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RESUMO 

O desempenho do setor energético brasileiro é uma temática de muita relevância, pois 

tanto o Brasil quanto o resto do mundo vem apresentando grande preocupação com seu 

desempenho econômico, e sendo o desempenho energético importante indicador de 

crescimento justifica-se, portanto a magnitude de sua importância. Esse desempenho 

pode ser evidenciado através de diversas variáveis, sendo que geração/produção e 

consumo estão entre as mais importantes. Deste modo, foram reunidas informações 

secundárias de fontes como Balanço Energético Nacional, oriundas do Ministério de 

Minas e Energia, e do Anuário Estatístico de Energia Elétrica, publicado pela Empresa 

de Pesquisa Energética, para a análise de variáveis como essas e de outras. Os 

resultados evidenciaram que no Brasil as fontes de energia não renováveis destacaram-

se em relação as fontes renováveis, sendo o petróleo e a eletricidade as principais fontes 

não renovável e renovável, respectivamente. Foi mostrado também que o setor 

industrial é o principal consumidor de energia. Tratando especificamente da energia 

elétrica, esta é produzida essencialmente por via hidráulica, em grande parte nas usinas 

hidrelétricas. A região Sudeste é a principal consumidora de eletricidade, apresentando 

destaque no consumo a classe industrial. 

Palavras-chave: Setor Energético, Produção, Consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Brazilian energy sector is a relevant issue, because Brazil and the restof the world are 

concerned about economic development. Energy sector efficiency is an indicator of 

economic development and it can be evaluated by a sort of variables, but production and 

consumption are the most important of them. Secundary informations are collected from 

National Energy Balance, according to Ministry of Mines and Energy e from Statistical 

Yearbook of Electricity. These data were published by Energy Research Company to 

analsys of this kind of variable and others. In Brazil, it is concluded that production of 

nonrenewable energy resources are more significant than renewable energy resources, 

being petroleum and electrical power the most relevant nonrenewable and renewable, 

respectively. It also was demonstrated that industry is the main consumer of energy 

industrial sector. Focusing electrical energy, it is mainly produced by hydroelectric 

power plant. Southest region is the major consumer of eletricity, and from this, 

industrial sector presents the highest comsuption. 

Keywords: Performance, Production, Consumption, Electricity Sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

A análise da história da eletricidade no Brasil permite identificar vários 

estágios desde sua origem até os dias atuais. Em princípio a energia elétrica foi 

disponibilizada apenas em algumas partes das cinco regiões do país, observando-se uma 

maior concentração nas regiões sul e sudeste, em virtude, basicamente, dos mercados já 

existentes. Entretanto, com o desenvolvimento dos parques industriais, o rompimento 

das fronteiras agrícolas e a transferência de capital para o interior houve uma gradativa 

expansão do setor elétrico nas áreas de geração, transmissão e distribuição. 

(JANNUZZI, 2007) 

Segundo ANEEL (2008) essas diferenças na maior ou menor 

disponibilidade na oferta de energia elétrica ocorreram e continuam a ocorrer nos dias 

atuais em virtude não só de aspectos já citados como também em função de fatores 

como grande número de habitantes com baixo poder aquisitivo (caso da região 

Nordeste, principalmente), baixa densidade demográfica (região Centro-Oeste) e no 

caso da região Norte baixa densidade demográfica e pequena geração de renda, aliada a 

características geográficas. Sendo que as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, 

historicamente concentraram a maior parte da população sem acesso a energia elétrica.  

Nos tempos inicias a preocupação básica dos agentes consumidores e dos 

responsáveis pela oferta de energia elétrica era basicamente “ter energia elétrica” e 

“disponibilizar energia elétrica”, respectivamente. (JANNUZZI, 2007) 

  Porém Jannuzzi (2007) observa que ao longo do tempo os agentes 

passaram a considerar importante a qualidade do serviço prestado, o que provocou 

mudanças significativas no modelo institucional do setor elétrico. 

Com o avanço do tempo e havendo energia elétrica, as preocupações dos 

agentes do setor (concessionárias, permissionárias e operador nacional do 

sistema elétrico), e em especial, dos consumidores, sinalizaram atenção 

gradativamente mais centrada na qualidade da energia elétrica 

fornecida/consumida. (JANNUZZI, 2007, p. 19) 

O setor de energia convive com dois extremos: em um deles está o 

desenvolvimento tecnológico que busca maior qualidade e eficiência na produção e na 

aplicação dos recursos energéticos, e no outro extremo existe a tentativa de aumentar o 

número de pessoas com acesso às fontes mais eficientes de energia, de acordo com 

ANEEL (2008). 
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ANEEL (2008) em uma contextualização em nível mundial para o setor de 

energia elétrica observou mudanças significativas, como por exemplo, a preocupação 

com o meio ambiente, quando se passou a buscar o desenvolvimento sustentável, 

diferentemente do passado quando a energia obtida a partir de combustíveis fósseis deu 

suporte ao crescimento e as transformações da economia mundial. 

As necessidades ao longo do tempo também mudaram, evidentemente fez-

se necessário uma oferta maior de energia para atender um nível de consumo cada vez 

maior, sendo que agora essa produção e consumo deveria se dar de forma sustentável. 

É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É 

o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Em outras 

palavras: o desafio é reduzir o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, ser 

capaz de suportar o crescimento econômico – que, entre outros 

desdobramentos, proporciona a inclusão social de grandes contingentes da 

população com o aumento da geração de renda e da oferta de trabalho. 

(ANEEL, 2008, p. 13) 

Tratando especificamente do Brasil, ANEEL (2008) afirma que de todos os 

serviços de infraestrutura a energia elétrica é o mais universalizado, entretanto a maior 

ou menor facilidade de acesso da população a rede elétrica está ligada a localização e as 

dificuldades físicas ou econômicas para extensão da rede elétrica e estas 

particularidades determinam ao longo do tempo os contornos que os sistemas de 

geração, transmissão e distribuição irão adquirir. 

Diante dessa preocupação com a qualidade do serviço prestado, e como 

mencionado anteriormente o modelo institucional passou por grandes mudanças, desde 

a década de 90. A principal mudança ocorrida se deu com a criação da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que tem por objetivo atuar de forma a garantir, 

por meio da regulação e fiscalização, a operação de todos os agentes em uma ambiente 

de equilíbrio que permita as companhias a obtenção de resultados sólidos e ao 

consumidor a garantia de um serviço de qualidade e a preço justo. (ANEEL, 2008) 

A criação de uma agência reguladora revela a importância que o 

fornecimento de determinado serviço tem para a sociedade, e não só o fornecimento em 

si, como também a qualidade no serviço prestado. 
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Entretanto Costa e Tiryaki (2011) observam que apesar do setor de energia 

elétrica ser apontado como um dos motores para o desenvolvimento do país o Brasil 

vem enfrentando muitas dificuldades. 

