoamento da energia de forma segura, atendendo o volume de carga 

das transações efetuadas nos ambientes regulado e livre. Além disso, o planejamento deve 

                                                           
79 Conforme será melhor detalhado no tópico 4.3. 
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primar pelo livre acesso dos agentes à rede, permitindo a competição equânime entre eles, como 

forma de garantir a modicidade tarifária.  

Os objetivos específicos do planejamento da transmissão podem ser entendidos como: 

 

[...] otimização das interligações entre bacias hidrográficas para aproveitar suas 
complementariedades, assim como, sempre que possível das interligações 
internacionais. Inclui também, o aperfeiçoamento das interligações entre submercados 
de energia, com vistas à equalização dos preços por meio da minimização de 
estrangulamentos entre estes, resultando na adoção de um despacho ótimo do parque 
gerador. (CARVALHO JÚNIOR, ARAÚJO, SILVEIRA, GAMA e ESMERALDO, 
2012, p. 69). 

 

Nesse sentido, o planejamento da transmissão é um processo contínuo e deve 

acompanhar o dinamismo intrínseco ao mercado de energia, expandindo-se em momentos de 

aquecimento econômico e sendo refreado nos momentos de recessão. Para tanto, o 

planejamento da expansão da transmissão deve visualizar inúmeros cenários, calculados com 

base em dados históricos e em projeções realizadas para o consumo de energia futuro. Essas 

projeções levam em conta os compromissos assumidos pelos agentes do setor – transações já 

realizadas e que devem ser adimplidas num horizonte de tempo – e o comportamento da 

economia para os anos seguintes, tornando o planejamento da transmissão uma ferramenta com 

informações e análises retrospectivas, mas de caráter prospectivo. 

Os inúmeros inputs recebidos pelo plano de expansão da transmissão também devem 

conter as informações trazidas pelo operador do sistema, que transforma sua experiência 

acumulada na execução diuturna da operação em sugestões a serem incorporadas no 

planejamento de longo prazo. 

O Plano Decenal de Expansão da Transmissão – PDET é vinculado ao Plano Decenal 

de Energia – PDE. Na sua concepção, são considerados os estudos elaborados pelos Grupos de 

Estudos de Transmissão Regionais – GET, deflagrados a partir de projeções de carga, do plano 

de geração para os próximos dez anos e considerando as solicitações de acesso à rede básica 

feitas junto ao ONS. Todos esses fatores implicam em sobrecarga do sistema interligado e, por 

este motivo, devem ser conhecidos e considerados quando se pretende elaborar o planejamento 

da expansão. 

Participam dos GET os agentes de transmissão, distribuição, geração e outros 

diretamente envolvidos (MACHADO, PRAÇA, MONTEAH, 2012, p. 95) e são divididos pelas 



88 
 

regiões do pais e em temas específicos, que devem ser avaliados com minúcia detida – 

interligações regionais, confiabilidade do sistema e superação de equipamentos80. 

Em suma, com a informação das cargas geradas e comercializadas cujas entregas estão 

previstas para os próximos dez anos, os GET avaliarão quais são os reforços e expansões que 

precisam ser realizados para que a transmissão ocorra atendendo às premissas já definidas – 

modicidade tarifária, tensão, segurança, volume de carga etc. 

Assim como o PDE, a cada ano, o PDET é atualizado com informações relativas ao 

ano subsequente (décimo primeiro ano) e são excluídas as informações do ano que passou 

(primeiro ano), num processo contínuo de aprimoramento e aderência à realidade.  

Neste universo, são destacados aqueles empreendimentos previstos para acontecer 

numa perspectiva de cinco anos – e por isso considerados mais urgentes – que são submetidos 

a estudos detalhados para compor os processos de outorga neste horizonte de tempo. A esse 

planejamento mais curto dá-se o nome de Plano de Expansão da Transmissão – PET. 

O fluxograma apresentado na Figura 7 poderá, da melhor forma, demonstrar o fluxo 

de elaboração do PET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 OS GET são: 

 Grupo Sul/Mato Grosso do Sul; 
 Grupo Sudeste/Centro Oeste; 
 Grupo Norte/Nordeste; 
 Grupo das Interligações Regionais; 
 Grupo de Confiabilidade;  
 Grupo de Superação de Equipamentos (MACHADO, PRAÇA, MONTEAH, 2012, p. 91). 
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Figura 7: Fluxograma das diretrizes para elaboração dos relatórios técnicos referentes às novas instalações de 

transmissão da Rede Básica concebidas através de licitação. 

 

 
Fonte: EPE, 2005 
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Conforme já dito, cabe ao ONS contribuir com o planejamento da transmissão e neste 

sentido, dentro de suas atribuições, está a elaboração do PAR – Plano de Ampliações e 

Reforços: 

 

Art. 13 - As atividades de coordenação e controle da operação da geração e da 
transmissão de energia elétrica, integrantes do Sistema Interligado Nacional - SIN, 
serão executadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, pessoa jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, mediante autorização do Poder Concedente, 
fiscalizado e regulado pela ANEEL, a ser integrado por titulares de concessão, 
permissão ou autorização e consumidores que tenham exercido a opção prevista nos 
arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, e que sejam conectados à rede 
básica. 
Parágrafo único - Sem prejuízo de outras funções que lhe forem atribuídas pelo Poder 
Concedente, constituirão atribuições do ONS: 
[...] 
e) propor ao Poder Concedente as ampliações das instalações da rede básica, bem 
como os reforços dos sistemas existentes, a serem considerados no planejamento da 
expansão dos sistemas de transmissão; 

 

Para delimitar o escopo do que seria apresentado pelo ONS através do PAR, 

inicialmente foi necessário conceituar as atividades de ampliação e reforços, o que foi feito 

através do Módulo 4, dos Procedimentos de Rede81: 

 

1.2 Ampliações são novas instalações de transmissão resultantes de novas concessões 
de transmissão, enquanto reforços compreendem a instalação, substituição ou 
reforma de equipamentos em instalações de transmissão existentes ou a adequação 
dessas instalações, visando aumento de capacidade de transmissão, o aumento de 
confiabilidade do SIN, de vida útil de equipamentos ou a conexão de usuários. (grifos 
nossos) 

 

A elaboração do PAR é anual, para um horizonte de análise de três anos à frente, com 

a ressalva de que se nesse interregno for necessária a consecução de alguma ampliação 

emergencial, a demanda é sinalizada ao Poder Concedente, através de uma atualização do plano.  

Seu objetivo principal pode ser compreendido como indicam Machado, Praça, 

Monteah (2012, p. 91): 

 

Adequar a cronologia do plano de expansão da transmissão, estabelecido pelo órgão 
responsável pelo planejamento do setor elétrico, aos condicionantes de curto prazo 
determinados pelas solicitações de acesso, às ampliações e aos reforços propostos 
pelos agentes (que podem surgir a qualquer momento), às variações de previsões de 
carga não consideradas pelo planejamento da expansão de geração e transmissão, aos 
atrasos do cronograma de implantação de instalações de geração e transmissão, bem 
como às informações oriundas do planejamento e da programação da operação elétrica 
e energética e da operação em tempo real. Os estudos visam também a quantificar a 

                                                           
81Disponível em: <http://extranet.ons.org.br/operacao/prdocme.nsf/videntificadorlogico/6A8952D08CA11E77 
832580980050732F/$file/Subm%C3%B3dulo%204.1.pdf?openelement>. Acesso em 09 jan. 2017. 
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necessidade de compensação reativa adicional que se faz necessária diante dos novos 
condicionantes. 

 

De forma sintética, o PAR tem o condão de compatibilizar o que foi planejado durante 

um longo prazo para o momento presente, ajustando eventuais desvios ou acontecimentos não 

previstos no PDET. 

As Demais Instalações de Transmissão82 – DIT também são consideradas no 

planejamento de ampliações e reforços. Apesar de não serem considerados petrechos da Rede 

Básica, as DIT influenciam no funcionamento do sistema de transmissão e devem acompanhar 

sua evolução. Elas são objeto de um apêndice do PAR, denominado PAR-DIT. 

Para a confecção do PAR, o ONS solicita aos agentes os dados sobre alterações no 

sistema e/ou incorporações de novas instalações. Essas informações compõem a Base de Dados 

Técnica – BDT do ONS. 

Os agentes – representados nos GET – entabulam as informações solicitadas, seguindo 

um Termo de Referência elaborado pelo ONS e os Módulos 4 – Ampliações e Reforços e 

Módulo 23 – Critérios para Estudos – dos Procedimentos de Rede.  

A partir desses dados, são preparadas as várias simulações que serão realizadas para 

todo o período em estudo e para todas as várias regiões do país. Os estudos que contemplam 

tais simulações são realizados por cada GET, de acordo com a região e a temática a ser 

analisada.  

Segundo (Machado, Praça, Monteah, 2012, p. 95): 

 

Com base neste diagnóstico, são incorporadas à configuração inicial as novas obras 
recomendadas pelos estudos de planejamento da expansão e testadas as condições de 
atendimento, caso a caso, até que se determine, para cada ano de estudo, uma 
configuração que atenda aos critérios de desempenho elétrico. 

 

Após a elaboração do PAR pelo ONS e do PDET pela EPE, ao MME caberá realizar 

a compatibilização desses dois planos e o posterior envio à ANEEL, que deverá seguir o 

estabelecido para a realização das outorgas relativas ao sistema de transmissão. 

 

4.2.1 O Plano Decenal de Expansão da Transmissão – PDET  

 

O PDET, assim como o PDE, é de responsabilidade do MME, que se utiliza do apoio 

da EPE para realizá-lo. As estimativas de evolução do sistema de transmissão para o horizonte 

                                                           
82 Vide tópico 4.1.1. 
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decenal com a construção de etapas intermediárias de crescimento devem estar contidas no 

PDET, assim como a indicação das obras a serem priorizadas. O resultado do PDET é, segundo 

os autores Carvalho Júnior, Araújo, Silveira, Gama e Esmeraldo (2012, p. 74): 

 

[...] a estimativa de evolução do SIN e dos investimentos para o setor, ao longo do 
horizonte decenal, de um diagnóstico pormenorizado das condições de adequacidade 
do SIN ao atendimento das cargas, com a indicação dos estudos que deverão ser 
efetuados, de forma a estabelecer a melhor alternativa de expansão. 
 

A Figura 8 apresenta o fluxo do processo de elaboração do PDET. 

 

Figura 8: Fluxograma para elaboração dos estudos para o PDET  

 
Fonte: (CARVALHO JÚNIOR, ARAÚJO, SILVEIRA, GAMA e ESMERALDO, 2012, p. 75) 
 

No último plano decenal elaborado, PDE 2024, para o planejamento da transmissão, 

foram considerados (MME/EPE, 2015, p. 133): 
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A expansão do SIN apresentada neste plano decenal contempla: os empreendimentos 
recomendados nos estudos de viabilidade técnico-econômica e socioambientais de 
alternativas (Relatórios R1); os empreendimentos consolidados no Programa de 
Expansão da Transmissão – PET; e as atualizações das redes de distribuição geradas 
pelas distribuidoras de energia em suas áreas de atuação. 
[...] 
 
Além dessas expansões, foram consideradas, principalmente para os anos finais do 
período decenal, obras referenciais de integração das usinas de grande porte e das 
consequentes ampliações das interligações. 

 

No curso do planejamento, caso a EPE receba algum pedido de acesso ao sistema, este 

será analisado, observando o critério de mínimo custo global de interligação e reforço e de 

compatibilização do pedido com o que já fora planejado para expansão do sistema de 

transmissão. 

A EPE se manifesta através de parecer técnico e pode solicitar complementação de 

estudos para posicionar-se. No parecer, a EPE pode autorizar o solicitado como reforço à rede 

existente ou, ainda, recomendar a integração do empreendimento pretendido nas concessões a 

serem licitadas pela ANEEL. 

 

4.2.2 O Planejamento visando a integração das fontes renováveis de energia ao SIN 

 

Avaliando o PDE 2024, nota-se que a perspectiva de evolução das fontes renováveis foi 

acompanhada de efetiva preocupação com a interligação destas novas fontes no SIN, 

aumentando a oferta de energia quantitativamente e qualitativamente (MME, 2015, p. 136): 

“Destaca-se que estas contratações ocorreram, conforme apresentado na Figura 9, de forma 

majoritária nas regiões Nordeste e Sul do Brasil que são, notadamente, as regiões com maior 

potencial desse tipo de fonte”. 
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Figura 9 – Localização dos empreendimentos eólicos contratados nos leilões de energia 

 
Fonte: MME (2015, p. 136) 

 
 
Tendo em vista a tendência crescente de contratação deste e de outros tipos de fontes 
renováveis de energia, além da necessidade premente de expandir o sistema de 
transmissão das regiões Sul e Nordeste, em prazos cada vez mais curtos, a EPE tem 
realizado estudos específicos, denominados Estudos Prospectivos, que possuem o 
intuito de ampliar o sistema de transmissão para permitir a integração do potencial de 
fontes alternativas renováveis. 
Esse potencial prospectivo, estimado com base nos cadastramentos dos leilões de 
energia, contempla principalmente a integração de empreendimentos eólicos, dados 
os excelentes resultados obtidos por essa fonte nos últimos certames. Contudo, as 
expansões propostas nos estudos prospectivos poderão ser aproveitadas para o 
escoamento da energia proveniente de quaisquer tipos de fontes (MME/EPE, 2015, p. 
136). 

 

Ainda assim, apesar de constituir um ponto de relevância no Plano Decenal de Energia 

com horizonte até 2024, a efetiva integração dos empreendimentos eólicos não foi realizada a 

tempo de interligar as novas usinas eólicas no SIN. Em um incompreensível descompasso, a 

instalação dos aerogeradores foi finalizada antes que as linhas de transmissão ficassem prontas, 

fazendo com que a energia gerada fosse dissipada. À época do acontecido, muitas reportagens 

foram veiculadas, noticiando a desarmonia: 
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Energia eólica é desperdiçada por falta de linhas de transmissão no NE. Desperdício 
dos parques eólicos já virou prejuízo para o Governo Federal. Produção seria 
suficiente para abastecer 3,3 milhões de pessoas.83 
32 parques eólicos estão parados à espera de transmissão de energia. Dados da 
ANEEL mostram que 32 dos 71 parques eólicos leiloados em 2009 estão parados por 
causa da falta de linhas de transmissão.84 
Falta de linhas de transmissão atrasa operação de 34% dos parques eólicos.85 

 

O atraso na construção das linhas de transmissão foi justificado por vários agentes do 

setor, através da demora na obtenção do licenciamento ambiental e da constituição de servidão 

de passagem, nos inúmeros terrenos particulares que seriam traspassados pelas estruturas de 

transmissão. 

Conforme se depreende da figura 09 e do texto que a acompanha, ambos extraídos do 

PDE 2024, a energia a ser gerada pelas usinas eólicas (13.998 MW) foi contratada sem que as 

linhas de transmissão tivessem sido finalizadas, apenas com a constatação de que haveria 

“necessidade premente de expandir o sistema de transmissão das regiões Sul e Nordeste em 

prazos cada vez mais curtos”. Isso fez com que a energia gerada pelas torres recém instaladas 

não pudesse ser escoada até os centros de consumo. 

Este fato acendeu uma grande discussão no setor elétrico, quanto à forte dependência 

da infraestrutura de transmissão, para que ocorra a expansão da oferta de energia gerada por 

fontes de energias renováveis ou alternativas que, por serem dependentes de fenômeno 

intrinsecamente naturais, estarão normalmente distantes do circuito atendido pela Rede Básica. 

Isto já havia sido preconizado nos planejamentos nacional e decenais e o descompasso do 

planejamento já havia sido alertado por Braga (2016, p. 175), quanto ao PDE 2023, conforme 

demonstrado no Capitulo 3 (item 3.4).  

Neste mesmo sentido, é interessante notar que toda a estrutura do SIN, sobretudo sua 

Rede Básica, foi desenvolvida levando em consideração a matriz energética hidrotérmica e que 

construiu a segurança energética nacional ao longo dos tempos. Romper com este arquétipo 

demandará organização e persistência por parte de todos os agentes do setor.  

Como a energia eólica foi aquela cuja capacidade instalada mais expandiu nos últimos 

anos – 32,81%, em 2012, 16,26%, em 2013, 121,98%, em 2014, 56,15%, em 201586 – seu 

desenvolvimento também foi o mais afetado. Contudo, esta situação estende-se a todas outras 

fontes renováveis que encontram na rede de transmissão um fator limitante à sua expansão. 

                                                           
83 G1. Jornal Nacional, 2013 
84 PEREIRA, Renne. O Estado de São Paulo, 2012. 
85 PASSOS, Juliana. UOL, 2013 
86 Fonte: EPE. BEN, 2016, p. 184. Dados extraídos da Tabela I.2 - Capacidade Instalada de Geração Elétrica por 
Fonte. O crescimento indicado se refere ao incremento da capacidade instalada em relação ao anterior. 
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O especialista Odilon Camargo, autor do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, em 

entrevista concedida à Agência Brasil EBC (ÍNDIO DO BRASIL, 2015), evidencia a 

disponibilidade do sistema de transmissão como condição sem a qual não haverá expansão da 

oferta de energia eólica: “os pontos de conexão vão ser o gargalo para a expansão da eólica. Se 

não tiverem as linhas adequadamente conectando o Nordeste com o Sudeste, vão atrasar o 

desenvolvimento da eólica.” 

Noutro momento da matéria, o especialista explica que a existência do aparato de 

transmissão constitui verdadeiro incentivo para a expansão das energias renováveis: 

 

Segundo o engenheiro, a energia eólica produzida no Nordeste é a mais barata do país. 
Ele citou, como exemplo, o Texas, nos Estados Unidos, onde foi identificada uma área 
com potencial de expansão da energia renovável competitiva e, de acordo com 
Camargo, foi montada uma linha de transmissão para conectar os parques eólicos. 
“Então linha de transmissão será o grande incentivador. Mas, pode ser o gargalo, se 
não existir. Mas, havendo as linhas, vai baratear a energia para nós consumidores", 
explicou.  

 

Em entrevista concedida à Agência Canal Energia, o especialista enfatiza o problema 

de integração das fontes geradoras de energias renováveis no sistema e coloca a existência de 

linhas de transmissão disponíveis como um potencial atrativo aos investidores nestas fontes 

(CAMARGO, 2016): 

 

Essa questão apresenta duas vertentes principais. A primeira é que ainda há limitações 
decorrentes do mal atendimento por linhas de transmissão, principalmente no 
Nordeste onde temos algo entre 6 GW e 7 GW de eólicas que se somam às UHEs do 
São Francisco e levam a um potencial total de 10 GW, um volume que indica a 
necessidade de termos mais linhas para o escoamento desse potencial para outras 
regiões. Outra questão é a ambiental que, para os parques, a licença é muito mais 
rápida, já para as linhas, os problemas são fundiários e ambientais. Mesmo com a 
declaração de utilidade pública por parte da ANEEL, encontrar todos os proprietários 
das terras é complicado. 
 
Além disso, é bom lembrar que o problema da transmissão no setor eólico deve-se a 
uma virtude dessa fonte, a rapidez com que fica pronta. Mas isso não é exclusividade 
do Brasil, há a mesma dificuldade de escoamento até mesmo na China, Estados 
Unidos e Índia por sua extensão territorial. Aliás, no Texas, que concentra de 80% a 
90% da expansão eólica nos Estados Unidos, o governo local desenvolveu projeto de 
linhas para se adiantar à demanda. Ao passo que os parques vão ficando prontos já 
encontram a conexão disponível. E quando esse circuito estiver saturado já haver as 
torres para que seja colocado o segundo circuito. Aqui no Brasil o planejamento da 
EPE que interconecta o Nordeste com o Sudeste é positivo, pois a carga está nesse 
maior submercado o que dará vazão à produção eólica. O que eu tenho ouvido é que, 
em 2019, a questão da conexão estará bem equacionada e que teremos linhas para 
todo mundo, uma notícia muito importante para o setor elétrico do país.  

 

Embora fique evidenciado que a rapidez do licenciamento e da instalação dos 

aerogeradores – características imanentes a este tipo de empreendimento – se antepõe ao longo 
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prazo necessário para a implantação das linhas de transmissão – cuja instalação é mais lenta e 

o licenciamento, mais complexo – o autor deixa claro que no modelo entendido como ideal, a 

infraestrutura necessária deve estar concluída, à espera de novas fontes geradoras, para que isto 

sirva de incentivo. No caso do Brasil, o que ocorreu foi justamente o contrário, garantida a 

geração com a construção das torres aerogeradoras, a transmissão veio a reboque. 

Para resolver o problema, o governo ao invés de atacar os motivos que impediam a 

instalação das linhas de transmissão, preferiu adotar outra medida que saiu na contramão do 

planejamento proposto: restringiu os certames, exigindo na habilitação prévia aos leilões de 

energias renováveis o aceite de conexão ao SIN para escoar a energia. Conforme se depreende 

da notícia veiculada pela Agencia Reuters (COSTA, 2016): 

 

O fracasso em licitações para a construção de novas linhas de transmissão de energia, 
que ganhou força a partir do ano passado, quando quase metade dos projetos ofertados 
não atraiu interesse, poderá ter impacto em leilão de novas usinas de geração deste 
ano, uma vez que as regras dos certames de energia preveem que só podem 
competir projetos que tenham linhas garantidas para escoar sua produção. 
Os principais prejudicados devem ser projetos de energia eólica, geralmente 
localizados em regiões isoladas do Nordeste e no Sul, com conexão limitada à rede, o 
que pode restringir fortemente o número de usinas aptas a disputar o leilão para 
contratação de novas eólicas e solares agendado para dezembro deste ano. (grifo 
nosso) 
 

A medida deixou de fora estados com forte vocação para geração de energia eólica e 

solar, como Rio Grande do Norte, Bahia e Rio Grande do Sul, que poderiam contribuir para o 

aumento da oferta de energia gerada a partir dessas fontes, mas, que não possuem linhas de 

transmissão suficientes para escoar a energia produzida. É o que traz a notícia veiculada pelo 

jornal O Estado de São Paulo (PEREIRA, 2016): 

 

O atraso em obras de transmissão e a falta de apetite do investidor nos últimos leilões 
de concessão começam a barrar investimentos bilionários na área de geração de 
energia elétrica. Nesta semana, uma nota técnica do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) revelou que, em alguns Estados do País, a rede de 
transmissão não tem mais capacidade para escoar eletricidade de novos projetos. 
Ou seja, investimentos previstos para esses locais terão de ser adiados até que 
novas linhas sejam licitadas. 
A restrição atinge Bahia, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul – consideradas 
regiões de grande potencial eólico e solar. Diante da constatação da nota técnica, 758 
projetos nos três Estados ficarão de fora do leilão de geração previsto para 
dezembro. No total, esses empreendimentos somam mais de 7 mil megawatts (MW) 
de energia (eólica e solar), impedidos de sair do papel. (grifos nossos) 

 

Na avaliação de Elbia Gannoum, presidente executiva da Associação Brasileira de 

Energia Eólica – ABEEólica – a medida adotada refletiu imediatamente nos certames, 

reduzindo consideravelmente o volume de energia comercializado (SÃO PAULO, 2015): 
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De acordo com a executiva, empreendedores eólicos tinham mais projetos para vender 
no certame, mas não puderam vender por não haver transmissão disponível. “Eu tenho 
a impressão de que a demanda por eólica nesse leilão chegaria a 2 GW, mas nós 
vendemos pouco mais de 500 MW”, disse Elbia, que participou nesta segunda-feira, 
7 de dezembro, do lançamento do caderno Energias Renováveis Complementares, 
elaborado pela FGV Energia. 
Ela contou que, no leilão, que é feito em duas fases, houve muita disputa pela linha 
de transmissão, que é a primeira fase. Depois, quando foi para a segunda fase, já não 
houve disputa. “Isso mostra que a disputa hoje não está por preço, está por 
transmissão”, comentou. 

 

Em suma, a medida definida pelo Poder Concedente se opôs ao planejado no PDE 

2024 quando, ao limitar os certames de energias renováveis àquelas regiões atendidas pelas 

linhas de transmissão, ao contrário de ampliar a oferta por este tipo de energia, reduziu-a 

drasticamente. 

O efeito disso foi prenunciado por Braga (2016, p. 183), quando o autor descreve o 

fenômeno do resultado dos leilões influenciando no planejamento da expansão, como 

planejamento ex-post, quando o ideal é que ocorra justamente o contrário: que o planejamento 

cumpra sua função, determinando o acontecimento dos leilões (planejamento ex-ante)87. 

 

4.3 Vinculações e indeterminismos no planejamento dos sistemas de transmissão 

brasileiros  

 

Apesar da existência dos Planos Nacionais e dos demais planos do setor de energia, 

esses documentos pecam pelo excesso de tecnicismo e, por este motivo, ficam confinados aos 

limites dos órgãos e instituições que militam nessa seara, não produzindo nenhum efeito para 

além de suas agendas internas. Com isso, a necessária aderência do Plano Nacional de Energia 

com outras agendas setoriais não ocorre e o transcurso esperado para o setor é colhido por 

decisões políticas transversais, que atendam a outros interesses. 

Assim, se o planejamento no setor elétrico pretende voltar sua geração para fontes 

menos impactantes, ele não pode ter o curso de sua consecução afetado por medidas que visem 

incrementar a geração através de térmicas88. 

                                                           
87Embora o autor utilize as expressões – planejamento ex-post e ex-ante – para explicar as consequências dos 
leilões genéricos de geração, a explicação é também cabível no caso apresentado em que os leilões de transmissão 
tiveram influência direta no resultado do PDE 2024. 
88 A exemplo do que ocorreu com a emenda à Medida Provisória n° 735, de 2106, que propôs a implantação do 
Regime de Geração de Base, estabelecendo um programa de incentivo à modernização de usinas térmicas a carvão. 
Apesar de ter sido aprovada pelo Senado da forma como proposta, o Projeto de Lei de Conversão sofreu veto nesta 
parte. 
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Lado outro, se a expansão das fontes renováveis e a diminuição da emissão de dióxido 

de carbono, pelo setor energético, são metas que se esperam para um futuro próximo, num 

modelo em que o setor privado é quem realizará os investimentos, devem ser arquitetados e 

colocados em prática pelo Poder Público maiores incentivos. 

Neste aspecto, vale salientar que sendo uma peça totalmente técnica, os Planos 

Nacionais de Energia não foram submetidos ao trâmite legislativo, por isso não possuem 

natureza jurídica e, menos ainda, eficácia cogente, o que lhes diminui a efetividade. Ademais, 

pode ter faltado a tais planos, a participação democrática efetiva que lhes conferiria o sentido 

de pertencimento social, conforme preconizado por Souza e Clark (2008, p. 86). 

Conforme apresentado no tópico anterior, embora o Estado tenha se cercado das mais 

diversas formas de planejamento para o setor de transmissão de energia – plano de ampliações 

e reforços, plano de expansão da transmissão, plano decenal de expansão da transmissão – ainda 

há, na execução desses planos, uma enorme dependência de interesse do setor privado, para que 

possam sair do papel. Neste aspecto é que a participação do Poder Público, na construção de 

um ambiente fortemente atrativo, é de fundamental importância.  

Ainda que se tenha atribuído a outros fatores, a inexistência de um sistema de 

escoamento de energia eficiente nas regiões propícias à implantação de fontes renováveis se 

deu em virtude especialmente, da falta de interesse do setor privado em participar dos certames 

de concessão para prestação de serviço público de transmissão. 

Os leilões dos anos de 2015 e 2016 aconteceram num cenário severamente negativo 

para que as empresas privadas fizessem investimentos nesses segmentos. Elas se encontravam 

descapitalizadas e os empréstimos só eram conseguidos a juros muito elevados. Em suma, nas 

palavras de Roberto Brandão, pesquisador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ 

(COSTA, 2015): "houve um esgotamento da capacidade financeira das empresas mais 

tradicionais do setor... e atrair novos agentes não é tão trivial em um momento de economia 

fraca".  

Neste passo, no leilão de transmissão ocorrido em agosto de 2015, dos onze lotes 

ofertados, apenas quatro foram leiloados. É importante observar que, no momento do 

acontecimento deste leilão, ainda não haviam sido estabelecidos os parâmetros e valores 

indenizatórios dos ativos não amortizados e não depreciados antes de 31 de maio de 2000, 

conforme previsto pela Medida Provisória n° 591, de 29 de novembro de 201289. Este foi um 

                                                           
89 Teve seu prazo de vigência encerrado no dia 9 de maio de 2013, por Ato Declaratório do Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional Nº 30. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/Congresso/apn-030-mpv591.htm>. Acesso em: 09 jan. 2017. 
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dos motivos atribuídos ao insucesso do certame. O setor, inseguro, cobrava uma posição do 

governo, pois já fazia quase três anos da edição da Medida e nada havia sido definido. 

Outro motivo que afastou as empresas foi o fato de que o Banco Nacional do 

Desenvolvimento – BNDES, como praticamente único banco financiador em longo prazo do 

país, reduziu a participação dos financiamentos em obras de transmissão de 70% para 50% do 

montante que havia sido disponibilizado no ano anterior. 

Em novembro de 2015, houve outro leilão, cujo resultado culminou na concessão de 

apenas quatro dos doze lotes previstos para contratação. 

Com este resultado pífio, a ANEEL se debruçou sobre as condições de cada um dos 

lotes, a fim de identificar os possíveis entraves responsáveis pela repulsa dos investidores. No 

mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União – TCU analisou os requisitos do Leilão 

13/201590 e emitiu recomendações a serem acatadas pela ANEEL, no seguinte sentido: 

 Dilação do prazo para entrada em operação das estruturas, tornando-os 

factíveis; 

 Revisão do RAP teto, para ajustar taxas de retorno dos projetos à atual 

conjuntura econômica; 

 Revisão do tamanho dos lotes, vinculando a atratividade econômica a critérios 

de prioridade para implantação; 

 Reconsideração das limitações de mercado; 

 Adiamento da data de acontecimento do certame, para que o órgão concedente 

pudesse efetuar as revisões necessárias e  

 Realização de outras recomendações para questões específicas (revisão de 

especificações técnicas de cabos e de preços definidos para propriedades a 

serem desapropriadas e que interferiam no preço final da obra). 

 

Como recomendação geral, o TCU prescreveu a antecipação do planejamento de 

expansão da transmissão, de forma a compatibilizar os prazos de implantação com as datas de 

entrada em operação das instalações de geração.  

                                                           
90 Este leilão foi considerado o maior leilão de transmissão da história do setor elétrico brasileiro, contemplando 
26 lotes, com obras previstas em 16 estados da Federação, e cujos investimentos previstos alcançam o montante 
de R$ 23,2 bilhões, para a implantação de 12.811 km de linhas de transmissão e 34 subestações de energia. 
(Tribunal de Contas da União, 2016). 
A vultuosidade do leilão e a constatação de “circunstâncias revelam elevado risco de insucesso na contratação de 
investimentos em linhas de transmissão em 2016 e em especial do Leilão 13/2015-Aneel”, que foi utilizado pelo 
TCU para justificar sua intervenção (Tribunal de Contas da União, 2016b). 
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Atendendo à recomendação do TCU, a ANNEL cancelou o edital e promoveu, em 

2016, duas rodadas distintas para a transmissão. A primeira delas, em abril de 2016, demonstrou 

melhoria no resultado, quando quatorze dos vinte e quatro lotes postos em oferta foram 

arrematados. 

Contudo, foi apenas a segunda etapa que teve um resultado verdadeiramente 

promissor, acontecida em novembro de 2016, teve vinte e um dos vinte e quatro lotes 

arrematados e deságio de até 28%. 

Isso apenas foi possível, porque o BNDES, no mês anterior, divulgou novas regras de 

financiamento para projetos de energia elétrica que beneficiam a geração solar, eólica, pequenas 

centrais hidrelétricas, biomassa e cogeração, além de projetos de eficiência energética e de 

transmissão de energia. Foi reduzido o financiamento para grandes hidrelétricas e extinto o 

apoio a investimentos em termelétricas a carvão e óleo combustível (BNDES, 2016). 

Especificamente para a transmissão de energia, o financiamento foi estruturado a custo 

de mercado, em vez de Taxa de Juros de Longo Prazo, com prazo mais longo (20 anos de 

amortização) e participação de até 80% no financiamento total (BNDES, 2016). 

Um novo leilão está sendo planejado para 2017, a ser composto por empreendimentos 

inéditos, obras não executas por empresas como a Braxenergy, MGF, Isolux e Abengoa e por 

lotes que já foram licitados, mas não tiveram interessados (FREIRE, 2016). 

Para este certame, novas regras foram definidas pela ANEEL, a fim de evitar que as 

empresas não consigam arcar com os compromissos financeiros decorrentes dos projetos e 

acabem abandonando as obras, a exemplo do que ocorreu com a espanhola Abengoa91, cuja 

bancarrota impactou consideravelmente na expansão do sistema de transmissão do Brasil. 

Neste sentido, nos novos certames para transmissão, foram definidas regras mais claras 

sobre a execução de garantias financeiras em caso de descumprimento do edital. Como 

condição para participação, a empresa deverá apresentar uma espécie de "carta fiança" que 

assegure a viabilidade financeira e econômica do projeto, dificultando a entrada de 

“aventureiros” no negócio e que poderiam adotar uma postura agressiva para arrematar os lotes, 

sem a devida análise de viabilidade do plano de negócio. Além disso, após a finalização do 

certame, haverá uma nova rodada para a tentativa de arrematar os lotes não contratados, o que 

foi chamado de “repescagem” (FREIRE, 2016). 

                                                           
91 Sobre o assunto, vide: N. NETO, João. Crise da Abengoa deixa prejuízo de R$ 1 bilhão para indústria elétrica. 
Jornal O Globo. Economia. 09/08/2016. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/crise-da-
abengoa-deixa-prejuizo-de-1-bilhao-para-industria-eletrica-19468642#ixzz4W30xZSYU>. Acesso em 09 jan. 
2017. 
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Com relação ao licenciamento ambiental, no ano de 2015, os recorrentes fracassos dos 

leilões de transmissão fizeram movimentar a Proposta de Emenda à Constituição n° 65, de 2012, 

que passou a ser denominada “Agenda Brasil 2015”. A proposta, bastante criticada pelos 

ambientalistas, prevê a inserção do §7°, no art. 225, da CRFB, dispondo que, para as obras 

públicas, “a apresentação do estudo prévio de impacto ambiental importa autorização para a 

execução da obra, que não poderá ser suspensa ou cancelada pelas mesmas razões, a não ser 

em face de fato superveniente” (SENADO FEDERAL, 2012). 

Em parecer da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o relator descreve como 

objetivo da PEC: 

  

A proposta tem por objetivo garantir a celeridade e a economia de recursos em obras 
públicas sujeitas ao licenciamento ambiental, ao impossibilitar a suspensão ou 
cancelamento de sua execução após a concessão da licença, senão em face de fatos 
novos, supervenientes à situação. 