Várias estratégias tem sido utilizadas para promover o setor, seja com o 

engajamento de investidores privados, seja com a gestão estatal. Embora o 

setor tenha experimentado crescimento expressivo e inovações tecnológicas 

ao longo do tempo, ainda hoje o investimento no setor é aquém das 

necessidades de expansão da economia e, nas últimas décadas, problemas de 

abastecimento emergem sempre que o país experimenta crescimento 

econômico mais acelerado. (COSTA; TIRYAKI, 2011, p. 4) 

Considerando a importância que o setor elétrico tem para promover o 

crescimento do país e tendo em vista as dificuldades que o Brasil enfrenta nessa área, 

este trabalho tem como objetivo geral analisar o desempenho do setor de energia 

brasileiro no período de 2006 a 2012. 

E terá como objetivos específicos:  

 Verificar as principais fontes de geração de energia. 

 Verificar a composição da produção de energia. 

 Analisar o comportamento do consumo de energia final por fontes. 

 Identificar as principais fontes de geração de energia elétrica. 

 Verificar o consumo de energia elétrica por região e classes.  

Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa é de natureza descritiva, 

com base em dados secundários provenientes do BEN (Balanço Energético Nacional), 

que tem como fonte o MME (Ministério de Minas e Energia), bem como do Anuário 

Estatístico de Energia Elétrica proveniente do EPE (Empresa de Pesquisa Energética). 

Será analisado o consumo de energia por fonte energética e por setor, além da geração 

de energia. Será feita também uma análise para o desempenho elétrico brasileiro 

mostrando os principais consumidores por região e por setor, além do quadro brasileiro 

quanto as fontes que geram eletricidade. A análise compreendeu o período de 2006-

2012 em função da disponibilidade de dados.  

O trabalho consta de quatro seções: na primeira seção será feita uma 

contextualização dando o devido destaque para setor de energia elétrica dentre os 

diversos segmentos de infraestrutura. Na segunda seção será feita uma revisão de 

literatura sobre o tema e será constituída por três tópicos. O primeiro trará conceitos 
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básicos a respeito de infraestrutura e energia. Já o segundo tratará da regulação do setor 

de energia brasileiro, mostrando a importância da regulação e das agências reguladoras, 

e por fim analisará especificamente o caso da regulação do setor elétrico brasileiro 

enfatizando sua agência reguladora: ANEEL.  A terceira seção fará uma análise a partir 

dos dados a respeito do desempenho do setor energético brasileiro, inicialmente com 

uma análise mais geral, tratando do setor de energia, como um todo, e posteriormente 

tratando especificamente do setor elétrico brasileiro. E por fim a quarta seção trará uma 

conclusão a respeito do tema e dos objetivos a serem analisados. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.Conceitos básicos 

 Segundo Bruno e Silva (2009) o prefixo “infra”, que significa abaixo ou 

embaixo é bem conveniente, pois busca expressar o conjunto de atividades e estruturas 

da economia de um país que servem de base para o desenvolvimento de outras 

atividades e sistemas. Em consequência disso a questão do desenvolvimento econômico 

está intimamente ligada a infraestrutura, já que esta surge como um de seus principais 

eixos. 

O conceito de infraestrutura refere-se ao sistema de serviços coletivos de 

uma determinada região ou país, como por exemplo, os sistemas de transporte, 

telecomunicações, de saneamento básico e de energia. (BRUNO; SILVA, 2009) 

Os sistemas de infraestrutura das regiões vem sendo usados para medir o 

crescimento e o desenvolvimento econômico, que podem ter as seguintes interpretações: 

o crescimento econômico é dito como o crescimento dos indicadores econômicos como 

PIB, PNB e outros, já o desenvolvimento econômico considera tanto desses indicadores, 

como também deve haver uma melhoria na qualidade de vida da população para que 

haja o referido desenvolvimento econômico. 

Dada a grande importância da infraestrutura para promover o crescimento 

de determinada região é válido mencionar também a importância que o país deve dar os 

investimentos nessa área, buscando com isso uma melhoria nas condições de vida da 

população como também ganhos de competitividade. 

Para Frischtak (2008) os investimentos em infraestrutura por períodos 

relativamente longos é condição necessária para se obter ganhos no crescimento 

econômico, entretanto essa não é uma tarefa fácil para os países, sendo que poucos vem 

conseguindo mobilizar recursos por um longo prazo sem comprometer a qualidade dos 

serviços atuais. 

No contexto da infraestrutura, e dentre os segmentos na qual ela se divide 

pode-se destacar, o fornecimento de energia e consequentemente o consumo como um 

determinante tanto do desenvolvimento econômico quanto o crescimento da população. 
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Percebe-se com isso a importância que um bom sistema energético tem para 

um país que busca se desenvolver econômico e socialmente. 

Uma das variáveis para definir um país como desenvolvido é a facilidade de 

acesso da população aos serviços de infraestrutura, como saneamento básico, 

transportes, telecomunicações e energia. O primeiro está diretamente 

relacionado à saúde pública. Os dois seguintes à integração nacional. Já a 

energia é o fator determinante para o desenvolvimento econômico e social ao 

fornecer apoio mecânico, térmico e elétrico às ações humanas. (ANEEL, 

2008, p. 21) 

Energia em sua definição é uma força que está presente em tudo, natural ou 

produzida pelo homem. Essa força significa trabalho, movimento e ação. Embora a 

energia não possa ser vista suas manifestações são percebidas através fenômenos como: 

calor, luz, trabalho, etc. (ELETROBRÁS FURNAS, 2014). 

Nesse contexto torna-se necessário fazer uma distinção inicial entre energia 

primária e secundária. A energia primária é obtida a partir de energéticos providos pela 

natureza na sua forma direta, como por exemplo, a água, o carvão, o gás e o petróleo, 

sendo que esse recursos podem ser renováveis e não-renováveis. Já a energia secundária 

provem da atuação do homem sobre as fontes primárias, transformando-as em calor, 

força ou movimento. (MME, 2013; ELETROBRÁS, 2014) 

Quando chega aos consumidores a energia recebe a denominação de energia 

final, como é o caso da eletricidade. (MME, 2013; ELETROBRÁS, 2014) 

Pode-se obter energia por diversas fontes, sendo o conceito de fontes de 

energia: 

São todas as substâncias capazes de produzir energia através de processos de 

transformação (combustão, fissão nuclear, eólica, biomassa, energia das 

marés, etc.). Podem ser divididas em dois grupos principais: permanentes 

(renováveis) e temporários (não-renováveis). Por outro lado o conceito de 

renovabilidade depende da escala temporal que será utilizada e os padrões de 

utilização dos recursos. (NASCIMENTO, 2011, p. 20) 

 Segundo Nascimento (2011) fontes de energia não renováveis são aquelas 

cujas reservas são limitadas, sendo que a capacidade de renovação é inferior a de 

utilização. Por isso, as reservas dessas fontes energéticas são esgotáveis.  

Eletrobrás Furnas (2014) cita como exemplos de fontes de energia não-

renováveis: 
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a) Energia térmica: produz energia por meio da queima de um combustível fóssil 

como: carvão, óleo, gás natural ou petróleo.  

b) Energia nuclear: produz energia utilizando como combustível o mineral urânio. 

Já as fontes de energia renováveis são aquelas que ao contrário das fontes 

não-renováveis são praticamente ilimitadas e tem capacidade de renovação além da 

utilização. (NASCIMENTO, 2011) 

São exemplos de fontes de energia renováveis: 

a) Energia hidrelétrica: produzida a partir da água, utilizando a força da queda 

d’água em um rio. 

b) Energia solar: evidentemente é produzida a partir dos raios solares. Pode ser 

usada tanto para produzir energia elétrica quanto como fonte de calor. 

c) Energia eólica: produz energia a partir da força dos ventos. 

d) Biomassa: oriunda de organismos vivos. Pode ser utilizada para a produção 

de duas formas de energia, a primeira consiste na fabricação de 

combustíveis, por meio da extração de óleos vegetais e de álcool. E a 

segunda na produção de energia elétrica. (ELETROBRÁS FURNAS, 2014) 

No caso da energia elétrica o primeiro passo para produzi-la é obter a força 

necessária para girar as turbinas das usinas de eletricidade, transformando energia 

mecânica (movimento) em eletricidade. Essa força pode ser obtida através de diversas 

fontes como as já citadas. (ELETROBRÁS, 2014) 

2.2. Regulação e Agências Reguladoras 

O termo regulação traz a noção de equilíbrio e também de controle e 

dominação, sugerindo que o ato de regular implica na sujeição dos elementos de um 

sistema a um conjunto de regras e normas, como também na subordinação de um 

elemento a outro. (ARAGÃO et.al, 2007)   

Significa dizer que a regulação pode ser vista como uma forma de controle e 

de dominação, fundamentada em dispositivos jurídicos formais (normas, 

contratos, acordos) precisos estabelecidos de forma vertical, normativa e 

unilateral, que podem ajudar a reduzir as incertezas, permitindo que as 

empresas prevejam seus investimentos em função da duração de um contrato. 

Mas, também, sugere um novo sentido ao termo regulação, de recomposição 

das relações entre Estado mercado e cidadãos. Nesses termos, a noção de 

equilíbrio não fica restrita apenas ao sentido de equilíbrio de mercado, mas se 
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desdobra no intento da manutenção do interesse público, respondendo as 

demandas quantitativas por serviços, satisfazendo as exigências qualitativas 

dos usuários, ouvindo expectativas reconhecendo lugar central na finalidade 

do serviço público. (ARAGÃO et.al, 2007, p.19) 

Assim, define-se como objetivo da regulação: 

Trata-se, portanto, de manter as missões de interesse coletivo, de 

universalidade, de solidariedade dos serviços públicos, até então garantidas 

pelo Estado, já que a produção privada de serviços públicos não comporta 

uma lógica de justiça social. É nesse cenário que a regulação surge e passa a 

ser, de fato, necessária e indispensável para impedir que a lógica econômica 

se sobreponha a critérios de equidade social e territorial. O Estado passa a ser 

o agente de equilíbrio dessas relações através de órgãos públicos – agências 

reguladoras -, devendo controlar a atuação do prestador privado do serviço 

público. (ARAGÃO et.al, 2007, p.16) 

Segundo Sampaio (2010, p.48) as agências reguladoras são: 

Entidades que, na teoria, funcionam isoladas dos interesses do governo, do 

mercado e da sociedade civil. Elas fiscalização, normatizam, punem e, em 

alguns casos, enfileiram metas para o setor sob a sua égide. Nesse sentido, 

assumem funções típicas do Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Assim, essas agências têm como função, de modo geral, o controle da 

qualidade e da regularidade do serviço, exercendo fiscalização a fim de garantir aos 

usuários o atendimento ao serviço adequado e a uma tarifa justa. Tais agências 

regulatórias de serviços públicos tem assim duplo papel, qual seja, de estruturar 

mercados onde antes só havia atuação estatal e de garantir que esses mercados se 

pautem por regras predefinidas. (ANVISA, 2009) 

Considerando que a adequada provisão de infraestrutura está vinculada ao 

desenvolvimento do país, e dado que no Brasil boa parte da infraestrutura é feita por 

entes privados, fica evidente a importância da regulação para alcançar o objetivo 

máximo do desenvolvimento. (ARAGÃO et.al, 2007) 

Com a reforma política-administrativa que ocorreu no Brasil nos anos 90 a 

dinâmica da gestão pública se transformou, destacando o papel regulatório do Estado. 

Em pouco tempo, uma grande quantidade de entes privados foi inserida no mercado e 

passou a exercer funções antes designadas apenas ao setor público. (ARAGÃO et.al, 

2007) 

Ao reduzir a sua participação no provimento direto dos serviços públicos, a 

atuação do Estado passa a estar mais voltada para a transferência do direito 

de exploração de serviços públicos para a iniciativa privada por meio de 
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privatizações ou novas outorgas de concessões, permissões e autorizações. 

Na esteira dessas iniciativas, fica o poder público incumbido de atuar 

regulamentando e fiscalizando os prestadores de serviços. (ARAGÃO et.al, 

2007, p.181) 

O modelo institucional do setor elétrico passou por uma grande mudança 

que envolveu a privatização das companhias operadoras e determinou que a exploração 

dos potenciais hidráulicos fosse concedida por meio de concorrência ou leilão em que o 

maior valor oferecido pelo uso do bem público determinaria o vencedor. (ANEEL, 

2008). 