 

A proposta recebeu críticas de vários segmentos, o que retardou sua tramitação no 

Senado Federal. Como ainda tramita92, a PEC não trouxe nenhum efeito prático aos certames 

de linhas de transmissão. 

Com isto, nota-se que, apenas após uma alteração do cenário de oportunidades, através 

da mudança de regras no leilão e da disponibilidade de crédito pelo BNDES, foi possível chegar 

ao relativo sucesso do último certame de 2016. 

Contudo, mesmo que as obras concedidas sejam finalizadas, pode se considerar que 

ocorrerão com considerável atraso, comparando ao que foi planejado. Neste aspecto, o Brasil 

parece imprimir, no setor energético, sua marca indelével de detença estrutural por seu atraso 

em se aperceber de uma situação desfavorável e transformá-la. 

 

4.3.1 Planejamento indicativo x vinculante  

 

O grau de determinismo dos planos de perfil econômico e a discussão sobre a adesão 

compulsória do setor privado iniciam pelo conteúdo do artigo 174, do texto constitucional, 

replicado a seguir: Art. 174. “Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 

este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.” 

                                                           
92 Até o fechamento deste trabalho, a última movimentação foi a análise e emissão de parecer favorável pela CCJ 
e acontecimento de audiência pública, em dezembro de 2016, com posterior protocolo de manifestações de vários 
entes. 
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Embora muito se tenha discutido sobre a vinculação do setor privado ao planejamento 

público, não há consenso entre os doutrinadores sobre o assunto. Enquanto muitos entendem 

que a imprevisibilidade, característica intrínseca da economia, deve submeter as empresas 

privadas ao “trial and error” (GRAU, 1978, p.237), possível apenas através da flexibilidade 

dos planos, outros opinam que somente as medidas impostas pelo Estado, como racionalmente 

necessárias, podem levar aos objetivos desejados pelo planejamento. 

Na opinião de Almeida (2008, p. 3745), apenas a empresa é legitimada a conformar o 

planejamento de caráter econômico, pois, é nela que resvalam os primeiros efeitos das 

intempéries financeiras, enquanto que o Estado, em sua letargia, se aperceberá destes efeitos 

não diretamente, mas, de forma secundária, através de sua percepção sobre o que acontece: 

 

Ora, a mutabilidade dos fenômenos econômicos ecoa antes na empresa do que em 
qualquer outro lugar. É ela quem os transporta para os mercados e apenas de forma 
mediata é que chegam ao Estado os influxos que atingem a economia. Em verdade, é 
em função da realidade da empresa, fluida e instável, que se impõe a necessidade de 
flexibilização do plano. O Estado, estático por definição, apenas altera o planejamento 
por reconhecer as intempéries a que se submete a existência da empresa, mas o faz 
em aparente ignorância do que efetivamente ocorre. 

 

Sem embargo, mesmo que indicativo, quando o Poder Público estabelece o 

planejamento, ele é, em certa medida, impositivo. O direcionamento das políticas públicas para 

a consecução do planejado – um conjunto de incentivos, permissões, proibições e restrições – 

farão com que o Estado determine o comportamento das empresas naquele mesmo sentido. 

Noutro aspecto, mesmo que o texto constitucional repute como indicativo o 

planejamento para o setor privado, pressupõem-se que há extrema relatividade na expressão 

utilizada, especialmente para o setor energético. Inicialmente, porque as empresas públicas 

integrantes do sistema estariam submetidas à consecução dos planos, obrigatoriamente, já que 

pertencentes ao poder público e, em segundo lugar, a partir do momento em que as instituições 

privadas se vinculassem ao poder público através dos contratos de concessão e autorização, a 

elas também seria determinativo o planejamento. 

Neste sentido, a Súmula n° 298, do Superior Tribunal de Justiça, construiu um 

interessante entendimento sobre a vinculação das entidades privadas de fornecimento de crédito 

ao alongamento das dívidas agrárias previsto no art. 5°, da Lei Federal n° 9.138/95. 

Sobredito dispositivo prevê: 
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Art. 5º São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito 
Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder 
ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores 
rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, 
relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995. (grifo nosso) 
 
[...]  

 

Toda discussão acerca da interpretação do enunciado girava em torno de se dele 

advinha uma faculdade ou uma obrigatoriedade das instituições financeiras em proceder ao 

estiramento da dívida, sempre que solicitado pelo devedor, uma vez que o legislador utilizou a 

expressão autorizados e não outra de significado impositivo. 

Com isso, muitos produtores rurais que tiveram o pedido de alongamento das dívidas 

negado ingressaram com ação judicial para obrigar que as instituições financeiras o acatassem 

e, no mesmo sentido, aqueles produtores que estavam sendo executados pela dívida acumulada, 

questionaram a continuidade da execução com base no mesmo artigo. 

Por seu turno, as instituições bancárias alegavam que o verbo utilizado pelo legislador 

– autorizar – não comportaria compulsoriedade e sim, escolha.  

Após o julgamento de vários casos análogos e que tiveram desfechos similares, o STJ 

enunciou: “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da 

instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.” 

Para justificar o enunciado, o Tribunal se utilizou do conteúdo de direito econômico 

presente nos diversos julgados, dentre eles, o julgamento do Recurso Especial n°166.592-

MGREsp 166.592-MG (4ª T, 07.05.1998 – DJ 22.06.1998)93, que destaca o voto da Juíza Maria 

Elza, do Tribunal de Alçada de Minas Gerais. O voto foi proferido na Apelação n° 239.167 e, 

apesar de vencido, veio mais tarde constituir argumento para o posicionamento do Tribunal 

Superior: 

 

Todavia, a partir do momento em que elas se habilitaram legalmente àquela política 
econômica de planejamento, por força de contrato pactuado junto ao Tesouro 
Nacional - ver art. 8º, inciso II da Resolução n. 2.238/1995 do Bacen - aquele 
planejamento deixou de ser meramente indicativo e se tornou determinante para 
aquelas instituições, fazendo, portanto, com que elas se vinculassem e se 
obrigassem a cumprir as metas estabelecidas na Lei nº. 9.138/1995, de modo a 
realizar a repactuação agrícola. (grifos nossos) 

 

                                                           
93 Os demais precedentes considerados pelo Superior Tribunal de Justiça na construção da Súmula foram: 
AgRg no Ag 320.989-RS (3ª T, 29.03.2001 – DJ 28.05.2001); AgRg no Ag 476.337-RS (3ª T, 25.02.2003 – DJ 
17.03.2003); REsp 147.586-GO (4ª T, 03.09.1998 – DJ 07.12.1998); REsp 194.324-MG (3ª T, 23.11.1999 – DJ 
07.02.2000); REsp 234.246-SP (4ª T, 29.08.2000 – DJ 13.11.2000); REsp 525.651-MG (3ª T, 14.10.2003 – DJ 
10.11.2003). 
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No entender do STJ, a intervenção do Estado no âmbito das entidades privadas, através 

do plano, tem supedâneo na escolha destas em participar da consecução de planejamento de 

cunho econômico, o que é feito através de algum instrumento de pactuação e adesão ao 

programa ou plano. Para o Superior Tribunal, o comando constitucional inscrito no art. 174 fez 

o elo entre a política determinada pelo governo e a prática a ser adotada pelas instituições 

bancárias e, neste passo, colocou a constituição como núcleo do Direito94. 

No caso do setor elétrico, a juridicidade do art. 174, da CRFB, deve ser analisada de 

forma particularizada. Isto porque as especificidades do setor definem características 

diferenciadas do planejamento para os segmentos de geração – planejamento indicativo – e 

transmissão – planejamento determinativo, como explica Prado (2014, p. 46): 

 

Para o caso específico do setor de energia elétrica brasileiro, a expansão ocorre por 
meio dos leilões de eletricidade e sistemas de transmissão. É importante salientar que 
os planos executivos da geração recomendados pelo planejamento não são 
determinativos e sim indicativos, quanto à participação das fontes energéticas nos 
leilões de energia, já que a compra ocorre por preço e, no máximo, o MME pode 
discriminar as fontes que podem habilitar-se nos certames, por meio da Portaria de 
Leilão. Para o segmento de transmissão, os estudos de planejamento possuem um 
caráter determinativo ocorrendo leilões com plano de obras específico. 

 

Assim, diz-se que o planejamento da transmissão é determinativo, porque apenas 

aquelas alternativas elegíveis são licitadas. O Poder Concedente estuda e ordena a distribuição 

de obras de infraestrutura ao longo de um determinado tempo e estas são ofertadas nos leilões, 

não cabendo aos ganhadores nenhum tipo de alteração dos projetos e dos prazos de consecução, 

sem a aquiescência prévia da ANEEL.  

Neste particular, vale lembrar que, ao definir as alternativas para a expansão da 

transmissão, o Poder Concedente chama os atores privados a participarem da confecção do 

planejamento através dos GET (visto no tópico 4.3 deste Capítulo).  

O planejamento da geração se difere por ter característica meramente indicativa, o que 

significa que o Poder Concedente apenas define os montantes de energia que serão adquiridos 

                                                           
94 Neste sentido OLIVEIRA, Márcio L. aponta:  
“Ao adquirir força normativa depositária do senso comunicante de juridicidade, a Constituição contemporânea 
atrai para si valores públicos e privados fundamentais do cotidiano da sociedade (o acervo axiológico coletivo) 
transformando-os em princípios constitutivos do Direito, ou seja, normas jurídicas dotadas de atributos essenciais 
para a funcionalidade do sistema jurídico. Simultaneamente, a Constituição estabelece o modus operandi da 
dinâmica legítima dos poderes público e privado, e das relações intersubjetivas e intergrupais da sociedade. Assim, 
a Constituição torna-se o acoplamento estrutural da política e do Direito, bem como o centro conversor da 
comunicação política, econômica, científica e cultural (religiosidade, moralidade etc.) para a linguagem do Direito, 
viabilizando, por conseguinte, a comunicação para a formação e para a atualização do consenso acerca do próprio 
senso comunicante de juridicidade.” 
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para atender a demanda do momento, cabendo às empresas ganhadoras a definição da melhor 

e mais rentável forma de produzi-los.  

Contudo, conforme observou Braga (2014, p. 182), os leilões genéricos de geração 

estão sendo paulatinamente abandonados pelo Governo. Isto porque não se chega à matriz 

desejada com este tipo de leilão se todos os ganhadores optarem por formas de geração não 

elegidas no planejamento. Assim, aos poucos, o Poder Concedente tem especificado nos leilões 

a fonte a ser utilizada, os padrões de emissão que devem ser observados e outras características 

que restringem os certames àqueles modos de produção menos impactantes. 

Isto mostra que, mesmo sendo indicativo, o planejamento da geração carrega certa 

dose de assertividade. Tal situação fica clara, quando o Poder Concedente, por exemplo, realiza 

leilões estruturantes para viabilizar projetos específicos (como para a construção das usinas 

Santo Antônio, Jirau e Belo Monte); ou leilões restritos às fontes alternativas, como já dito; ou, 

ainda, os leilões de reserva, que também vinculam a geração através de fontes específicas. Ou 

seja, mesmo no caso da geração, o Poder Público dispõe de instrumentos capazes de determinar 

a rota de expansão, moldando o mercado para atender as premissas do planejamento.  

Conforme assinala Bajay (2002, p. 1): 

 

No caso do planejamento indicativo, os agentes do setor, empresas concessionárias, 
produtores independentes, comercializadores, autoprodutores, vendendo ou não 
excedentes de energia para a rede, e consumidores, "livres" e "cativos" não são 
obrigados a seguirem as metas propostas, como acontece no planejamento 
determinativo, que é o único que tem sido praticado até recentemente pelo setor 
elétrico brasileiro.  

 

No entanto, conforme visto no tópico anterior, mesmo no planejamento da transmissão 

que deveria ter caráter determinativo, não é possível o alcance das metas sem que o devido 

estímulo econômico financeiro esteja presente. Neste sentido, arremata Bajay (2002, p. 1): 

 

São necessários, no entanto, instrumentos, em geral de cunho regulatório, que 
premiem os agentes que direcionem as suas atividades no sentido de atingir estas 
metas. Sempre que possível, estes prêmios devem ser de caráter econômico 
financeiro. 

 

Conforme já visto, o Segundo Modelo energético – ou “Novíssimo Modelo” – 

escolheu continuar com a participação majoritária do setor privado na consecução da política 

energética e, neste caso, não se pode olvidar que o objetivo precípuo das empresas é a obtenção 

de lucro, atrelada ao menor custo e ao risco mínimo.  
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Nesta lógica, não há espaço para negócios arriscados, com lucratividade incerta, regras 

pouco ou nada claras e, acima de tudo, sem o suporte de financiamento. Assim, preferindo o 

modelo de consecução da política energética em compartilhamento com o setor privado, o 

governo e seus entes devem cuidar para que este, enquanto presta o serviço de natureza pública, 

também alcance seus objetivos próprios. 
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5 PLANEJAMENTO E PROCESSOS DE GERAÇÃO DE FONTES RENOVÁVEIS 

DE ENERGIA 

 

 

Até o momento, ficou demonstrado que a expansão das fontes renováveis de energia 

encontrou na transmissão um dos seus maiores obstáculos. Assim, para que essas fontes se 

desenvolvam com a rapidez esperada e necessária, é preciso que o setor elétrico elabore a 

expansão da transmissão em completa sintonia com a expansão da geração por fontes 

renováveis, sob pena de ocorrência do descompasso presenciado nos últimos tempos. 

No presente capítulo, será abordada a real necessidade da diversificação da matriz 

energética brasileira, tendo em vista não só o esgotamento das fontes convencionais como 

também o alcance das metas de redução das emissões de gases do efeito estufa, acordadas na 

21ª Conferência do Clima (COP 21). O evento, ocorrido em dezembro de 2015, culminou com 

a assinatura do Acordo de Paris por 197 países, dentre os quais, o Brasil95.  

A participação do Brasil no Acordo é reduzir as emissões em 37%, até 2025 e em 43%, 

até 2030, utilizando como base as emissões levantadas para o ano de 2005, consideradas 

recorde. O setor energético terá enorme contribuição neste aspecto, visto que os dados do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC mostra que, desde 

2005, o setor é um dos que mais contribuem para a emissão dos GEE, tendo alcançado o 

segundo lugar em 2014, conforme demonstra a Figura 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 O Brasil ratificou o acordo em 12 de setembro de 2016. Vide em: <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-
planalto/noticias/2016/09/saiba-o-que-e-o-acordo-de-paris-ratificado-pelo-governo-nesta-segunda-feira>. Acesso 
em 09 jan. 2017. 
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Figura 10: Participação nas emissões brutas por setor para os anos de 2005, 2010 e 2014 

 
Fonte: MCTIC (2016, p. 12) 

 

Para além do Acordo celebrado na Conferência do Clima, a pressão da opinião pública 

tem demandado, de todos os setores da economia, a implementação efetiva de alternativas 

menos impactantes de produção e com menor utilização de recursos naturais. 

Goldemberg e Lucon (2012, p. 336) discorrem sobre o estudo elaborado pela Agência 

Internacional de Energia (International Energy Agency – IEA)96, sobre os dois cenários 

traçados para o horizonte de 2030: o cenário de referência e o cenário alternativo. Após 

detalharem os resultados dos cenários, apresentam as conclusões do estudo elaborado pela IEA, 

dentre as quais destacamos as seguintes: 

 O mundo sofrerá duas grandes ameaças relacionadas à energia: falta de 

fornecimento suficiente e com preço adequado e dano ambiental causado pelo 

consumo excessivo; 

                                                           
96 IEA, World Energy Outlook, 2007. 



110 
 

 A demanda de energia primária cresce menos até 2030, mas os combustíveis 

fósseis permanecem como fonte predominante; 

 O preço do petróleo subirá sistematicamente, seguido pelo gás e pelo carvão; 

 Ocorrerão riscos de interrupção no fornecimento resultando em aumento do 

preço da energia; 

 A dependência crescente do petróleo acentua ainda mais os impactos de ruptura 

no fornecimento; 

 Nas tendências atuais, as emissões de CO2 aumentarão 55%, entre 2004 e 2030 

(1,7% ao ano) e os países em desenvolvimento serão responsáveis por ¾ deste 

aumento; 

 A demanda de energia no cenário alternativo é 10% menor do que no cenário 

de referência; 

 No cenário alternativo, as emissões de CO2 seriam menores do que as do 

cenário de referência em 5%, para 2015 e 16%, em 2030. O cenário alternativo 

considera a adoção de políticas de eficiência e troca de energéticos; 

 Com o aumento do preço de energia, crescerá o interesse das nações em 

desenvolver reatores nucleares; 

 O bicombustível poderá exercer grande contribuição na matriz energética, mas 

sua expansão competirá com a necessidade de expansão para produção de 

alimentos; 

 Para implantação do cenário alternativo, serão necessários verdadeiros “saltos 

tecnológicos”; 

 Mesmo que as ações políticas previstas no cenário alternativo sejam 

plenamente implantadas, as emissões de CO2 continuarão a crescer, assim 

como as pessoas que utilizam combustíveis tradicionais (2,5 bilhões em 2006 

para 2,6 bilhões em 2030). 

Diante disso, o aumento da disponibilidade das fontes alternativas de energia é mais 

do que uma medida esperada por seu apelo ambiental. Ele é, sobretudo, uma medida necessária 

para garantir a continuidade de vida no planeta. 
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5.1 O esgotamento das fontes convencionais 

 

As fontes convencionais de energia são aquelas descobertas e desenvolvidas durante a 

Revolução Industrial. Inicialmente utilizadas para a produção de energia primária, são elas: os 

derivados do petróleo, o carvão mineral, o gás, além, é claro, da lenha – presente na vida dos 

homens desde os primórdios – e do carvão vegetal.  