Os leilões dividem-se em duas modalidades principais: energia existente e 

energia nova. O leilão de energia existente corresponde à produção das usinas já em 

operação e os volumes contratados são entregues em um prazo menor. Já os leilões de 

energia nova correspondem a produção de empreendimentos em processo de leilões das 

concessões ou de usinas que já foram outorgadas pela ANEEL e estão em fase de 

planejamento ou construção. Neste caso o prazo de entrega é de três ou cinco anos. 

(ANEEL, 2008). 

O MME determina a data dos leilões, que são realizados pela ANEEL e pela 

CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elérica). Por meio de 

portaria, fixa o preço teto para o MWh a ser ofertado, de acordo com a fonte 

de energia: térmica ou hídrica.Como as geradoras entram em “pool” (ou seja, 

a oferta não é individualizada), o prioridade é dada ao vendedor que pratica o 

menor preço. Os valores máximos devem ser iguais ou inferiores ao preço 

teto. (ANEEL, 2008) 

As privatizações no Brasil, em geral, se deram em razão de déficit fiscal do 

Estado e de viabilidade política, e acabaram por criar a necessidade de um estado 

regulador para garantir em primeiro lugar a prestação adequada dos serviços públicos 

como também assegurar a livre concorrência. (ARAGÃO et.al, 2007) 

O debate contemporâneo sobre a regulação nasce a partir da construção de 

novos arranjos organizacionais para a prestação de serviços públicos, e se 

traduz em uma proposta de redefinição do papel do Estado na sua relação 

com a sociedade e com o mercado. Em um cenário político e institucional 

marcado por amplo processo de reestruturação, reduz-se a ação do Estado 

tradicionalmente provedor, reforçando a sua função reguladora, e cria-se um 

novo padrão de relação entre setor público e setor privado, que vai afetar 

fundamentalmente os serviços públicos e seus usuários. (ARAGÃO et.al, 

2007, p.9) 

As agências reguladoras que surgiram na década de 90 em razão de 

mudanças nas funções e organização do Estado, atreladas notadamente aos setores de 
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infraestrutura. Essas agências surgiram, enquanto proposta, em 1996. Para implantação 

da administração pública era necessária a instituição de agências executivas e de 

agências reguladoras, chamadas de agências autônomas. Nas agências reguladoras os 

dirigentes detêm mandato e devem ser aprovados pelo Congresso, já nas agências 

executivas os dirigentes podem, ser nomeados livremente pelo Presidente da República. 

Portanto as agências reguladoras são mais autônomas que as agências executivas por 

realizarem políticas permanentes de Estado, enquanto as últimas devem realizar 

políticas de governo. (ANVISA, 2009) 

 Essas instituições alteraram significativamente o modo regulatório, 

impondo um novo padrão de relação do Estado com os agentes econômicos da 

sociedade brasileira. (ANVISA, 2009)  

No quadro 1 estão listadas a relação das agências reguladoras no Brasil, seus 

respectivos órgãos supervisores e sua finalidade institucional. 

Quadro 1 – Agências reguladoras, respectivos órgãos supervisores, ato de criação e 

finalidade institucional. 

Agência 
Órgão superior Finalidade Institucional Ato de criação 

ANEEL 

 

Ministério de Minas 

e Energia 

Regular e fiscalizar a produção transmissão, 

distribuição e comercialização de energia 

elétrica. 

Lei nº 9.427, de 

26/12/96 

ANATEL 

 

Ministério das 

Comunicações 

Regular as telecomunicações. Lei nº 9.472, de 

16/7/97 

ANP 

 

Ministério de Minas 

e Energia 

Promover a regulação, a contratação e a 

fiscalização das atividades econômicas 

integrantes da indústria do petróleo, do gás 

natural e dos biocombustíveis.  

Lei nº 9.478, de 

6/8/97 

ANVISA 

 

Ministério da Saúde Promover a proteção da saúde da população, 

por interplemédio do controle sanitário da 

produção e da comercialização de produtos e 

serviços submetidos a vigilância sanitária, 

inclusive dos ambientes, dos processos, dos 

insumos, das tecnologias a eles relacionados, 

bem como o controle de portos, aeroportos e 

de fronteiras.  

Lei nº 9.782, de 

26/1/99 

ANS 

 

Ministério da Saúde Promover a defesa do interesse público na 

assistência suplementar à saúde, regulando as 

operadoras setoriais, inclusive quanto as suas 

relações com prestadoras e consumidores, 

contribuindo para o desenvolvimento das 

ações de saúde no país. 

Lei nº 9.961, de 

28/1/00 



17 
 

Quadro 1 – Agências reguladoras, respectivos órgãos supervisores, ato de criação e 

finalidade institucional. 

Agência 
Órgão superior Finalidade Institucional Ato de criação 

ANA 

 

Ministério do Meio 

Ambiente 

Implementar, em sua esfera de atribuições, a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, 

integrando o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos  Hídricos. 

Lei nº 9.984, de 

17/7/00 

ANTAQ 

 

Ministério dos 

Transportes 

Implementar, em suas respectivas esferas de 

atuação, as políticas formuladas pelo 

Conselho Nacional de Integração de Políticas 

de Transporte e pelo Ministério dos 

Transportes, segundo os princípios e diretrizes 

estabelecidos em lei. 

Lei nº 10.233, de 

5/6/01 

ANTT 

 

Ministério dos 

Transportes 

Regular ou supervisionar, em suas respectivas 

esferas e atribuições, as atividades de 

prestação de serviços e de exploração da 

infraestrutura de transportes, exercidas por 

terceiros.  

Lei nº 10.233, de 

5/6/01 

ANCINE Ministério do 

Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio 

Exterior 

Fomentar, regular e fiscalizar a indústria 

cinematográfica e videofonográfica. 

MP nº 2.228-1, de 

6/9/01 

ANAC Ministério da Defesa Regular e fiscalizar as atividades de aviação 

civil e de infraestrutura aeronáutica e 

aeroportuária. 

Lei nº 11.182, de 

27/9/05 

Fonte: ANVISA (2009). 

Considerando a importância da regulação para a prestação adequada dos 

serviços públicos e das agências reguladoras para a fiscalização dos provedores desses 

serviços, cabe um estudo mais detalhado a respeito da regulação do setor elétrico 

brasileiro, a partir de sua agência reguladora: ANEEL, em virtude da relevância do setor 

para o desenvolvimento da sociedade.  

2.3. Regulação do setor elétrico brasileiro: ANEEL 

A partir de 1970, o setor elétrico brasileiro começou a passar por uma série 

de mudanças, que exigiram do governo um maior esforço na coordenação e no 

planejamento do setor. (SAMPAIO, 2010)  

Com esse objetivo foi criada a Eletrobrás que além de produzir e distribuir 

passou a exercer uma posição de comando sobre o setor elétrico brasileiro por meio de 

recursos do governo federal. O Sistema Eletrobrás passou a atuar através de 

subsidiárias. (SAMPAIO, 2010) 
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Sampaio (2010) afirma ainda que nos anos 80, os resultados dessa política 

de planejamento mostraram-se desanimadores, com um endividamento das empresas, 

evidenciando a fragilidade administrativa do governo. 

Conforme já mencionado anteriormente, nos anos 90 o setor elétrico foi 

reconfigurado, ou seja, o Estado deixou sua função de principal promotor dos serviços 

públicos para se ater quase que exclusivamente à função de regulador, igual ao que 

ocorreu em praticamente todas as áreas. 

Essa transferência de tarefa do Estado para o mercado se baseou na crença de 

que os investimentos iriam aumentar, o setor seria modernizado, haveria 

concorrência tanto na geração quanto na distribuição e que, com isso, desde o 

pequeno até os grandes consumidores iriam se beneficiar com a queda de 

tarifas, universalização, enfim, um sistema mais eficiente. (SAMPAIO, 2010, 

p.51) 

Nessa perspectiva, várias concessionárias foram privatizadas e se fez 

necessário a criação de uma agência que regulasse a produção e o comércio de energia. 

(SAMPAIO, 2010) 

A ANEEL surgiu em 1997 (primeira agência reguladora criada), 

substituindo o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), que era o 

órgão responsável pelo planejamento, execução e coordenação dos estudos hidrológicos 

em todo o território nacional, bem como, pela supervisão, fiscalização e controle dos 

serviços de eletricidade. (SAMPAIO, 2010) 

Ela é uma autarquia federal de regime especial, ou seja, possui mais 

autonomia em comparação com as autarquias comuns. Para tanto, ela 

mantém autonomia financeira obtida por meio de encargos setoriais, seus 

dirigentes chegam a resoluções através de mecanismos de decisão colegiada 

que devem ser respeitadas pelo Legislativo, Executivo e Judiciário e como 

caráter maior de sua autonomia os dirigentes só podem ser demitidos com a 

comprovação de ilicitudes de sua administração. (SAMPAIO, 2010, p.53) 

A ANEEL tem como missão, além de regular o setor elétrico, estimular a 

concorrência sadia entre as concessionárias, fazer com que essas concessionárias 

busquem a eficiência, sem esquecer a questão ambiental, além de abrir um canal de 

diálogo com os consumidores. (ANEEL, 2008) 

As questões que envolvem a regulação do setor elétrico são variadas e 

podem ser divididas basicamente em três etapas: geração, transmissão e distribuição, 

como se pode observar na figura 1: 
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Figura 1 – Agentes e questões envolvidas na regulação do setor elétrico  

 

Fonte: Sampaio (2010, p.54) 

Diante disso torna-se importante uma análise individual a respeito do setor 

elétrico brasileiro no que diz respeito à geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. 

São responsáveis pela geração de energia as usinas dos diversos tipos, ou 

seja, que se utilizam dos mais diversos combustíveis. No que trata da regulação, todas 

as etapas da vida de uma usina, dos estudos para desenvolvimento à operação são 

autorizadas e/ou fiscalizadas pela ANEEL. No caso das usinas térmicas a autorização 

configura-se como um ato administrativo relativamente simples. Já para a construção de 

usinas hidrelétricas, que são responsáveis pela maior parte da energia elétrica gerada e 

consequentemente consumida no país, o processo é bem mais complexo, por envolver a 

exploração de um recurso natural, que pela Constituição do país, é considerado como 

bem da União, a construção deve ser precedida de um estudo de inventário, que 

representa a avaliação do potencial de geração de uma unidade hidrográfica, cuja 

realização e os resultados posteriores dependem da aprovação da ANEEL, só então, é 

iniciado o processo que dá origem à autorização para construção da usina hidrelétrica. 

(ANEEL, 2008) 

Atualmente a transmissão de energia elétrica é uma atividade regulada no 

preço (remuneração pré-definida), na qualidade (procura garantir a prestação de um 

Produção/

Geração

• Governo - Busca mais quantidade e baixo custo.

• Sociedade civil - Busca menos poluição e menos áreas alagadas.

• Mercado - Maior produção e baixo custo.

Transmissão

• Governo - Procura segurança e eficiência do sistema.

• Sociedade civil - Proteção contra os riscos oriundos da transmissão.

• Mercado - Mais eficiência (redução de perdas) e baixo custo.

Distribuição

• Governo - Custo adequado ao serviço prestado e eficiência.

• Sociedade civil - Baixo custo eficiência e acesso.

• Concessionárias - Tarifas adequadas às suas necessidades.
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serviço adequado) e na quantidade (livre acesso ao montante de energia a ser 

transportado pelos produtores e consumidores. (SERRATO, 2006) 

O segmento de transmissão no Brasil é operado por empresas que obtiveram 

as concessões ao participar de leilões públicos promovidos pela ANEEL, são 

responsáveis pela implantação e operação da rede que liga as usinas (fontes 

de geração) ás instalações das companhias distribuidoras localizadas junto 

aos centros consumidores. (ANEEL, 2008, p.28) 

Segundo ANEEL (2008) a característica principal desse sistema é a divisão 

em dois grandes blocos: o Sistema Interligado Nacional (SIN), que abrange a quase 

totalidade do território brasileiro, e os Sistemas Isolados (SI), instalados principalmente 

na região Norte, em geral, devido a questões geográficas.   