Com o avanço da tecnologia, novas fontes foram sendo agregadas à matriz energética 

mundial, como as nucleares (fissão), o gás natural e as chamadas fontes renováveis de energia, 

aí podendo compreender a hídrica, eólica, solar, maremotriz, biomassa, geotérmica e a fusão 

nuclear. Muitas ainda em estudo e sem perspectiva de produção econômica num curto espaço 

de tempo.  

As fontes convencionais de energia – especialmente o petróleo, o carvão mineral, e o 

gás – são recursos finitos, por isto entendidos como não renováveis, cuja tendência de consumo 

cresceu exponencialmente nas últimas décadas. Como recursos finitos, a escassez de cada uma 

delas dependerá da reserva existente no mundo e da velocidade de consumo. Por questões 

óbvias, esgotarão com maior rapidez aquelas fontes que tiverem melhor valor comercial ao 

longo do tempo. 

 

5.1.1 Petróleo 

 

Desde os anos 1970, fala-se sobre a escassez e a finitude das reservas de petróleo 

mundiais.  

A previsão para a produção de petróleo mundial mostra um declínio, a partir dos anos 

2000, podendo alcançar os mesmos patamares produtivos de 1940, em 2060. É o que demonstra 

Hinrichs, Kleinbach e Reis (2010, p. 239), quando apresentam a Curva de Hubbert para a 

diminuição da produção mundial de petróleo, conforme a figura 11. 
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Figura 11: Curva de Hubbert 

 
Fonte: Hinrichs, Kleinbach e Reis (2010, p. 239) 

 

As novas reservas que são descobertas passam por um processo de análise, em função 

da sua viabilidade e certeza de obtenção e são classificadas como: 

▪ Reservas provadas: podem ser exploradas economicamente, com razoável certeza 

(90%). 

▪ Reservas prováveis: exploráveis com uso de tecnologias atuais ou em estágio de 

desenvolvimento, com certeza de obtenção de 50%. 

▪ Reservas possíveis: Tem probabilidade de obtenção de cerca de 10%. 

Essa classificação se dá através da avaliação de estudos geológicos de volume e teor 

da substância descoberta, bem como da economicidade de exploração e da posterior 

recuperação da jazida.  

À medida que vêm sendo exploradas, as reservas provadas estão se exaurindo. As 

prováveis dependem de avanços tecnológicos para migrarem para o grupo de provadas, assim 

como as possíveis dependem de um cenário extremamente favorável para serem exploradas de 

fato. 

Nesse processo, as reservas provadas com melhor avaliação de economicidade são as 

que são exploradas primeiro e se exaurem na mesma medida. As prováveis e possíveis são 

aquelas reservas encontradas em locais inóspitos e de difícil acesso ou com restrições 

ambientais severas. 

É o que assevera Goldenberg e Lucon (2012, p.79): “A United States Geological 

Survey estima que as reservas totais de petróleo sejam cerca de três vezes o montante das 

conhecidas, porém boa parte desses potenciais poderá permanecer irrecuperável até 2050.” 

Os autores Hinrichs, Kleinbach e Reis, (2010, p. 239) apresentam dados que 

demonstram a queda da produção e das reservas provadas, nos EUA, desde 1960: 
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Figura 12: Reservas de Petróleo bruto nos EUA 

 
Fonte: Hinrichs, Kleinbach e Reis (2010, p. 238) 

 

Heinbergh (2004, p. 34), em sua obra Powerdown, após citar inúmeros artigos 

científicos e dados levantados por instituições de pesquisa sobre petróleo, chega à seguinte 

conclusão: 

 

But while the oil optimists appeared confident, their forecasts, when examined 
closely, predicted only that the global peak will come a few years later than is forecast 
by the pessimists - perhaps by 2030 or 2035, instead of the pessimists' 2004 to 2016 
range. 
Even if we accept the optimists view of future supply, industrial societies have a huge 
problem on their hands. The Age of Oil is indeed about to come to an end, by 
everyone’s estimates. 

 

Assim, quanto mais o tempo avança, a descoberta e, consequentemente, a exploração 

de novas jazidas se torna mais dificultosa e onerosa e, mesmo que se sejam viáveis em algum 

momento, a sua intrínseca finitude propulsiona a entrada de novas fontes na matriz mundial e 

a adoção de medidas de eficiência energética que evitem o Powerdown.  

 

5.1.2 Carvão mineral 

 

Historicamente, o carvão mineral foi substituído pelo petróleo entre as décadas de 

1950 e 1960, quando este combustível se mostrou mais adequado a alguns usos, como por 

exemplo para a iluminação e para o transporte. Segundo Santos (2015, p. 5): 
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Os países industrializados, durante as décadas de 50 e 60, basearam seu 
desenvolvimento econômico no uso intensivo e acelerado do petróleo, cujos preços 
estavam artificialmente baixos, criando uma dependência perigosa desta fonte 
energética, como a história da década seguinte iria mostrar. Além disso, exportaram 
para o resto do mundo esse modelo econômico através de produtos, serviços e 
tecnologia. 

 

Contudo, por ser abundante na natureza, ele continua presente na matriz energética 

mundial e, em alguns países, chega a ser o segundo recurso mais utilizado para a geração de 

energia. 

No Brasil, as novas jazidas se expandiram até meados dos anos 1980 e, a partir daí, se 

mantiveram as mesmas (PHILIPPI JUNIOR, 2012, p. 226). Tais jazidas estão concentradas na 

região Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul.  

A expansão da produção de carvão mineral no Brasil97 encontra óbices nos problemas 

socioambientais decorrentes da exploração, na logística necessária para transporte do material 

e, mais recentemente (HINRICHS, KLEINBACH e REIS, 2010, p. 239), na descoberta das 

jazidas de gás natural não associado, o que comprometeu a participação do carvão mineral na 

matriz energética brasileira (PHILIPPI JUNIOR, 2012, p. 232). 

 

5.1.3 Gás 

 

O gás ocorre na natureza associado ao petróleo – chamado gás associado – ou em 

poços próprios – gás não associado. A exploração histórica do gás natural é daquele que ocorre 

associado ao petróleo, cuja viabilidade se justificaria na exploração do próprio óleo. As jazidas 

de gás não associado começaram a ser exploradas, posteriormente, como coadjuvantes no 

atendimento à demanda de petróleo. 

Há ainda o gás de xisto, ou shale gas, que ocorre não propriamente em poços, mas em 

materiais rochosos de baixa permeabilidade. Estocado nos “poros” das rochas, o gás de xisto 

só pode ser removido através de uma técnica chamada fracking, ou fraturamento hidráulico, 

que consiste na introdução de quantidades de água e ar, sob forte pressão, nessas rochas, que 

causariam fissuras por onde o gás seria retirado. 

                                                           
97Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que o carvão mineral utilizado como insumo siderúrgico no Brasil é 
importado da Austrália, Estados Unidos, Canadá, China e Colômbia. (PHILIPPI JUNIOR, 2012, p. 232). 
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Contudo, a exploração do shale gas vem sendo bastante criticada em alguns países 

pelo risco de contaminação de águas subterrâneas e solo, que pode ocorrer através da técnica 

do fracking. 

Por ter iniciado o processo de exploração comercial mais recentemente, a descoberta 

das reservas de gás natural teve uma evolução nos últimos anos, conforme demonstra o gráfico 

4, extraído do International Energy Outlook 2016, elaborado pela International Energy Agency 

– IEA. 

 

Gráfico 4: Reservas provadas mundiais de gás natural, por região, 1980-2016 (em pés cúbicos98) 

 

 
Fonte: International Energy Agency (2016) 

 

Todavia, como o petróleo, o gás natural se encontra em jazidas com volume finito cuja 

restauração demandará alguns milhares de anos. Muitas destas jazidas se encontram em locais 

que inviabilizam a exploração por questões econômicas ou diplomáticas99. Embora tenha um 

papel muito importante na transição da matriz energética mundial – uma vez que a queima do 

                                                           
98 A medição cúbica é o derivado tridimensional de uma medida linear, portanto, um pé cúbico é definido como o 
volume de um cubo com lados de 1 ft de comprimento. Em termos métricos, o pé cúbico é um cubo com lados de 
0,3048 metros de comprimento. Um pé cúbico equivale aproximadamente a 0,02831685 metros cúbicos, ou a 
28,3169 litros. m³ = ft³/35.315. (Disponível em:<http://www.metric-conversions.org/pt-br/volume/pes-cubicos-
em-metros-cubicos.htm>. Acesso em 09 jan 2017). 
99 74% das reservas mundiais estão localizadas na Europa Oriental, ex-União Soviética e Oriente Médio (PHILIPPI 
JUNIOR, 2012, p. 212). 
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gás natural é ambientalmente mais adequada do que a dos derivados de petróleo – a dependência 

desta fonte deve ser evitada. 

 

5.2 Energias renováveis 

 

Conforme bem assinalado por Custódio e Valle (2015, p. 22), há, presente na 

legislação e na doutrina, uma grande confusão dos conceitos de energias renováveis, 

alternativas e limpas que merece ser esclarecida, com a devida diferenciação do que vem a ser 

cada uma delas. 

As autoras conceituam as energias alternativas da seguinte forma (2015, p. 20): 

 

são alternativas às tradicionais, sendo o gás – que existe em maior abundância – a 
energia nuclear e as energias renováveis. Surgem como alternativa à escassez, 
especialmente do petróleo, e começaram a ser pensadas a partir da década de 70, 
quando ocorre a primeira crise mundial do petróleo. 

 

A energia é classificada como renovável dependendo da fonte utilizada para a sua 

produção. “As fontes de energia renováveis são aquelas cujo elemento natural possui a 

capacidade de autorregenerar-se ou de ser renovado pela ação humana”, dizem as mesmas 

autoras. 

Contudo, nem mesmo o processo natural da fotossíntese pode ser considerado um 

processo de produção de energia totalmente “limpo”. A geração de energia por quaisquer das 

fontes consideradas renováveis, como toda atividade humana, gera impactos de graus variáveis, 

por isso, aquelas de menor impacto devem ser preferíveis. 

Neste aspecto, a efetiva inserção das fontes renováveis (ou aquelas menos impactantes) 

na matriz energética nacional, não obstante à sua grande relevância, está longe de ser a solução 

dos problemas ambientais do setor. Aliada à diversificação da matriz energética, outras medidas 

devem ser tomadas, como apontado no International Energy Outlook (2016), para que um 

futuro dramático não se revele. 

 

 

5.3 Desconstruindo o mito das fontes renováveis de energia 

 

Conforme asseverado no tópico anterior, o emprego do termo “energia limpa” tem sido 

feito de forma aparentemente equivocada. Muito usado para conceituar a produção de energia 
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não geradora de Gases do Efeito Estufa – GEE, o termo vem se tornando muito abrangente, 

chegando a passar a ideia de que algum tipo de energia pode ser gerada sem que deste processo 

advenha qualquer tipo de impacto.  

A seguir, serão enunciados os aspectos ambientais da produção das principais energias 

renováveis, para que, a partir daí, se conclua que a utilização das fontes renováveis constitui 

apenas um dos instrumentos para melhoria do desempenho ambiental do setor ao longo dos 

anos, mas nunca poderá ser considerado o único.  

 

5.3.1 Energia hidroelétrica e biomassa como energias renováveis (?) 

 

Com o advento do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica– 

PROINFA, houve um amplo investimento por parte do setor privado na construção das 

Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH. Isto porque, o Programa instituído através da Lei n° 

10.438, de 26 de abril de 2002 considera a energia elétrica produzida por empreendimentos de 

Produtores Independentes Autônomos – com base em fontes eólica, pequenas centrais 

hidrelétricas e biomassa – como fontes alternativas de energia, sujeitas às benesses prescritas 

na mesma lei. 

Os critérios para o enquadramento do empreendimento como PCH foram 

desenvolvidos pela ANEEL e se encontram insculpidos na Resolução n° 652, de 9 de dezembro 

de 2003: 

 

Art. 1° Estabelecer, na forma desta Resolução, os critérios para o enquadramento de 
aproveitamento hidrelétrico, com potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 
30.000 kW, destinado à produção independente, autoprodução ou produção 
independente autônoma, na condição de Pequena Central Hidrelétrica (PCH). 
 
[...] 
 
Art. 3° Será considerado com características de PCH o aproveitamento hidrelétrico 
com potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW, destinado à 
produção independente, autoprodução ou produção independente autônoma, com 
área do reservatório inferior a 3,0 km2. (grifo nosso) 

 

Como a lei estabeleceu parâmetro único de produção de energia para caracterizar a 

Pequena Central Hidrelétrica, a Resolução da ANEEL tratou de limitar também a área do 

reservatório, pois neste aspecto residem os maiores problemas socioambientais da geração de 

energia hidráulica. 

A limitação do tamanho dos reservatórios a 3,0 km2 atenua, mas não neutraliza os 

impactos advindos dessa atividade. Muito embora não ocorra o uso consuntivo da água que 
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alimenta as turbinas geradoras e, por este motivo a fonte é considerada renovável, alguns 

aspectos ambientais devem ser considerados e foram alvo de muita discussão nos 

licenciamentos ambientais dos empreendimentos hidrelétricos que aderiram ao Programa. 

Inicialmente, a conformação da PCH pressupõe a formação de um reservatório de 

regularização, o direcionamento da água acumulada até a casa de força, através de um conduto 

forçado e a devolução da água que passou pelas turbinas através do canal de fuga. No trecho 

entre o barramento e o canal de fuga, o curso d’água fica reduzido ao que se chama de vazão 

residual ou vazão sanitária. 

Este processo pode ser melhor entendido através da figura 13: 

 

Figura 13: Ilustração simplificada de uma usina hidrelétrica 

 

Fonte: DIAS(2011) 

 

Destes aspectos construtivos, os impactos ambientais decorrentes de uma PCH podem 

ser resumidos em (GOLDEMBERG e LUCON, 2012, p.179):  

 

Dentre outros impactos, as populações são removidas (inclusive as indígenas e 
tradicionais); há alteração no regime dos rios a jusante (i.e. após) da barragem, o 
assoreamento a montante da barragem, barreiras à migração de peixes, a proliferação 
de algas (eutrofização), aguapés e mosquitos, a extinção de espécies endêmicas, a 
perda de patrimônio histórico, arqueológico e turístico. 
 
 

Agostini e Bergold (2013, p. 183) destacam os impactos sócio ambientais como sendo 

os principais decorrentes da implantação de usinas hidrelétricas: 
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São inúmeras as famílias que perdem áreas utilizadas para caça, pesca e agricultura 
familiar. A implantação de um empreendimento dessa envergadura impõe a 
necessidade de reassentar essas populações em outras regiões, primando por não 
alterar muito suas condições originais de vida ou mesmo melhorá-las, o que, na 
prática, raramente ocorre. O deslocamento forçado dessas populações, acompanhado 
por compensações financeiras irrisórias ou inexistentes, coloca-as em confronto com 
empreendedores que almejam esconder ou minimizar os conflitos para viabilizar suas 
obras e têm em vista critérios fundamentalmente econômicos. Observa-se que em se 
tratando de populações indígenas, bem como da grande maioria das comunidades 
tradicionais, são inexistentes documentos relativos à posse de terras, o que acaba 
gerando conflitos sobre a própria legitimidade acerca do pedaço de chão almejado 
para sofrer o alagamento, imprescindível na construção de uma usina hidrelétrica. 
 

 

Apesar de muitos dos impactos citados pelos autores se aplicarem mais 

frequentemente às usinas hidrelétricas, que possuem maiores vazões, maior capacidade de 

armazenamento e de geração de energia, os mesmos impactos ocorrem, em menor escala, nas 

PCH. 

Além disso, destaca-se que a metodologia utilizada pela EPE de inventariamento dos 

cursos d’água, em que se considera o aproveitamento ótimo do potencial de geração de energia, 

admite a construção de várias PCH “em cascata” num mesmo rio, potencializando os impactos 

que passam a ser sinérgicos e cumulativos. 

Neste sentido, o Estado de Minas Gerais editou a Deliberação Normativa COPAM n° 

175, de 08 de maio de 2012, que prevê a elaboração de Avaliação Ambiental Integrada – AAI 

para os cursos d’água considerados prioritários, como condição para a análise e concessão dos 

licenciamentos das PCH projetadas naquele ambiente. 

Contudo, mesmo que se pretenda diagnosticar e avaliar o comportamento do ambiente 

frente aos vários impactos que ele sofrerá com os sucessivos barramentos, a mitigação e a 

compensação destes impactos de origem “coletiva” é de difícil definição e execução. 

Assim, mesmo que se entendam as PCH como fontes de energia não produtoras de 

gases do efeito estufa, essas não podem ser canonizadas como uma fonte completamente limpa, 

uma vez que não se pode olvidar os vários e importantes impactos que causam. 

Em relação aos biocombustíveis, desde a promulgação do Programa Nacional do 

Álcool – PROALCOOL – o etanol vem sendo propugnado como uma grande solução. Com 

menores emissões no uso veicular do que a gasolina e com uma forma de produção muito mais 

limpa do que os derivados de petróleo, o etanol foi um importante coadjuvante na matriz 

enérgica brasileira como opção de consumo e como regulador do mercado. 

Em 2005, a Lei Federal n° 11.097, de 13 de janeiro, introduziu o biodiesel na matriz 

energética e alterou a denominação da ANP para Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
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Biocombustíveis. Essa Lei direcionou recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico – CIDE ao fomento de projetos voltados à produção de biocombustíveis, com foco 

na redução de poluentes.  