O SIN abrange as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte do 

Norte. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é responsável pela coordenação 

e controle da operação do SIN, sob fiscalização e regulação da ANEEL. Esse sistema 

possibilita a troca de energia entre as regiões. Outra característica do SIN é o processo 

permanente de expansão possibilitando tanto a conexão de novas grandes hidrelétricas 

quanto a integração de novas regiões. Já o SI é predominantemente abastecido por 

usinas térmicas movidas a óleo diesel e óleo combustível. São assim denominadas por 

não estarem interligados ao SIN e por não permitirem o intercâmbio de energia elétrica 

com outras regiões, em função das peculiaridades geográficas da região onde estão 

instalados. (ANEEL, 2008) 

As distribuidoras de energia elétrica são responsáveis pelo atendimento aos 

consumidores de qualquer porte. Os direitos e obrigações das companhias são 

determinados no contrato de concessão para a exploração do serviço público. Entre as 

variáveis reguladas pela agência estão a qualidade do serviço prestado e as tarifas. As 

distribuidoras são avaliadas tanto do ponto de vista técnico quanto no atendimento ao 

consumidor (ANEEL, 2008) 

O cumprimento dos contratos de concessão e as atividades desenvolvidas são 

estritamente reguladas e fiscalizadas pela ANEEL. O objetivo da agência é, 

de um lado, assegurar ao consumidor, o pagamento de um valor justo e o 

acesso a um serviço contínuo e de qualidade e, de outro, garantir a 

distribuidora o equilíbrio econômico- financeiro necessário ao cumprimento 

do contrato de concessão. (ANEEL, 2008, p.24) 

Ainda segundo ANEEL (2008) no que trata das obrigações das 

distribuidoras, além da distribuição de energia elétrica aos consumidores, estas são 
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responsáveis também pela implementação de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D), devem destinar um percentual mínimo de sua receita para a implementação 

dessas atividades que devem ser aprovadas pela ANNEL. 

Outro ponto importante da regulação na distribuição de energia elétrica trata 

das tarifas de energia, que chegam aos consumidores através de faturas mensais. A 

tarifa é composta pela soma de três componentes: o resultado correspondente a 

multiplicação do volume consumido pela tarifa, os encargos do setor elétrico e os 

tributos determinados pela lei. Os encargos têm aplicação específica, já os tributos são 

destinados ao governo, e a parcela que fica com a distribuidora, é utilizada para os 

investimentos em expansão e manutenção da rede, cobertura dos custos e remuneração 

dos acionistas. (ANEEL, 2008) 

Com isso percebe-se o quão é importante a regulação de um setor como o 

elétrico, bem como de outros, para um país como o Brasil que vem buscando 

desenvolver-se. 

Na sessão seguinte se apresenta alguns indicadores relativos ao desempenho 

do setor de energia brasileiro. 
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3. DESEMPENHO DO SETOR DE ENERGIA BRASILEIRO 

A energia pode ser produzida via diversas fontes, tanto renováveis quanto 

não-renováveis. Nesta seção apresentam-se indicadores que retratam o desempenho do 

setor de energia brasileiro no período 2006 a 2012. 

Inicialmente cabe um estudo a respeito do setor energético, em geral, 

mostrando sua evolução ao longo do período em estudo. 

3.1. Produção e consumo de energia. 

Como mencionado anteriormente , a produção de energia se dá nas usinas 

de diversos tipos, que utilizam-se dos mais variados combustíveis para geração de 

energia. 

No Brasil a produção de energia primária permaneceu em níveis constantes 

nos últimos anos, destacando-se maior participação das fontes não renováveis em todo o 

período em estudo conforme tabela 1. 

Tabela 1 – Produção de energia primária quanto aos recursos. 

Anos Recursos não-renováveis Recursos Renováveis 

2006 52,6 47,4 

2007 51,3 48,7 

2008 51,6 48,4 

2009 53,3 46,7 

2010 52,6 47,4 

2011 54,3 45,7 

2012 54,0 46,0 

Fonte: MME – Balanço Energético Nacional (2013).  

De forma mais desagregada dentre as diversas fontes não renováveis 

utilizadas na produção de energia, o petróleo destacou-se na participação dessa fonte de 

energia, entretanto apresentou variação negativa para o período. O gás natural é a 

segunda fonte não renovável mais utilizada, porém sua participação não chega a 

representar 20% do total, como se observa na tabela 2. 
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Tabela 2 – Produção de energia primária não renovável. 

Fontes 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012     % 

Não renovável  52,6  51,3  51,6  53,3  52,6  54,3  54,0  2,6 

Petróleo  42,1  40,6  39,7  42,0  42,1  42,5  41,6  -1,1 

Gás natural  8,3  8,1  9,0  8,7  9,0  9,3  9,9  19,2 

Carvão vapor  1,0  1,0  1,1  0,8  0,8  0,8  1,0  0,0 

Carvão metalúrgico  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 

Urânio 1,1  1,6  1,7  1,7  0,7  1,6  1,5  36,3 

Fonte: MME - Balanço Energético Nacional (2013). 

Já com relação as fontes renováveis de energia os destaques foram os 

produtos derivados da cana-de-açúcar seguido da energia hidráulica. No período houve 

crescimento para a cana-de-açúcar (5,4) e outras fontes não especificadas que apesar do 

significativo crescimento (43,7) a participação média está em torno de 10%.  Conforme 

tabela 3. 

Tabela 3 – Produção de energia primária renovável. 

Fontes 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012    % 

Renovável  47,4  48,7  48,4  46,7  47,4  45,7  46,0  -2,9 

Energia hidráulica  14,2  14,4  13,4  14,0  13,7  14,4  13,9  -2,1 

Lenha  13,5  12,8  12,4  10,2  10,3  10,1  10,0  -25,9 

Produtos da cana-de-açúcar  16,6  18,1  19,0  18,6  19,3  16,9  17,5  5,4 

Outras renováveis  3,2  3,4  3,6  3,9  4,1  4,4  4,6  43,7 

Fonte: MME - Balanço Energético Nacional (2013). 

O consumo final de energia pode ser definido como a quantidade de energia 

consumida pelos diversos setores econômicos para atendimento de usos finais, não 

incluindo a utilização como matéria-prima para a produção de outra forma de energia. 

(RAIA, 2010). Observando a tabela 4. 

 A partir da análise observa-se que o consumo final de energia permaneceu 

em um nível constante nas duas principais fontes, a saber, derivados do petróleo e 

eletricidade, sendo que entre os dois os derivados do petróleo representam quase 45 % 

do total e apresentaram uma variação positiva de 5,1%. A eletricidade também 

apresentou consumo crescente, porém menos expressivo constituindo a segunda fonte 

com maior participação média. 
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Tabela 4 – Consumo final por fonte. 