Além disso, a Lei dos Biocombustíveis redistribuiu a parcela dos royalties de petróleo 

que excederem a 5%, definidos pela Lei Federal n° 9.478/97, destinando 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para financiar programas de amparo 

à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 

natural e dos biocombustíveis. 

A partir daí uma série de pesquisas e incentivos foram direcionados à produção de 

biocombustíveis derivados de oleaginosas – soja, dendê, girassol, babaçu, amendoim, mamona, 

pinhão-manso e outras – e também do etanol que, apesar de já tradicionalizado na economia do 

país, ganhou novo impulso com a Lei. 

Todavia, assim como ocorre com as PCH, o ímpeto de ovacionar o etanol e os demais 

biocombustíveis como uma grande solução para os problemas ambientais pode toldar a visão 

dos menos cautos quanto aos seus aspectos negativos, que não são poucos. 

Segundo Carvalho, Leite e Caetano (2010, p. 37), um primeiro aspecto a ser 

considerado é o da composição da mão de obra necessária à atividade de produção de etanol. 

As vagas de trabalho criadas a partir da expansão das fazendas de cana, no sudeste e centro-

oeste do Brasil, ao contrário de constituírem um valor, trouxeram inúmeros problemas sociais. 

Em segundo plano, os autores destacam a crescente discussão sobre a caracterização 

do etanol como um combustível de reduzida emissão de gases do efeito estufa. Essa análise é 

feita considerando a queima da substância nos motores veiculares, mas, possivelmente não 

considera as emissões provenientes de sua produção. Na palavra deles (2010, p. 38): 

 

Em que pesem os argumentos (positivos) e as pesquisas voltadas para a redução de 
emissões de gases poluentes – reduzindo o efeito estufa e as mudanças climáticas – 
cientistas têm se debruçado com mais afinco sobre os custos ambientais da produção 
numa perspectiva global. Uma primeira advertência é que “esta equação provou-se 
demasiado simplista, porque o processo de transformar plantas em combustíveis causa 
suas próprias emissões – de refino e transporte por exemplo” 
(ROSENTHAL,2008a)100. Faz-se necessária uma análise do “balanço energético” 
(VON DER WEID, 2009)101 [...]. 

 

                                                           
100 ROSENTHAL, Elizabeth. Biofuels make greenhouse gases worse, scientists say. The Seatle Times, Seatle, 8 
February, 2008a. Disponível em: <http://seatletimes.nwsource.com/ >. Acesso em 17 maio 2009. 
101 VON DER WEID, Jean Marc. Agrocombustíveis: solução ou problema? In: ABRAMOVAY, Ricardo (org.). 
Biocombustíveis: a energia da controvérsia. São Paulo, SENAC, 2009. 
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Silveira, Alves e Fagundez (2010, p. 237) apontam que a “Comissão Pastoral da Terra 

(2009)102 demonstra que a expansão das plantações de cana de açúcar foi apontada como a 

principal responsável pelo crescimento do trabalho escravo em 2007.” 

Além disso, a utilização da cana de açúcar como insumo produtivo de combustíveis, 

seja na produção do etanol ou no fornecimento de bagaço para queima e produção de vapor, 

deve considerar demais impactos ambientais como o desmatamento para a expansão da 

fronteira, as queimadas para a colheita, que geram impacto sobre o solo, a fauna silvestre e a 

população de cidades vizinhas aos campos de cana. 

No caso das oleaginosas, o Programa Nacional da Produção de Biodiesel – PNPB, 

introduzido pela Lei n° 11.097/05, previu a inclusão social por meio da geração de emprego e 

renda para agricultura familiar e a diversificação das matérias-primas, com a ativação das 

potencialidades regionais, para produção do biodiesel. 

Para alcançar este intento o PNPB previu a prestação de assistência técnica, pelo antigo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA103, aos agricultores familiares inseridos nas 

áreas identificadas como promissoras para a produção, acesso a financiamento diferenciado 

através do BNDES e compra assegurada de parcela da produção pela Petrobrás. Todas as 

entidades envolvidas figuram como participantes do Programa, que também conta com a ANP 

e o MME. 

Contudo, os resultados do programa ficaram concentrados na região Sul e Centro-

Oeste do Brasil, o que se deve à predominância da soja para a produção do biodiesel, conforme 

sugerido por A. da Silva104 (2013, p. 27): 

 

Mas em termos regionais, novamente observa-se a concentração na região Sul, com 
68% das aquisições. Em seguida, aparecem o Centro-Oeste (23%), Nordeste (5%), 
Sudeste (4%) e Norte, com 0,3% das aquisições em 2010. A concentração das 
aquisições no Sul se deve ao número de agricultores que participam do programa, à 
maior capacidade de organização em cooperativas e, sobretudo, à predominância da 
oleaginosa soja. Fato curioso é que os poucos mais de 3 mil agricultores familiares da 
região Centro-Oeste conseguem manter maior participação (quase 5 vezes) que os 41 
mil agricultores familiares presentes no Nordeste. 
Isso se deve à predominância da soja como matéria-prima na produção de biodiesel, 
além de maiores extensões de terras disponíveis para seu plantio no Centro-Oeste. A 
soja ainda representa cerca de 94% das aquisições realizadas pelo programa. 
Oleaginosas como a mamona e o dendê, que deveriam ser o carro-chefe do programa, 
ainda não têm participações importantes. A participação do dendê caiu, inclusive. As 

                                                           
102 COMISSAO PASTORAL DA TERRA (2009). Disponível em:<http://www.cptnac.com.br>. Acesso em 3 jul. 
2009. 
103 Atual Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 
104 A. DA SILVA, José. Avaliação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel no Brasil – PNPB. 
Brasília: Revista de Política Agrícola, Ano XXII – No 3, Jul./Ago./Set. 2013. Disponível em: 
https://seer.sede.embrapa.br/index.php/ RPA/index>. Acesso em 09 jan 2017. 
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demais oleaginosas continuam participando apenas marginalmente do programa. 
Portanto, a diversificação das oleaginosas para a produção do biodiesel não ocorreu. 

 

Neste contexto, vale ressaltar que a soja possui destaque nos processos monoculturais 

brasileiros, disputando com a produção de carne bovina a liderança dos desmatamentos para a 

expansão da fronteira agropecuária.  

Os riscos trazidos pelo formato adquirido pelo PNPB, com a participação majoritária 

da soja como matéria-prima utilizada, comprometem o resultado do Programa e frustram os 

objetivos de inclusão social e sustentabilidade. Tais riscos foram apontados por Silva (2013, p. 

30): 

 

Existem, inclusive, alguns riscos sociais – o risco de o agronegócio permear toda a 
produção e excluir a agricultura familiar, e o risco do aumento dos preços dos 
alimentos –; econômicos – o controle do setor pela indústria do petróleo, pela indústria 
da tecnologia genética e pela indústria de grãos, os riscos dos custos de produção e o 
risco da competitividade –; e ambientais – monocultura, pressão sobre biomas frágeis 
e emissões de gases de efeito estufa pelo uso da terra. 

 

Assim, não se sabe ao certo se tais riscos e impactos somados se equivalem ou, até 

mesmo, superam aqueles oriundos da utilização de combustíveis fósseis na matriz energética.  

 

5.3.2    Energia eólica e solar e a geração de resíduos  

 

Desde que alcançou a desejada viabilidade econômica, a energia eólica foi a fonte que 

mais se expandiu nos últimos anos. A continuidade dessa ascensão foi barrada não por questões 

financeiras, mas pela falta de estrutura de transmissão, o que já foi fartamente abordado no 

Capítulo 4. 

É previsto o crescimento também da energia fotovoltaica, a partir do próximo leilão 

de reserva, já que o setor contará com condições diferenciadas de financiamento junto ao 

BNDES. 

Mesmo sendo as alternativas mais promissoras para a diversificação da matriz 

energética brasileira atualmente, as fontes fotovoltaica e eólica têm aspectos que precisam ser 

considerados num cenário de médio a longo prazo. Neste sentido, embora não emitam poluentes 

enquanto geram energia elétrica, o processo de produção dos equipamentos e de montagem das 

fazendas eólicas e solares provocam suas externalidades próprias. Na perspectiva de Hofstaetter 

e Pessoa (2015, p. 6): 
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Ao contrário de outras tecnologias de produção energética como a nuclear ou os 
combustíveis fósseis (não renováveis) e, também diferente dos biocombustíveis, que 
incorporam o trabalho periculoso e desumano dos trabalhadores (conhecidos 
popularmente como boias-frias) e as barragens (que em geral desapropriam as 
populações locais), a energia eólica é geralmente entendida como “limpa”, “verde” ou 
“amiga do ambiente”, uma extensão de tecnologias tradicionais como os moinhos de 
vento (Nadaï e Van der Horst, 2010). No entanto, a alteração das paisagens e a 
percepção de possível impacto ambiental têm suscitado controvérsias (no sentido de 
desacordo entre vários atores sociais, eminentemente discursivo) e mesmo conflitos. 
Surgem movimentos de resistência à implantação de parques eólicos em determinada 
localização, encabeçados geralmente por moradores e autoridades locais ou 
organizações não governamentais (de defesa do meio ambiente, de defesa do 
patrimônio, da paisagem, do turismo entre outros). Estão amplamente documentados 
casos de oposição à instalação de parques eólicos no Reino Unido (Woods, 2003105; 
Bell et al., 2005; Devine-Wright e Howes, 2010), França (Nadaï, 2007), Alemanha 
(Zoellner et al., 2008106), Holanda (Breukers e Wolsink, 2007107; Wolsink, 2007a), ou 
Grécia (Kaldellis, 2005108). 

 

Quanto à energia solar fotovoltaica, a implantação de grandes unidades de geração 

pode trazer os malefícios oriundos da retirada de vegetação nativa – perda de biodiversidade, 

empobrecimento do solo e restrição de uso agropecuário. O sombreamento do solo provocado 

pelas placas fixas, que poderia alterar suas características físicas, comprometendo seu uso 

futuro, já foi palco de inúmeras discussões.  

As discussões travadas sobre esses dois pontos – retirada de vegetação e 

sombreamento do solo – trouxeram certa evolução, de modo que há um direcionamento para 

que as fazendas solares sejam implantadas em áreas já antropizadas (áreas de pastagem 

subutilizadas, por exemplo) e as placas fixas deem lugar às estruturas móveis que acompanham 

a incidência solar e permitem a projeção de luz no solo. 

Além disso, a geração solar distribuída que prevê a instalação das placas em tetos e 

fachadas das edificações urbanas tem sido incentivada. 

Entretanto, uma questão que ainda tem preocupado o setor é a geração de resíduos 

decorrentes da manutenção das unidades solares, especialmente quanto a troca das placas e das 

baterias que podem trazer componentes altamente contaminantes. 

                                                           
105 WOODS, Michael (2003), “Conflicting Environmental Visions of the Rural: Windfarm Development in Mid 
Wales”, Sociologia Ruralis, 43(3), 271-288. 
106 ZOELLNER, Jan; SCHWEIZER-RIES Petra; WEMHEUER, Christin (2008), “Public Acceptance of 
Renewable Energies: Results from Case Studies in Germany”, Energy Policy, 36(11), 4136-4141. 
107 BREUKERS, Sylvia; WOLSINK, Maarten (2007), “Wind Power Implementation in Changing Institutional 
Landscapes: An International Comparison”, Energy Policy, 35(5), 2737-2750. 
108 KALDELLIS, John (2005), “Social Attitude towards Wind Energy Applications in Greece”, Energy Policy, 
33(5), 595-602. 
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A geração eólica tem um rol de impactos bem semelhantes aos da solar fotovoltaica, 

que estão relacionados principalmente a emissão de ruídos, ao impacto visual e ao impacto 

sobre a fauna.  

Quanto aos impactos sobre a fauna – que consiste, especialmente, na morte de pássaros 

por choque contra as torres aerogeradoras – observam Inatomi e Udaeta (2007, s.p.): 

 

Entretanto, estudos comprovam que a mortalidade de pássaros em função de turbinas 
eólicas é pequena e isolada, como na Espanha, onde as turbinas foram instaladas numa 
rota de migração de pássaros. Entretanto distúrbios na proliferação e descanso de 
pássaros podem ser um problema em regiões costeiras (EUREC Agency, 2002)109.  
Fora das rotas de imigração, estudos mostram que raramente os pássaros são 
incomodados pelas turbinas, e que eles tendem a mudar sua rota de voo entre 100 a 
200 metros, passando acima ou ao redor da turbina, em distâncias seguras.  

 

O avanço tecnológico também trouxe solução para a emissão de ruídos. Os estudos 

para a melhor composição aerodinâmica das torres e a melhoria do sistema de engrenagens dos 

geradores contribuíram para a redução deste problema. É o que os autores Inatomi e Udaeta 

(2007, s.p.) concluem: 

 

Segundo Tolmasquim (2004)110, a tecnologia atual mostra que é possível a construção 
de turbinas eólicas com níveis de ruído bem menores, visto que as engrenagens 
utilizadas para multiplicar a rotação do gerador podem ser eliminadas caso seja 
empregado um gerador elétrico que funcione em baixas rotações (sistema múltiplo de 
geração de energia elétrica).  
O ruído de origem aerodinâmica é função da velocidade do vento sobre a turbina 
eólica e a sua redução relaciona-se ao design das pás e da própria torre. 

 

Não obstante, uma questão que ainda se encontra sem solução é a geração do impacto 

visual e da descaracterização das paisagens naturais com a implantação dos parques eólicos.  

Em análise ao Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, nota-se que os maiores potenciais 

estão nas regiões de grandes altitudes e costeiras que, não por acaso, também são sítios dotados 

de belezas naturais. 

 Em Minas Gerais, os maiores potenciais foram identificados em parte da Serra do 

Espinhaço, em direção à Serra do Cabral, passando pela região de Montes Claros até a Serra de 

Grão Mogol (AMARANTE, 2010). Toda essa região é conhecida pela exuberância cênica e 

pela diversidade natural. A constituição de uma cadeia de unidades de conservação e o 

reconhecimento pela UNESCO da Serra do Espinhaço como Reserva da Biosfera restringem 

                                                           
109 EUREC Agency. The future for renewable energy 2. Prospects and directions. London: James & James, 2002. 
110 Tolmasquim, Maurício T. et al. Alternativas Energéticas Sustentáveis no Brasil. Editora Relume Dumará. 
Rio de Janeiro, 2004. 
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consideravelmente o uso da área, especialmente para a implantação de torres que podem chegar 

a 140m de altura e rotor com 126m de diâmetro, conforme demonstra a figura 14. 

 

Figura 14: Evolução da dimensão das torres eólicas 

 

Fonte: Eco-finanças111 

 

Ainda que não existam parâmetros e regras de proteção da paisagem e que esta 

comporte certa transformação do ambiente natural, de forma a adaptar-se às necessidades da 

coletividade e à própria evolução do homem, a considerável transformação da paisagem que 

pode ser considerada símbolo do Estado de Minas Gerais deve ser considerada com cautela e 

muito discutida com a sociedade. É o que se pode concluir das considerações feitas por Lima e 

Oliveira (2016, p. 35): 

 

O cenário paisagístico é plúrimo e mutante, desde que, por ações humanas, seja 
endossado pela coletividade. O Direito de Paisagem conforma-se às necessidades dos 
indivíduos sem perda de significado, ao revés, adiciona para si valores artísticos e 
históricos. Coaduna-se, concomitantemente, com a cultura vivida em seus elementos. 
Os guardiães, portanto, realizam um trabalho essencial de verificação se as 
interferências humanas na paisagem são processadas com as cautelas exigidas por um 
desenvolvimento sustentável. Mas, os guardiães da paisagem não são somente aqueles 
que com ela lidam diretamente, e sim todos os indivíduos e grupos que nele se 
identificam. Os traços mutantes não podem dar-se indiscriminadamente. O dinamismo 
não é anteparo para ações de supressão, em que não se pense nos vínculos de 
pertencimento e de ligação entre as gerações. Há que se ter uma harmoniosa e 

                                                           
111 Disponível em: <http://eco-financas.org.br/>. Acesso em 09 jan. 2017. 
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equilibrada relação entre as necessidades econômicas, ambientais e sociais. Por este 
motivo, um conceito de paisagem, construído juridicamente, amplia o espectro de seu 
resguardo. 

 

Hofstaetter e Pessoa (2015, p. 7 e 9) observam que a interferência na paisagem no 

Estado do Rio Grande do Norte para a construção dos parques eólicos litorâneos constitui uma 

preocupação, já que pode alterar o modo de vida da população em sua relação com o ambiente 

que a cerca. 

 

No caso do Rio Grande do Norte, os parques de energia eólica implantados na grande 
maioria na faixa litorânea, em paisagens praticamente intocadas pela intervenção 
humana progressiva, com a presença apenas de comunidades tradicionais de 
pescadores e agricultura de subsistência, descaracterizam a paisagem, afetam as 
tradições e a identidade dessas comunidades, como também abalam atividades 
vinculadas ao turismo de sol e praia, que é forte no litoral potiguar. 
[...] 
Como descrito acima, apesar de não queimarem combustíveis fósseis e não emitirem 
poluentes, os parques eólicos não são totalmente desprovidos de impactos ambientais. 
Eles alteram as paisagens com suas torres e hélices, como vemos em todo o litoral 
norte do Rio Grande do Norte, assim como interferem no modo de vida local. 

 

Além dos impactos na paisagem, que trazem uma grande preocupação à expansão da 

fonte eólica, estudos recentes têm se voltado a quantificar a produção de resíduos oriunda dos 

parques eólicos, baseada na vida útil dos equipamentos e na necessidade de troca e manutenção, 

bem como na sua reciclagem, cujo processo ainda está em desenvolvimento, conforme informa 

Guerreiro, Toubia e Mancini (2010, s.p.): 

 

Com o consequente aumento da utilização de energia eólica, tem-se que a indústria de 
peças e equipamentos para geração deste tipo de energia vive a fase de maior 
crescimento da história. Porém, associado ao crescimento da indústria eólica observa-
se também um aumento da quantidade de resíduos gerados, tanto na fabricação das 
pás como no descarte de pás velhas após o final de sua vida útil. 
Calcula-se que a vida útil de uma pá eólica seja de 20 anos e que em 2020 serão 
geradas aproximadamente 50 mil toneladas anuais de pás usadas em todo o mundo e 
que esse número só tende a subir, para atingir, em 2034, cerca de 200 mil toneladas 
anuais. Como as pás usadas representam um problema volumoso, pesado e caro, será 
natural que os donos de usinas queiram transferir a solução do mesmo para os 
fabricantes, e nesse sentido, já se espera legislações internacionais que obriguem o 
fabricante de pás a dar destino adequado às pás trocadas. 
 
Uma alternativa para esses resíduos industriais seria a reciclagem convencional, 
porém, devido à complexidade do material do qual as pás eólicas são constituídas, 
esse tipo de reciclagem torna-se técnica e economicamente inviável. Em busca de 
alternativas, está sendo testada na Unesp-Sorocaba a pirólise à vácuo, que consiste na 
separação dos materiais (resina e fibra), a partir do aumento de temperatura sem 
presença de oxigênio. A ideia é transformar o material polimérico num óleo útil e 
recuperar a fibra presente. (grifos nossos) 
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Tudo isto demonstra que a introdução de fontes alternativas na matriz energética 

brasileira, por si só, não resolverá o problema ambiental provocado pelas fontes convencionais 

e, tampouco, de atendimento suficiente à demanda energética. 

É necessário, portanto, uma conjugação de esforços para a constante melhoria da 

produção de energia menos impactante (alternativa e não renovável), para que as soluções 

encontradas no presente não se tornem problemas indissolúveis no futuro. 

 

5.4 O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA 

 

Uma das tentativas do Governo de impulsionar a geração de energia elétrica por fontes 

alternativas foi a instituição, através da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, do Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, o PROINFA112. 

Pela inovação que provocava, o Programa foi concebido para ocorrer em duas etapas: 

a primeira delas previa a incorporação de 3.300 Mw de capacidade instalada distribuída entre 

térmicas, a partir de biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e usinas eólicas. A previsão de 

entrada de operação dessas unidades foi definida inicialmente para 30 de dezembro de 2008 e 

posteriormente prorrogada para 30 de dezembro de 2011. 

Além do financiamento, através do BNDES, especificamente para os adeptos ao 

Programa – R$ 6 bilhões, com 80% de financiamento amortizado em até doze anos (SANCHES, 

2011, p. 378) – a Lei deu a garantia de contratação para a compra da energia, pela Eletrobras, 

por um prazo de vinte anos113. Além disso, os custos operacionais tributários e administrativos 

seriam rateados entre os consumidores finais, exceto aqueles que se enquadrassem como 

consumidores de baixa renda114. 

A aquisição da energia deveria ser distribuída em quantidades iguais a cada uma das 

fontes e os valores de compra estariam restritos a percentuais da tarifa média nacional de 

fornecimento ao consumidor final dos últimos doze meses, da seguinte forma: 

 cinquenta por cento para a produção concebida a partir de biomassa; 

 setenta por cento para produção das pequenas centrais hidrelétricas e  

 noventa por cento energia eólica. 

                                                           
112 Diferem-se do PROALCOOL de 1975 e do PNPB de 2005, já tratados no presente trabalho, por ser o PROINFA 
um programa voltado à geração de energia elétrica através de fontes alternativas e aqueles, programas voltados à 
produção de combustível líquido, a partir de matérias-primas não fósseis. 
113 Mecanismo feed-in tariffs, utilizado pela Alemanha como forma de incentivo à produção de energia renovável 
(BRAGA, 2016. p. 291) 
114 Exclusão feita pela Lei n° 10.762, de 11 de novembro de 2003. 
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Nos certames, o critério de escolha se baseia na data de concessão das Licenças de 

Instalação emitidas pelo órgão ambiental competente sendo preferenciadas aquelas usinas com 

licença mais antiga.  

Para que a oportunidade fosse aproveitada de forma equânime entre os Estados, foi 

limitada a cada um deles a contratação de vinte por cento das fontes eólica e biomassa e quinze 

por cento da Pequena Central Hidrelétrica – PCH, por Estado. Finalizado o processo sem a 

contratação do total previsto por fonte e existindo ainda empreendimentos com Licença 

Ambiental de Instalação – LI – válida, o saldo remanescente por fonte seria distribuído entre os 

Estados de localização desses empreendimentos, na proporção da oferta em kW (quilowatt), 

reaplicando-se o critério de antiguidade da LI até a contratação do total previsto por fonte. 

Em caso de insuficiência de projetos habilitados, a Eletrobras foi autorizada a celebrar 

contratos por fonte até a data prevista para contratação, através dos leilões, da diferença entre 

os 1.100 MW e a capacidade contratada por fonte, seguindo os mesmos critérios (antiguidade 

de Licença de Instalação e percentuais de contratação para cada Estado). 

Os fabricantes de equipamentos de geração poderiam participar do PROINFA como 

produtores independentes, desde que o índice de nacionalização dos equipamentos e serviços 

alcançasse, no mínimo, 60%, em valor, na primeira etapa e 90%, na segunda etapa. 

Após a contratação do montante de 3.300 MW iniciais, previstos na primeira etapa, 

daria início à segunda etapa do Programa. Na segunda etapa foi definido o incremento de 

energia provinda das três fontes participantes em 10% do consumo nacional anual, montante a 

ser alcançado em um prazo de até 20 anos. 

A aquisição seria feita através de programação de contratação anual de compra de 

energia, de forma que fosse atendido o incremento anual de 15%.  

O preço a ser pago na segunda etapa seria definido pelo custo médio ponderado de 

geração de novos aproveitamentos hidráulicos com potência superior a 30 MW e centrais 

termelétricas a gás natural, calculado pelo Poder Executivo. O prazo de contratação para a 

segunda etapa permaneceu em vinte anos. 

Por fim, os produtores independentes fariam jus a um pagamento complementar, 

compreendido pela diferença entre o valor econômico correspondente à tecnologia específica 

de cada fonte – definido pelo Poder Executivo – e o valor recebido da Eletrobras. O custeio 

deste pagamento complementar seria através da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. 

A CDE foi criada pela mesma Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que instituiu o PROINFA 

e sua composição se daria através das fontes de recursos definidas pelo §1°, do art. 13: 
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Art. 13.  Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE visando ao 
desenvolvimento energético dos Estados, além dos seguintes objetivos: 
[...] 
VI - promover a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, 
termossolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, outras fontes 
renováveis e gás natural.115   
[...] 
§ 1o Os recursos da CDE serão provenientes das quotas anuais pagas por todos os 
agentes que comercializem energia com consumidor final, mediante encargo tarifário, 
incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição, dos 
pagamentos anuais realizados a título de uso de bem público, das multas aplicadas 
pela Aneel a concessionárias, permissionárias e autorizadas, e dos créditos da União 
de que tratam os arts. 17 e 18 da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013116.     

 

Foi ainda definido que a Eletrobrás diligenciasse, no sentido de que a satisfação destes 

créditos complementares não ultrapassasse trinta dias da data de requisição de pagamento feita 

pelo agente produtor. 

Apesar das inúmeras benesses, o PROINFA apresentava algumas fragilidades, a saber: 

 Falta de interligação das novas fontes no sistema de transmissão (PRADO, 

2014, p. 110) – o que levou a rescisão de quatro contratos de compra de energia 

proveniente de usinas de biomassa a pedido dos empresários (LEITE, 2014, p. 

425); 

 Núcleos isolados de geração distribuída demandavam grandes investimentos 

em conexão, inviabilizando a entrada de produtores independentes no mercado 

– o que demonstra a dificuldade do setor em se ordenar para operar estruturas 

de forma compartilhada; 

 Redução dos valores econômicos das tarifas estipuladas pelo MME, no curso 

do Programa, levando a alguns agentes a abandoná-lo; 

 Redução do prazo de contratação, considerando a data inicialmente definida 

pela Lei como limite para entrada em operação – 2006 e não a prorrogação para 

2008, definida por Lei posterior; 

 Indistinção de valores por tecnologia, desestimulando a modernização das 

plantas e equipamentos; 

                                                           
115 Redação deste inciso dada pela Lei nº 12.783, de 2013. 
116 Art. 17.  Fica a União autorizada a adquirir créditos que a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS 
detém contra a Itaipu Binacional.  
Parágrafo único.  Para a cobertura dos créditos de que trata o caput, a União poderá emitir, sob a forma de 
colocação direta, em favor da Eletrobras, títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão 
definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, respeitada a equivalência econômica com o valor dos créditos.   
Art. 18.  Fica a União autorizada a destinar os créditos, objeto do art. 17, e os créditos que possui diretamente na 
Itaipu Binacional à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE.   
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 Falta de capacidade financeira e garantias dos produtores independentes, 

suprimento de equipamentos e licenciamento ambiental (LEITE, 2014, p.428) 

 Índice de nacionalização de 60% como mecanismo de incentivo das indústrias 

de base (BRAGA, 2016, p.295)117; 

 O atendimento à meta prevista de 10% de incremento anual por fontes 

renováveis esbarra no limite de impacto tarifário deste tipo de fonte, adstrito a 

5% do valor das fontes convencionais (Idem).  

Tais problemas trouxeram certa insegurança na continuidade do programa, 

desestimulando o investimento dos produtores, que deveria ser massivo em equipamentos e 

obras. 

Com relação à biomassa, o Governo estabeleceu um conjunto de medidas próprias para 

o setor, assegurando, sobretudo, a interligação da energia gerada ao Sistema Interligado. Essas 

medidas podem ser assim resumidas (TOLMASQUIM, 2011, p. 225): 

 Autorização de usinas de biomassa a participar dos Leilões de Energia Nova; 

 Garantia física das usinas estabelecida por período anual, para compensar os 

períodos de entressafra; 

 Cronograma de contratação condizente com ciclo de cultura, para evitar que o 

gerador tenha que adquirir energia durante a entressafra para honrar os 

contratos; 

 Adequação do sistema de transmissão na região Sudeste (São Paulo) e Centro-

Oeste118, para acomodar as cargas que seriam injetadas pelas maiores 

produtoras, a partir de biomassa. 

Com isso, os leilões realizados fora do PROINFA – Leilões de Energia Nova – LEN, 

Leilões de Fontes Alternativas – LFA e Leilões de Energia de Reserva – LER – conseguiram 

alcançar melhores resultados para a contratação de energias renováveis do que aqueles 

realizados especificamente para atendimento à primeira etapa do Programa (TOLMASQUIM, 

2011, p. 229 e 236). 

Segundo informações do site eletrônico da Eletrobrás119, o Programa possibilitou a 

implantação de 119 empreendimentos, com capacidade instalada de 2.649,87 MW, 

                                                           
117 Difícil de alcançar pela limitação de fabricantes de componentes no Brasil. 
118 Na região Centro-Oeste, foi previsto um sistema de transmissão com subestações coletoras próximas aos 
parques de geração de Mato Grosso do Sul e Goiás (TOLMASQUIM, 2011, p. 226). 
119 Disponível em:<http://www.eletrobras.com/elb/ProinfA/data/Pages/LUMISABB61D26PTBRIE.htm#Dados 
de geração das CGEE participantes do PROINFA - 2006-2015>. Acesso em 09 jan. 2017. 
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compreendendo 963,99 MW em usinas eólicas, 1.152,54 MW em PCHs e 533,34 MW em 

plantas de biomassa. 

Sem alcançar a meta estabelecida na primeira etapa, o Programa não evoluiu para a 

segunda etapa, como observa Prado (2014, p. 110): 

 

- em função dos empreendimentos que tiveram rescisão dos seus contratos durante a 
condução da primeira etapa, o montante total é inferior aos 3.300 MW, impedindo a 
continuidade do programa e início da sua segunda até a presente data, visto que o 
governo não realizou nenhuma ação para completar a capacidade instalada prevista 
para a primeira fase. 

 

Todavia, o Programa não pode ser considerado um fracasso, já que introduziu as fontes 

renováveis de energia na matriz energética nacional e, por este motivo, deve ser entendido como 

de suma importância para a diversificação da matriz energética brasileira (SANCHES, 2011, p. 

380 e BRAGA, 2016, p. 295). 

Neste sentido, aquelas fontes que alcançaram competitividade com a primeira etapa 

do Programa – PCH, eólicas e biomassa – poderiam ser substituídas por outras fontes que ainda 

não alcançaram preços competitivos, em virtude da falta de programas de incentivo. O melhor 

seria que a Lei que institui o PROINFA não especificasse taxativamente a fonte geradora, 

deixando a cargo do Poder Executivo, através de norma infralegal, o estabelecimento das fontes 

que seriam beneficiadas com o Programa, de acordo com a evolução do mercado (PRADO, 

2014, p. 112). Segundo o mesmo autor: 

 

Torna-se patente a importância dos programas de desenvolvimento energético para a 
maturação de tecnologias e implementação de fontes alternativas incentivadas cujo 
custo marginal supere o custo marginal de expansão do sistema, de modo que, no 
médio/longo prazos, sejam capazes de ser inseridas no programa de expansão de 
forma consistente. 

 

Isto se torna necessário, principalmente para propiciar que o potencial de geração a 

partir de novas fontes possa ser conhecido e inventariado, de forma que tais fontes possam ser 

agregadas aos planejamentos energéticos futuros e alcancem maturação comercial. 

Por não ter participado do PROINFA, a energia solar fotovoltaica teve contida sua 

inserção na matriz energética nacional. Apesar de ter alcançado subsídios e benefícios de outras 

formas120, tal fonte carece de incentivos direcionados para equiparar-se, em termos econômicos, 

                                                           
120 Em Minas Gerais, foi publicada a Lei nº 20.846, de 08 de agosto de 2013 que institui a política estadual de 
incentivo ao uso da energia solar que prevê o desenvolvimento de ações e programas que visem: 
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às demais fontes alternativas, podendo com elas competir em pé de igualdade. Neste sentido, 

Filho, Azevedo, Costa e Pinheiro (2015, p. 216): 

 

A energia solar não foi, como é o caso de outras fontes renováveis (eólica, biomassa 
e pequenas centrais hidrelétricas – PCHs), contemplada no Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), conforme descrito no Decreto nº 
5.025, de 2004. O intuito da normativa foi o de promover a diversificação da matriz 
energética brasileira, buscando alternativas para aumentar a segurança no 
abastecimento de energia elétrica, além de permitir a valorização das características 
regionais e locais. Esse apoio decorrente do Proinfa auxiliou o desenvolvimento da 
tecnologia e mercado dessas fontes no Brasil, o que não ocorreu com a energia solar 
fotovoltaica, visto que ainda não alcançou um patamar de competitividade nos leilões 
de energia. Porém, o potencial energético brasileiro dessa fonte é grande e acentua-se 
justamente nas áreas mais precárias de desenvolvimento social. 

 

Neste aspecto, medidas de incentivo fiscal e tributário são necessárias como aquelas 

adotadas na Espanha, para que a matriz – que possui potencial já inventariado em alguns estados 

do Brasil – ganhe força competitiva. 

 

5.5 Geração Distribuída, net metering e Smart Grid 

 

A Lei Federal n° 10.848/04 previu a obrigatoriedade de as concessionárias, as 

permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do 

Sistema Interligado Nacional – SIN garantirem o atendimento à totalidade de seu mercado, 

mediante contratação regulada, por meio de licitação. 

No atendimento a esta obrigação, deverá ser considerada a energia elétrica proveniente 

de geração distribuída, observados os limites de contratação e de repasse às tarifas, baseados 

no valor de referência do mercado regulado e nas respectivas condições técnicas. 

A geração distribuída foi conceituada pelo Decreto n° 5.163/04 como sendo:  

 

Art. 14.  Para os fins deste Decreto, considera-se geração distribuída a produção de 
energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes concessionários, 
permissionários ou autorizados, incluindo aqueles tratados pelo art. 8o, da Lei 

                                                           
I – à instalação de sistemas de energia fotovoltaica em comunidades dispersas e distantes de redes de transmissão 
de energia elétrica; 
II – à instalação de sistemas de energia termossolar para aquecimento de água em residências de famílias de baixa 
renda; 
III – à divulgação e ao estímulo do uso da energia solar; 
IV – à atração de investimentos para a implantação de usinas solares. 
Com a publicação desta Lei, foi possível a atração de investimentos para a implantação de fazendas solares no 
Norte do Estado. 
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no 9.074, de 1995121, conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição 
do comprador, exceto aquela proveniente de empreendimento: 
I - hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; e 
II - termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência energética inferior a setenta 
e cinco por cento, conforme regulação da ANEEL, a ser estabelecida até dezembro de 
2004. 
Parágrafo único.  Os empreendimentos termelétricos que utilizem biomassa ou 
resíduos de processo como combustível não estarão limitados ao percentual de 
eficiência energética prevista no inciso II do caput. (grifo nosso) 

 

De forma mais didática, a ANEEL (2016, p. 7) explica o que vem a ser considerada a 

geração distribuída de energia elétrica: “a geração distribuída é caracterizada pela instalação de 

geradores de pequeno porte, normalmente a partir de fontes renováveis ou mesmo utilizando 

combustíveis fósseis, localizados próximos aos centros de consumo de energia elétrica.” 