Fontes  2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  % 

Gás natural 7,1 7,2 7,4 6,9 7,0 7,3 7,2 1,4 

Carvão mineral  1,4 1,4  1,4  1,1  1,3  1,5  1,4  0,0 

Lenha  8,1 7,6  7,5  7,5  7,1  6,7  6,5  19,7 

Bagaço de cana  12,0 12,4  12,7  12,9  12,5  11,1  11,2  6,6 

Outras fontes primárias  2,3 2,3  2,3  2,5  2,5  2,5  2,4  4,3 

Gás de coqueria  0,6 0,6  0,5  0,5  0,6  0,6  0,6  0,0 

Coque de carvão mineral  3,0 3,1  3,0  2,4  3,1  3,3  3,2  6,6 

Eletricidade  16,6 16,5  16,3  16,6  16,6  16,8  16,9  1,8 

Carvão vegetal  3,0 2,9  2,7  1,8  1,9  2,0  1,8  -40,0 

Álcool etílico  3,4 4,2  5,2  5,7  5,2  4,6  4,2  23,5 

Alcatrão  0,1 0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,0 

Subtotal derivados de petróleo  42,4 41,7  41,0  41,9  42,1  43,6  44,6  5,1 

Óleo diesel  16,4 16,4  16,7  16,9  17,2  17,7  18,3  11,5 

Óleo combustível  3,0 3,0  2,8  2,7  2,0  1,8  1,6  -46,6 

Gasolina  7,2 6,7  6,4  6,7  7,3  8,5  9,7  34,7 

Gás liquefeito de petróleo  3,6 3,5  3,4  3,4  3,2  3,3  3,2  -11,1 

Nafta  3,6 3,6  3,0  3,3  3,2  3,0  2,9  -19,4 

Querosene  1,2 1,2  1,3  1,3  1,3  1,5  1,5  25 

Outras secundárias de petróleo  4,8 5,0  4,7  5,0  4,6  4,8  4,6  -4,1 

Produtos não-energéticos de petróleo  2,7 2,3  2,7  2,6  3,2  3,1  2,9  7,4 

Fonte: MME - Balanço Energético Nacional (2013). 

No que diz respeito ao consumo final de energia por setor econômico 

(tabela 5) ressalta-se o setor industrial como o principal consumidor de energia, porém o 

setor de transportes foi a que apresentou maior variação com 18,1%, enquanto o setor de 

transportes apresentou variação negativa, e seguindo os dois setores já mencionados 

aparece o setor residencial com uma média de 10% do total.  

Tabela 5 – Consumo final por setor. 

Setor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   % 

Setor energético  9,3 9,8 10,9 10,8 10,1 9,0 9,0  3,2 

Residencial  10,9 10,3 10,1 10,5 9,8 9,5 9,4  -13,7 

Comercial  2,8 2,8 2,7 2,9 2,8 2,9 3,0  7,1 

Público  1,7 1,7 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5  -11,7 

Agropecuário  4,2 4,2 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 -2,3 

Transportes  26,5 27,0 27,8 28,6 28,9 30,1 31,3  18,1 

Industrial   37,5 37,7 36,1 34,5 35,5 36,1 35,1  -6,4 

Outros  3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 3,2 3,0  0,0 

Consumo não-identificado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: MME - Balanço Energético Nacional (2013).  
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3.2. Indicadores de energia elétrica no Brasil 

O Brasil apresenta uma matriz de geração elétrica predominantemente 

renovável, acima de 85%, o que contrasta com a média mundial que é de 19% sendo 

que a geração hidráulica responde pela maior parte da oferta interna, cerca de 70%. 

(MME, 2013; VENTURA FILHO, 2013) 

 Tratando da geração elétrica, um ponto importante a ser mencionado a 

respeito da produção e do posterior consumo é que a energia elétrica não pode ser 

armazenada de forma economicamente viável, gerando a necessidade de equilíbrio entre 

oferta e demanda. Ou seja, toda a energia consumida deve ser produzida 

instantaneamente, quando há desequilíbrios mesmo que momentâneos todo o sistema 

corre o risco de desligamento, os chamados “apagões”. (ABRADEE, 2014)  

A capacidade de geração elétrica para os principais tipos de usinas é 

mostrada na tabela 6. Reforçando o que foi mencionado anteriormente o Brasil 

apresenta uma maior produção elétrica a partir da fonte hidráulica, consequentemente 

sua capacidade instalada de geração elétrica até o momento se dá predominantemente 

por usinas hidrelétricas. E pode-se definir usina hidrelétrica como a instalação na qual a 

energia potencial e cinética da água é transformada em energia elétrica (EPE, 2013). 

Tabela 6 - Capacidade instalada de geração elétrica por tipo de usina (MW) 

Usinas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012      % 

Hidrelétricas 74,7 74,6 72,7 70,8 68,0 66,9 65,9 -11,7 

Termelétricas 21,1 21,1 22,3 23,7 26,2 26,6 27,1 28,0 

PCH 1,6 1,8 2,4 2,7 3,0 3,3 3,5 115,3 

CGH 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 72,7 

Nucleares 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 -20,1 

Eólicas 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 1,6 1,5 524,0 

Solar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: EPE – Anuário Estatístico de Energia Elétrica (2013). 

Os dados para a geração elétrica no Brasil a partir dos energéticos geradores 

evidenciaram que a geração elétrica é proveniente essencialmente da fonte hidráulica. 

Apesar da variação negativa no período, esta ainda apresenta grande destaque, visto que 

as demais fontes apresentam participação inferior a 7%. 

As fontes de energia alternativas como a biomassa e a energia eólica 

apresentaram variação bastante significativa, chegando a 1037,5% no caso da eólica, e a 
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82,2% para a biomassa. Atualmente o setor de energia eólica responde por 2% da matriz 

energética brasileira, mas até o final do ano de 2014 a previsão é que esse valor chegue 

a 6%, isso em razão de basicamente dois motivos: o sucesso que esse tipo de energia fez 

nos leilões de 2013 e o fim dos problemas com as linhas de transmissão, tendo em vista 

que vários parques eólicos concluídos, mas que não estão em operação por falta de 

linhas de transmissão. (SPITZCOVSKY, 2014) Os valores são mostrados na tabela 7. 