Com a proximidade dos geradores aos centros de consumo, uma das grandes vantagens 

deste tipo de geração se inicia pela possibilidade de atender aos consumidores sem a 

necessidade direta de expansão dos sistemas de transmissão, porque não se utiliza desses ativos, 

desonerando-o, para que se ocupe em transportar as cargas que necessitam percorrer longas 

distâncias. 

Há também um componente estratégico nesse tipo de geração, uma vez que diversifica 

a localização e o tipo de fonte usada, não submetendo a produção de energia a condições 

ambientais e econômicas específicas.  

Soma-se a estas vantagens o ingrediente ambiental, já que o conceito de geração 

distribuída exclui a fonte térmica com baixa eficiência e elimina as inevitáveis perdas de energia 

ocorrentes no sistema de transmissão. 

Para a aquisição da energia oriunda de geração distribuída, a licitação definida pelo 

art. 2°, da Lei n° 10.848/04, pode ser do tipo chamada pública, promovida diretamente pela 

distribuidora, com a garantia de publicidade, transparência e isonomia entre os participantes. A 

contratação através de geração distribuída fica limitada a 10% da carga da distribuidora, não 

incluída neste montante a carga decorrente dos empreendimentos próprios da distribuidora de 

geração distribuída. 

Buscando viabilizar a competitividade da geração distribuída, foi publicada a Portaria 

n° 538, de 15 de dezembro de 2015, do Ministério de Minas e Energia, que criou o Programa 

de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica – ProGD e, dentre outras 

providências, estabeleceu os Valores Anuais de Referência Específicos – VRES: 

                                                           
121 Art. 8o O aproveitamento de potenciais hidráulicos e a implantação de usinas termoelétricas de potência igual 
ou inferior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts) estão dispensados de concessão, permissão ou autorização, devendo 
apenas ser comunicados ao poder concedente. 
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 Solar fotovoltaica, no valor de R$ 454,00/MWh (quatrocentos e cinquenta e 

quatro Reais por megawatt-hora); e  

 Cogeração a gás natural, no valor de R$ 329,00/MWh (trezentos e vinte e nove 

Reais por megawatt-hora).  

Os Valores Anuais de Referência Específicos – VRES são aplicáveis somente a 

empreendimentos de geração distribuída que atendam cumulativamente aos seguintes 

requisitos: estejam conectados à rede de distribuição, por meio de instalações de unidades 

consumidoras e tenham capacidade instalada menor ou igual à potência disponibilizada para a 

unidade consumidora, por meio da qual o empreendimento está conectado, definida conforme 

regulação da ANEEL, limitada, no máximo, a 30 MW. 

A conjugação dos fatores limitação de potência e eficiência energética dos geradores, 

limitação do volume de aquisição pelas distribuidoras a 10% de sua carga e limitação do valor 

da tarifa ao valor anual de referência do mercado regulado deixa a venda deste tipo de energia 

pouco atrativa (BRAGA, 2016, p. 302). 

Em 2012, foi publicada a Resolução Normativa ANEEL nº 482 que deu passos 

importantes para implementar efetivamente a geração distribuída no Brasil. Esta norma 

estabeleceu condições para a interligação da mini e microgeração distribuída122 aos sistemas de 

distribuição e definiu o sistema de compensação de energia elétrica, o net metering. Filho, 

Azevedo, Costa e Pinheiro (2015, p. 227) conceituam esse sistema de compensação da seguinte 

forma: 

 

Esse sistema funciona como um arranjo no qual a energia injetada por unidade 
consumidora com microgeração e minigeração distribuída é cedida à distribuidora 
local e, posteriormente, compensada com o consumo de energia elétrica dessa mesma 
unidade consumidora ou de outra unidade de mesma titularidade (CNPJ ou CPF), ou 
na fatura do mês subsequente. [...] Esse sistema de compensação transforma o 
consumidor cativo em também um produtor de energia. (grifo nosso) 

 

Para melhor esclarecimento sobre o sistema, reproduzimos a explicação sobre seu 

funcionamento, feita pelo Caderno Temático Micro e minigeração distribuída: sistema de 

compensação de energia elétrica (ANEEL, 2016, p. 15): 

 

Quando a energia injetada na rede for maior do que a consumida, o consumidor 
receberá um crédito em energia (kWh) a ser utilizado para abater o consumo em outro 

                                                           
122 “Para efeitos de diferenciação, a microgeração distribuída refere-se a uma central geradora de energia elétrica, 
com potência instalada menor ou igual a 75 quilowatts (kW), enquanto que a minigeração distribuída diz respeito 
às centrais geradoras com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 megawatt (MW), para a fonte 
hídrica, ou 5 MW para as demais fontes.” (ANEEL, 2016, p. 9) 
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posto tarifário (para consumidores com tarifa horária) ou na fatura dos meses 
subsequentes. Os créditos de energia gerados continuam válidos por 60 meses. 
Há ainda a possibilidade de o consumidor utilizar esses créditos em outras unidades 
previamente cadastradas dentro da mesma área de concessão e caracterizada como 
autoconsumo remoto, geração compartilhada ou integrante de empreendimentos de 
múltiplas unidades consumidoras (condomínios), em local diferente do ponto de 
consumo, [...] 

 

Foi então criada a figura do prosumidor de energia, aquele que é produtor e 

consumidor, que ao mesmo tempo produz, fornece a energia à rede e a consome (ALVES, 2016, 

s.p.).  Assim, a rede distribuidora assume a função de “bateria”, guardando a energia gerada 

pelo período de até sessenta meses para consumo posterior. 

Neste passo, a inserção da geração distribuída e do net metering, no setor energético 

brasileiro, propicia, por exemplo, que uma rede de supermercados possa instalar no telhado de 

algumas de suas unidades, placas fotovoltaicas para geração de energia e, autorizado o acesso 

à rede de distribuição, a energia injetada no sistema possa ser compensada na fatura de outras 

unidades, desde que pertencentes à mesma área de concessão. O mesmo exemplo se estende a 

unidades fabris, postos de gasolina, escritórios etc. 

Com a criação da possibilidade de instalação de geração distribuída em condomínios, 

a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos em porcentagens definidas por eles 

próprios, o que viabiliza a instalação de placas solares em condomínios comerciais e 

residenciais horizontais e verticais123. 

A geração compartilhada possibilita que diversos interessados se unam em um 

consórcio ou em uma cooperativa, instalem uma unidade de micro ou minigeração distribuída 

e utilizem a energia gerada para redução das faturas dos consorciados ou cooperados. 

Mesmo tendo sido criada a possibilidade de geração autônoma com o sistema de 

compensação entre a energia gerada e a energia gasta, o tema carece ainda de grande evolução 

e aprimoramento. Para serem autorizadas, as unidades de geração devem ter acrescidas aos seus 

medidores a funcionalidade de medição bidirecional de energia elétrica (medição de consumo 

e de geração). Isso permite a leitura do que foi injetado na rede e do que foi gasto por aquela 

unidade, além da contabilização da existência de saldo a compensar ou consumo excedente à 

                                                           
123 O Brasil (Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química da Universidade de São Paulo – 
USP) e a Alemanha (Instituto Fraunhofer de Ótica Aplicada e Engenharia de Precisão – IOF) estão desenvolvendo 
tecnologias para a fabricação de placas solares mais finas e leves, para instalação nas fachadas de edifícios, 
aumentando a área e capacidade de geração de energia. Vide em: <http://www.fircapital.com/nova-placa-permite-
geracao-solar-ate-em-carros-e-fachadas-de-predios/> e  
<http://www.engenhariacivil.com/paineis-fotovoltaicos-coloridos-fachadas-edificios>. Acesso em 20 jan. 2017. 
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geração, que deve ser pago. Contudo, a medição desses fluxos ainda é realizada de forma 

manual.  

Além disto, a rede de distribuição que conhecemos opera seus vários equipamentos – 

medidores, disjuntores e transformadores – de forma isolada, sem que o problema ocorrente em 

um deles possa ser solucionado com o acionamento de outro e sem dar à distribuidora a visão 

holística necessária para promover uma adequada gestão dos recursos. 

Neste passo, as redes elétricas inteligentes (ou smart grids) “vêm integrar os diversos 

sistemas já automatizados, incentivar novas automações e explorar as sinergias obtidas, através 

desses diversos sistemas” (AOKI, TOLEDO e RIELLA, 2012, p. 184). 

A tendência de adoção das smart grids como mecanismo de otimização da distribuição 

e, consequentemente, do uso da energia elétrica pelos países desenvolvidos é demonstrada por 

Toledo, Gouvêa e Riella (2012, p. 3): 

 

Uma clara evidencia de tal tendência foi a iniciativa do presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, em 2009, de investir 3,4 bilhões de dólares em redes elétricas 
inteligentes e impulsionar outras dezenas de bilhões de dólares em investimentos 
privados. Segundo análise feita na época pelo Electric Power Research Institute 
(EPRI), estima-se que a implementação de redes inteligentes nos Estados Unidos, 
reduza mais de 4% o consumo de energia elétrica no país até 2030, o que poderia 
implicar economias para os clientes da ordem de 20,4 bilhões de dólares (ENS, 
2009124). Fato similar ocorreu na Europa, onde, por conta da obrigatoriedade de 
cumprir as diretrizes do Tratado de Kioto, diversos países europeus investiram 
fortemente na tecnologia de redes elétricas inteligentes. Por exemplo, na Itália, a 
substituição massificada de medidores convencionais por medidores 
automatizados já abrange mais de trinta milhões de clientes. (grifos nossos) 

 

A instalação de smart grids no Brasil vem ocorrendo em caráter experimental. Em 

Minas Gerais, a CEMIG Distribuidora desenvolve o Projeto Cidades do Futuro, com o objetivo 

de desenvolver conhecimento das tecnologias de redes inteligentes, por parte da Cemig e de 

centros de pesquisa e empresas no Brasil, o que servirá de base para o direcionamento e ajuste 

da estratégia de sua implantação e para a comunicação com as partes interessadas. 

A região escolhida para o projeto-piloto foi a área atendida pelas subestações Sete 

Lagoas 1, 2 e 3 – municípios de Sete Lagoas, Santana de Pirapama, Santana do Riacho, Baldim, 

Prudente de Morais, Funilândia e Jequitibá – por sua localização estratégica e número de 

clientes compatível com a possibilidade de atendimento do Projeto.  

Com essa ação, a CEMIG visa validar a nova tecnologia em escala adequada e 

representativa, analisando sua viabilidade técnica e econômica e a aceitação pelo consumidor, 

                                                           
124 ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE (EPRI). IntelliGrid. 2012. Disponível em: 
<http://intelligrid.epri.com/>. Acesso em 10 maio 2012. 
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ao passo que estimula seu engajamento e participação, para, ao final, elaborar um modelo de 

referência para implantação da arquitetura de redes inteligentes em toda a área de atendimento 

da CEMIG. 

No Rio de Janeiro, a Ligth desenvolve o Programa Smart Grid Ligth125, com a parceria 

dos centros de pesquisa LACTEC – proveniente da Companhia Paranaense de Energia – 

COPEL – e CPqD – antigo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebras – das empresas 

de Tecnologia da Informação – TI, CAS Tecnologia e AXXIOM. 

Segundo os autores Toledo, Gouvêa, Hernandes Júnior e Calçado (2012, p. 283): 

 

Todos os equipamentos desenvolvidos foram instalados em laboratório e em pilotos 
internos em ambiente controlado e serão disponibilizados progressivamente aos 
clientes participantes do piloto de campo. A Ligth possui atualmente cerca de 150.000 
medidores AMI. Dessa forma, os testes-piloto de campo não objetivaram analisar 
aspectos ligados ao volume das transações, mas ao sucesso da interação com os 
consumidores. Por essa razão, o projeto-piloto de campo abrange entre mil e três mil 
residências em quatro áreas no Rio de Janeiro, de forma a validar os aspectos 
socioculturais, técnicos, regulatórios, tecnológicos e econômicos. 

 

Esse programa envolve cinco projetos, tendo o escopo de desenvolver tecnologia – 

hardware e software – metodologias e conceitos – através da produção de literatura e 

capacitação de consumidores e agentes envolvidos na instalação e operação das redes smart, de 

forma que todos estejam preparados quando a tecnologia alcançar economicidade e possa ser 

aplicada em escala. 

 

5.6 O papel do P&D 

 

A tecnologia representa para o meio ambiente um papel dicotômico. Ao mesmo tempo 

em que seu desenvolvimento trouxe sacrifícios não mensuráveis aos recursos naturais, desde a 

Revolução Industrial até os tempos atuais, é nela que assentamos nossa esperança para 

sobreviver num futuro menos abundante. 

A inserção das smart grids no contexto brasileiro é um bom exemplo do quanto é 

importante o investimento em pesquisa e desenvolvimento na área de energia. Por ser um setor 

com alta tecnologia agregada, o setor elétrico não pode dissociar-se do trabalho desenvolvido 

nos centros de pesquisa em tecnologia públicos e privados, ao contrário, deve com eles conviver 

num casamento harmônico e eterno. 

                                                           
125 Com a mudança da composição acionaria da Light, em 2009, quando a CEMIG passou a ser controladora da 
empresa carioca, os dois projetos iniciaram um regime de interação e complementaridade (TOLEDO, GOUVEA, 
HERNANDES JÚNIOR, CALÇADO, 2012, p. 207). 
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De forma simples e cabal, Goldenberg e Lucon (2012, p. 223) iniciam uma explicação 

sobre avanços tecnológicos na área de energia, dizendo: “os impactos ambientais resultantes da 

produção de eletricidade podem ser reduzidos melhorando a eficiência das tecnologias de 

geração, assim como a emissão de poluentes na fonte”. 

Garantir maior eficiência aos sistemas geradores de energia significa obter maior 

geração, com menores custos, reduzindo o volume de insumos e as emissões provocadas, bem 

como identificando e eliminando as perdas dos sistemas de geração e distribuição. Nestas 

poucas ações, um sem fim de processos tecnológicos estão associados: descoberta de novas 

fontes, novos materiais, novos processos e uma forma de agregar os novos achados às 

tecnologias já existentes. Outro grande desafio é preparar os consumidores e usuários para a 

absorção das novas tecnologias e descobertas, e fazer com que a produção em escala comercial 

se torne economicamente viável, o que faz essencial a interface entre a academia e o mundo 

real. 

Conforme afirma Leite (2014, p. 515), “as descobertas e invenções têm dado lugar, 

também a expectativas fantasiosas, baseadas no pressuposto da sua imediata aplicação prática, 

ignorando o tempo requerido para o respectivo desenvolvimento e demonstração comercial.” 

Por isto, muitas das descobertas no campo da geração, transmissão e distribuição de energia 

nos parece longe de alcançar efeitos práticos. A esse tempo, em que parece que a nova e 

promissora invenção não vai “sair do papel”, dá-se o nome de maturação econômica do projeto. 

Muitas vezes, os consumidores têm papel fundamental nesse momento, quando optam por 

gastar um pouco mais em produtos que sejam menos poluentes, mais saudáveis ou que 

apresentem um diferencial social.  

Mesmo que essa lógica não faça muito sentido quando se fala em energia – já que o 

valor da tarifa mais alta paga para a aquisição de energias alternativas e renováveis, na busca 

de atração de geradores, é diluído entre todos os consumidores, assim como o “Sul” paga a 

conta do combustível consumido pelos Sistemas Isolados do Norte – é imprescindível que todos 

nós, comprometidos com o porvir, avaliemos com maior cuidado e mais atenção o que os 

centros de pesquisa têm colocado à disposição do mercado em termos de novas tecnologias e 

novas opções.  

A pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para geração de energias renováveis 

evoluíram consideravelmente nos últimos anos, contudo, uma exceção, nesse quadro de 

progresso, é o da acumulação da energia elétrica. Isso faz com que os insumos estocáveis – 

combustível, carvão, urânio etc. – pareçam estrategicamente mais seguros e, por isso, 
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continuem sendo o “carro-chefe” de diversos países, especialmente aqueles propensos a eventos 

bélicos, como Rússia, Coréia do Norte e Estados Unidos.  

No Brasil, o insumo estocável preferencial foi a água. Acumulada em reservatórios de 

grandes usinas ou, fracionadamente, em usinas menores em forma de “cascata”, a reserva da 

água nos parece a forma mais segura de gerar energia continuamente. 

Como forma de agregar tecnologia à forma brasileira de gerar, transportar e distribuir 

energia, em 2000, foi publicada a Lei n° 9.991, de 24 de julho, que obriga as concessionárias e 

permissionárias dos serviços públicos a aplicarem, anualmente, um o valor mínimo relativo à 

sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, da seguinte 

forma:  

 As concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica: 0,75%;  

 As concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção independente de 

energia elétrica: 1%. Neste caso, estão excluídas, por isenção, as empresas que gerem 

energia exclusivamente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, pequenas centrais 

hidrelétricas e cogeração qualificada;  

 As concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica: 1%.  

 Estes recursos são direcionados da seguinte forma:  

 40% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT;  

 40% (quarenta por cento) para projetos de pesquisa e desenvolvimento, segundo 

regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL;  

 20% (vinte por cento) para o MME, a fim de custear os estudos e pesquisas de 

planejamento da expansão do sistema energético, bem como os de inventário e de 

viabilidade, necessários ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos.  