Tabela 7 – Geração elétrica por energético no Brasil (GWh) 

Tipos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012        % 

Gás 

Natural 4,3 3,5 6,2 2,8 7,0 4,7 8,4 94,4 

Hidráulica 83,1 84,0 79,8 84,2 78,1 80,5 75,1 -9,6 

Derivados 

do 

Petróleo 2,5 2,7 3,3 2,7 3,1 2,3 2,9 14,4 

Carvão 1,6 1,3 1,4 1,1 1,6 1,2 1,5 -5,0 

Nuclear 3,2 2,7 3,0 2,8 2,8 2,9 2,9 -11,5 

Biomassa 3,4 3,8 4,1 4,4 6,1 5,9 6,2 82,2 

Eólica 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 1037,5 

Outras 1,4 1,5 1,7 1,5 0,6 1,8 1,8 21,4 

Fonte: EPE - Anuário Estatístico de Energia Elétrica (2011, 2013) 

Apesar de mais de 70% da energia elétrica do país ser proveniente da fonte 

hidráulica, 40% do potencial hidráulico do país encontra-se na região Norte/Amazônia, 

e grande parcela ainda não foi aproveitada, apesar de ser a mais econômica. 

(VENTURA FILHO, 2013) 

Quanto ao consumo de eletricidade, o Brasil vem crescendo a uma taxa 

média de 5,8% ao ano, enquanto a demanda total energética foi de 3,2% e o PIB de 

3,4%, valores superiores aos verificados mundialmente. O consumo residencial evoluiu 

em média 6,3% enquanto o industrial cresce em média 4,0%. Sendo que o Brasil 

apresenta 99% de cobertura elétrica residencial, contrastando com a cobertura mundial 

de apenas 81%. (VENTURA FILHO, 2013) 

Na tabela 8 a seguir tem-se o consumo de eletricidade em cada região do 

país. Como se pode observar o maior consumo está na região Sudeste, haja vista ser a 

região mais industrializada e também a mais povoada, seguida pela região Sul. 

Entretando as regiões que apresentaram maior variação foram Norte e Nordeste, isso 

pode estar associado aos programas que buscam levar a eletricidade a todos os pontos 

do país e principalmente as localidades mais afastadas e onde a população apresenta 
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menor desenvolvimento econômico e social. Tendo em vista que nas regiões Norte e 

Nordeste apresentam tais características e no caso da região Norte ainda há o fator da 

localização geográfica, esses programas são direcionados com maior ênfase para essas 

regiões, o que pode explicar a variação de 7,1% para estas regiões. 

 Tabela 8 – Consumo total de energia elétrica por região geográfica (GWh) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012        % 

Norte 6,0 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 7,1 

Nordeste 15,7 16,5 16,7 16,9 17,1 16,6 16,8 7,1 

Sudeste 54,7 54,8 54,0 53,2 53,4 53,2 52,4 -4,2 

Sul 16,7 16,7 16,9 17,0 16,7 17,2 17,3 3,2 

Centro-

Oeste 5,8 5,8 6,0 6,4 6,3 6,5 6,8 17,9 

Fonte: EPE - Anuário Estatístico de Energia Elétrica (2011, 2013).  

Observando-se o consumo de eletricidade por classe, tem-se como maiores 

participações as classes industrial e residencial, mantendo sua participação praticamente 

estável ao longo do período em análise, destacando a variação de 13,7% para o meio 

rural. E considerando o Brasil de maneira geral esse aumento corresponde a 25,8%, 

conforme tabela 9. 

Tabela 9 – Consumo de energia elétrica por classe -Brasil (GWh) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012       % 

Residencial 24,0 23,8 24,3 26,2 25,8 25,8 26,2 8,9 

Industrial 45,8 46,2 45,2 42,1 43,2 42,3 40,9 -10,6 

Comercial 15,5 15,5 15,9 16,9 16,6 16,9 17,6 13,7 

Rural 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4 4,8 5,1 13,7 

Poder 

Público 2,9 2,9 2,9 3,1 3,0 3,0 3,1 5,0 

Iluminação 

Pública 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 2,8 2,8 -6,4 

Serviço 

Público 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 -5,2 

Próprio 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 30,3 

Fonte: EPE - Anuário Estatístico de Energia Elétrica (2011, 2013).  

Uma análise da relação entre as variáveis capacidade instalada, produção e 

consumo de energia mostra que nos últimos anos o Brasil vem gerando energia acima 

de sua capacidade, isso para atender a demanda, visto que do total de  energia gerada 

99,9% é efetivamente consumida. 
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A análise dos dados para o período em estudo buscou, a partir de 

indicadores importantes, evidenciar o desempenho do setor de energia brasileiro, tendo 

em vista a relevância deste para o contexto atual. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento de um país está ligado intimamente ao desenvolvimento 

de diversos setores, e dentre esses setores está o de infraestrutura. Dentre os setores de 

infraestrutura o segmento de energia se destaca como um dos mais importantes. 

Analisando o desempenho do setor de energia brasileiro entre os anos de 

2006-2012 observou-se que em relação as principais fontes de geração de energia, as 

fontes não renováveis tiveram maior destaque em relação as fontes renováveis. Tratando 

especificamente das fontes não renováveis o petróleo foi o que apresentou maior 

participação, seguido pelo gás natural. Já no caso das fontes renováveis os produtos da 

cana-de-açúcar apresentaram maior participação, logo depois vem a energia hidráulica 

que entretanto apresentou queda na variação. 

Quando ao consumo de energia por fonte a principal foram os derivados do 

petróleo e o álcool, este último apresentou maior variação no período analisado.  

A energia elétrica, particularmente, tem como principal geradora a água 

(hidráulica) seguida pelo gás natural que apresentou variação expressiva. A energia 

elétrica é produzida basicamente nas usinas hidrelétricas. 

No que trata do consumo de eletricidade, esta é mais consumida na região 

Sudeste, por ser a região mais povoada e industrializada, já quanto as classes 

consumidoras, as principais são industrial, residencial e comercial respectivamente.     

Entre as principais dificuldades e limitações para o desenvolvimento deste 

trabalho destacou-se os termos técnicos encontrados na literatura sobre essa temática, 

que em alguns momentos levam a dificuldades no seu entendimento e a falta de 

homogeneidade na divulgação de indicadores sobre o desempenho do setor. 

Diante da realidade que o país apresenta atualmente e estando tão evidentes 

as questões sobre energia tornam-se importantes estudos a respeito da capacidade de 

geração elétrica não explorada, que no caso do Brasil é bastante expressiva. Estudos 

também tornam-se relevantes sobre as fontes alternativas de energia como a solar e a 

eólica, haja vista serem essas possíveis soluções a crises energéticas que podem vir a 

ocorrer. Não menos importantes são os estudos sobre a questão da regulação desse 

setor, que no caso do Brasil se dá através da ANEEL, criada em 1997. 
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