 

A importância do direcionamento de P&D por organismos governamentais e não pelo 

próprio mercado é justificado pela natureza pública do serviço envolvido, conforme assevera 

Pompermeyer (2015, p. 7):  

Entende-se, portanto, que não convém deixar por conta do mercado as inovações 

tecnológicas no setor de energia elétrica. E um dos principais argumentos favoráveis a essa tese 

é que não é raro encontrar no mercado soluções ou tecnologias importadas cujo custo é muito 

superior àquele que teriam, caso fossem desenvolvidas localmente. Além disso, as melhores 

soluções tecnológicas ou oportunidades de inovação são identificadas, em geral, pelos próprios 

agentes do setor (concessionárias, permissionárias e autorizadas à produção independente de 
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energia). Portanto, mais do que buscar no mercado o que há de melhor em termos tecnológicos, 

cabe aos agentes do setor participar ativa e diretamente dos processos de inovação tecnológica 

que assegurem um serviço plenamente adequado às demandas e às necessidades dos usuários.  

A ANEEL, como responsável pela regulamentação dos investimentos compulsórios 

em P&D pelos agentes do setor, analisa e seleciona os projetos encaminhados através de 

chamadas públicas periódicas. A figura 15 apresenta os números relacionados à destinação dos 

recursos direcionados a P&D, pela ANEEL, até o ano de 2013.  

 

Figura 15: Números de P&D 

 
Fonte: P&D - Revista Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, Nº 5, agosto de 2013. 

 

Os projetos foram agrupados pela agência reguladora em macro temas e subtemas 

prioritários126, dos quais destacam-se:  

 

• FA01 - Alternativas energéticas sustentáveis de atendimento a pequenos sistemas 
isolados.  

• FA02 - Geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos.  
• FA03 - Novos materiais e equipamentos para geração de energia por fontes alternativas.  
• FA04 - Tecnologias para aproveitamento de novos combustíveis em plantas geradoras.  
• FA0X - Outro.  

                                                           
126 Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/pt/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B1 
2kVf/content/temas-para-investimentos-em-p-1/656831?inheritRedirect=false&redir ect=ht 
tp%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fpt%2Fprog rama-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_I NST 
ANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal% 26p _p_m ode% 
3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3>. Acesso em: 09 jan. 
2017. 
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Tema: MA - Meio Ambiente  
 
Subtemas Prioritários:  

 
 MA01 - Impactos e restrições socioambientais de sistemas de energia elétrica.  
 MA02 - Metodologias para mensuração econômico-financeira de externalidades em 

sistemas de energia elétrica.  
 MA03 - Estudos de toxicidade relacionados à deterioração da qualidade da água em 

reservatórios.  

 MA0X - Outro.  
 

Tema: PL - Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica  
 
Subtemas Prioritários:  
 

 PL01 - Planejamento integrado da expansão de sistemas elétricos.  
 PL02 - Integração de centrais eólicas ao SIN.  
 PL03 - Integração de geração distribuída a redes elétricas.  
 PL04 - Metodologia de previsão de mercado para diferentes níveis temporais e 

estratégias de contratação.  
 PL05 - Modelos hidrodinâmicos aplicados em reservatórios de usinas hidrelétricas.  
 PL06 - Materiais supercondutores para transmissão de energia elétrica.  
 PL07 - Tecnologias e sistemas de transmissão de energia em longas distâncias.  
 PL0X - Outro.  

 

Neste passo, para cada um dos subtemas elencados existem projetos de P&D em 

execução por algum dos agentes do setor energético, custeados através dos recursos definidos 

pela Lei n° 9.991/00.  

O segmento de transmissão, por ser fator limitante à capacidade de produção das 

energias renováveis e ao próprio desenvolvimento comercial do setor, possui desafios e 

especificidades próprias, como demonstra Doralice Fernandes Ferro a presidente– presidente 

da Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica – 

ABRATE, Doralice Fernandes Ferro. Dentre os principais desafios, especial enfoque será dado 

àqueles enrodilhados ao escoamento de energias renováveis e à minimização de impactos 

ambientais (2013, p. 11):  

Associados à crescente demanda de energia elétrica, à complexidade da previsão da 

curva de carga e aos gargalos na transmissão, alguns dos maiores desafios a serem enfrentados 

atualmente pelo segmento da transmissão estão relacionados principalmente a:  

 

• aumento do uso de fontes renováveis com geração intermitente e sazonal;  
• imprevisibilidade do montante de geração convencional;  
• necessidade de rápida resposta para as oscilações das fontes renováveis 

(regulação primária e suplementar);  
• grandes blocos de geração distantes dos centros consumidores;  
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• aumento da geração distribuída, onde o consumidor pode ser um potencial 
gerador;  

• fluxos de potência com baixa previsibilidade;  
• aumento da robustez e a controlabilidade da rede;  
• novas exigências para comando, controle e proteção;  
• promover a construção de parcerias estratégicas com grandes fabricantes, 

objetivando a nacionalização de tecnologias essenciais para o segmento da 
transmissão e a consequente redução dos custos da energia;  

• integrar o desenvolvimento tecnológico à minimização de impactos 
ambientais. (grifos nossos)  

 

Noutro ponto de seu artigo, publicado na P&D – Revista Pesquisa e Desenvolvimento 

da ANEEL, a executiva cita a direção para onde as pesquisas devem trilhar:  

 

Conforme dados apontados na 4ª Revista de P&D da ANEEL, publicada em agosto 
de 2011, de um montante de aproximadamente R$ 1,3 bilhão em investimentos 
previstos nos projetos cadastrados no Sistema de Gestão da ANEEL, dentro da nova 
regulamentação (maio/2008), estimava-se investir 45% deste montante em 
projetos que estão diretamente relacionados ao segmento de transmissão, sendo 
eles de planejamento e operação de sistemas de energia elétrica, supervisão, controle 
e proteção, qualidade e confiabilidade.  
 
Destaque à parte, merecem (sic) os investimentos em projetos estratégicos, 
ressaltando-se projetos como o estudo de novas alternativas de transmissão de 
energia em longas distâncias, desenvolvimento de tecnologia de cabos 
supercondutores de alta temperatura, geração distribuída com sistemas 
fotovoltaicos, com relevante participação das concessionárias de transmissão e que 
têm como um dos principais objetivos a contribuição para o aprimoramento dos 
mecanismos regulatórios em temas emergentes, em total aderência aos desafios 
tecnológicos a serem enfrentados.  

 

Com isto, conclui-se que o próprio setor identificou os principais percalços que podem 

impedir a evolução do número de fontes renováveis e de outras medidas ambientalmente 

relevantes (como a geração distribuída), o que aponta aos desenvolvedores de novas tecnologias 

o objetivo que deve ser incansavelmente buscado, bem como, e à sociedade, para onde deve 

direcionar a sua vigilância. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo do tempo, a complementaridade da matriz hidrelétrica através de geração 

térmica, se solidificou no cenário nacional por diversos fatores. Dentre eles, a segurança deste 

tipo de fonte na mensuração da energia firme – correspondente à máxima produção contínua de 

energia que pode ser obtida, supondo ocorrências desfavoráveis de geração – e pela dificuldade 

de estoque dos elementos renováveis como o vento e a luz do sol. Além disso, a maleabilidade 

locacional das plantas térmicas – que necessitam de pequenas áreas, número reduzido de 

equipamentos e por sua independência de fatores ambientais – e o baixo custo de instalação 

aliado à rapidez com que são instaladas foram os motivos que fizeram com que a fonte térmica 

fosse preferencial a qualquer outra. 

Esta preferência configurou não só a matriz energética como a malha de transmissão 

da forma como hoje a conhecemos, completamente voltada para o transporte da energia dos 

grandes geradores de energia hídrica aos grandes centros consumidores e sua complementação 

com as térmicas próximas ao eixo de transmissão Sul/Sudeste. 

Deste feita, a matriz hidrotérmica, ao longo dos anos, direcionou os recursos e esforços 

de expansão da transmissão, enrijecendo o mercado de energia brasileiro até o formato atual, 

onde as fontes renováveis encontram na transmissão de energia um dos principais gargalos para 

alcançar números expressivos de geração. 

Contudo, a finitude cada vez mais próxima das reservas de combustíveis fósseis, e 

apelo ambiental mundial, especialmente após a 21ª Conferência do Clima – COP 21 – que 

trouxe aos países signatários o compromisso de redução de gases do efeito estufa, fazem com 

todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento revisitem seus processos de produção de 

energia, adequando-os para que alcancem melhor desempenho ambiental. Apenas a revisão da 

matriz energética de todo o mundo pode tornar este setor ambientalmente mais sustentável. 

Com estes eventos, a necessidade de ampliação de geração de energia por fontes 

renováveis se tornou lugar comum nos discursos dos gestores públicos e foco das preocupações 

ambientais do mundo contemporâneo. Desta forma, o estudo se propôs a avaliar se esta 

preocupação está impressa nos planejamentos públicos de expansão energética, bem como qual 

a qualidade e efetividade destes planejamentos na consecução da expansão das fontes 

renováveis de energia. 

Utilizando o conceito clássico de planejamento empregado pelo Direito Econômico e 

utilizando os ensinamentos do Prof. Washington Albino Peluso de Souza, expoente na matéria 
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e precursor do Direito Econômico no Brasil, o trabalho analisou a aplicação do instituto do 

planejamento no Primeiro e Segundo Modelo energéticos, vigentes no país desde 1995. 

O pragmatismo preconizado pelo saudoso e respeitado jurista permeou todo o trabalho, 

trazendo extrema objetividade e importância ao tema. Assim como bem marcado em suas obras, 

o trabalho deu ao planejamento a posição de espinha dorsal de qualquer política pública que 

tenha como objetivo o alcance de metas matematicamente mensuráveis. 

Analisando as alterações ocorridas na política energética brasileira, desde o início de 

processo de privatização, o trabalho demonstrou que o Primeiro Modelo vigente entre os anos 

de 1994 e 2002, que optou pelo sistema de concessões ao setor privado para o fornecimento dos 

serviços públicos de energia e pela privatização das empresas públicas que atuavam no setor, 

fez com que a expansão dos sistemas de geração e transmissão fossem igualmente 

“privatizados”, num ambiente de excessivo liberalismo. O planejamento para esta expansão 

continuou a ser formulado pelo poder público, contudo, sua execução – tanto da geração quanto 

da transmissão de energia – ficou completamente a cargo da esfera privada.  

As consequências desta escolha mostraram que a iniciativa privada, apesar de muito 

preparada para objetivar e colher lucros, estava pouco disposta para organizar-se e planejar-se, 

desenvolvendo as potencialidades da atividade e expandindo-a, preferindo, ao revés, a obtenção 

de lucro rápido através do mercado de curto prazo. O resultado disto foi uma completa 

displicência ao que havia sido previsto no Plano Decenal de Energia para o horizonte 1997-

2002 e a consequente crise energética de 2001, que mostrou que o setor privado seria incapaz 

de prestar o serviço de caráter público sem a presença constante do Estado. 

O Segundo Modelo retomou as rédeas do setor regulando-o com intensidade e 

participando diretamente no mercado, através das empresas públicas, compostas basicamente 

de empresas do grupo Eletrobras. O processo de privatização das estatais foi refreado, mas 

houve continuidade da dinâmica das concessões de exploração do serviço público, assim como 

o encadeamento de alguns erros cometidos durante o Primeiro Modelo. Além disso, o 

Novíssimo Modelo cometeu os seus próprios equívocos ao adotar uma política austera de corte 

de benefícios e alterar regras com contratos ainda vigentes, onerando em demasia o setor 

privado que, justificadamente, congela-se ao detectar um cenário de prejuízos ou de incertezas.  

Quanto ao planejamento, o Segundo Modelo instituiu a Empresa de Pesquisa 

Energética para atuar diretamente em sua elaboração, investindo consideravelmente na 

confecção de planos de curto, médio de longo prazos para os vários segmentos energéticos – 

geração, transmissão e distribuição. Estes estudos se mostraram excessivamente técnicos e, 



145 
 

provavelmente, não são observados por outros setores que podem ser afetados ou influir 

diretamente no setor energético. 

A despeito da enorme cientificidade que o envolve, no planejamento da transmissão – 

ao qual se deu maior enfoque no trabalho – foram encontrados registros de incongruências 

capazes de afetar a expansão por fontes renováveis, além de pouca adesão do próprio Poder 

Concedente ao planejamento proposto (planejamento ex post). 

Para além do planejamento, o Segundo Modelo, mesmo optando pela continuidade de 

concessão para exploração de serviços públicos, implementou políticas austeras que repeliram 

o setor privado, causando um desinvestimento do setor e um quase racionamento no ano de 

2012. 

Com isto, o governo brasileiro, em ambos modelos, mostrou-se pouco capaz de lidar 

com o setor energético e suas complexidades, adotando protótipos estrangeiros pouco 

aplicáveis ao cenário interno que faz uso de uma matriz inigualável em termos mundiais. 

Neste passo, o estudo conclui a premência em ajustar o planejamento para a expansão 

deste segmento assim como a tomada de outras medidas que possam auxiliar no aumento de 

geração através de fontes renováveis e na melhoria do desempenho ambiental do setor como 

um todo.  

As iniciativas identificadas para o planejamento da expansão da transmissão, apesar 

de serem variadas e das complexas metodologias serem utilizadas de forma rotineira pelos 

agentes, encontram na execução os seus maiores problemas, quando, não raro, o curso deste 

planejamento é colhido por ações transversais que o distanciaram de seus objetivos. Isso se 

deve a dificuldade do Poder Público em tangenciar os planejamentos dos vários setores públicos 

envolvidos, de forma que nenhuma das ações adotadas se choquem. 

Desta feita, é necessário que o Poder Público se fidelize ao planejamento programado 

por atores com alta capacidade técnica para fazê-lo, adequando suas ações às prescrições 

previstas e compatibilizando a agenda de todos os setores públicos envolvidos. Somente desta 

forma o planejamento se torna transversal e praticado por todos os setores ligados à concessão 

de financiamentos, à arquitetura de benefícios fiscais e tributários e à elaboração das exigências 

ambientais, fazendo com que que todos andem na mesma direção, somando os esforços e 

potencializando os recursos existentes.  

Outra importante análise feita foi quanto a necessária integração entre o planejamento 

da geração de energias renováveis e o planejamento da transmissão, demonstrando que o 

descompasso entre ambos pode ser desastroso, como o evento ocorrido com as plantas eólicas 

construídas nos Estados da Bahia e Rio Grande do Norte, em que a instalação e operação dos 
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aerogeradores foi finalizado antes que houvessem linhas de transmissão disponíveis para escoar 

a produção. 

Neste sentido, é importante que a expansão da transmissão seja planejada em aderência 

aos estudos já realizados sobre potenciais de energias renováveis e seja executada, 

independentemente da venda da energia gerada por estas novas plantas, inclusive, para que isto 

sirva de estímulo às empresas interessadas em investir em empreendimentos naqueles locais. 

Ficou evidenciado no trabalho o importante papel da pesquisa e desenvolvimento de 

novas tecnologias, com a conclusão de que é necessário aumentar o investimento em  P&D nas 

áreas que possam promover não só a expansão de fontes renováveis como a eficiência 

energética pelo lado da oferta e da demanda, o que também traz ganhos ambientais ao setor. 

Além disso, o setor não pode contentar-se com as fontes que se apresentam como as mais 

promissoras no momento – eólica, fotovoltaica e térmica a partir de biomassa – e neste passo, 

a aposta na descoberta de novas fontes e novas formas de geração e a introdução delas no 

mercado é de extrema importância. 

Especialmente quanto a transmissão de energia, é premente que se estudem novas 

tecnologias capazes de aumentar a eficiência no transporte da energia para que este ocorra com 

maior segurança e com menores perdas, reduzindo custos financeiros e ambientais. 

Além disso, o estudo concluiu que a continuidade de programas como Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – PROINFA e o Programa  Foi realizada também 

uma análise do PROINFA e do o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de 

Energia Elétrica – ProGD com a conclusão de que a continuidade do PROINFA e a expansão 

do leque de fontes a serem atendidas por este programa é de extrema importância, já que estas 

iniciativas governamentais são capazes de incrementar e diversificar a matriz, mesmo que não 

alcancem as metas numéricas determinadas.  

Para atender as metas do Acordo de Paris, do qual o Brasil foi signatário, e a expansão 

de fontes renováveis de energia, um pacote de medidas deve ocorrer em concomitância: a 

fidelização do Poder Público ao planejamento proposto para que este se torne intersetorial. 

A intensificação de investimento em desenvolvimento da pesquisa na obtenção de 

novas formas de geração de energia que sejam menos impactante e que atuem na eficiência 

energética na oferta, no consumo e na transmissão. Além disso, o Poder Concedente deve atuar 

na busca pela viabilidade econômica de produção em escala por estas fontes, atuando com 

mecanismos de mercado para que se tornem atrativas para quem produz e para quem compra. 
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O investimento em P&D também deve visar a descoberta de alternativas para que a 

transmissão seja mais eficiente e menos onerosa, viabilizando a implantação de linhas em 

menor tempo e mais eficientes.  

O trabalho ainda concluiu que, ao lado de medidas estruturantes, alternativas podem 

ser implantadas a curto prazo como a troca de equipamentos de transmissão – que acarretam 

menores perdas –, a modernização de plantas térmicas a óleo combustível – que possam reduzir 

o volume de combustível usado e as emissões provindas dessas fontes – a repotenciação das 

usinas hidrelétricas – que pode aumentar a produção com o mesmo volume de água, acarretando 

a desnecessidade de instalação de novas plantas. 

Por fim, sem olvidar que o Segundo Modelo, que ainda vige, optou pela forte 

manutenção do capital privado no setor, é também necessária a adoção de medidas que tornem 

a exploração da geração por fontes renováveis e da transmissão desta energia economicamente 

interessantes de forma a atrair investimentos nestes segmentos.  

Somente um pool de medidas como estas poderá trazer ganhos ambientais 

consideráveis e aumento na segurança energética a todo o país. 
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