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egundo dados e informes que vêm sendo 
divulgados repetidamente por parte dos 

agentes do setor, verifica-se que “devido aos fortes 
reajustes, a tarifa de energia elétrica no Brasil para o 
setor industrial está entre as mais caras do mundo, 
só perdendo para Itália, Japão e Turquia...”. E mais: 
“estudo da consultoria PricewaterhouseCoopers re-
vela que a carga tributária total do setor de energia 
no Brasil deve chegar este ano (...) a 51,5% do fa-
turamento do segmento (…)”. Os preços da energia 
elétrica industrial no Brasil aumentaram 95% (em 
dólares) entre 2003 a 2010. Como resultado a ener-
gia elétrica Industrial em 2010 custa no Brasil: US$ 
128/MWh sem impostos enquanto nos EUA, segun-
do a Bloomberg, em 28/07/2010 o preço alcançava 
US$   41/MWh, ou seja, praticamente  = 1/3!!!
Por seu turno, o consumidor médio residencial pau-
lista paga R$ 430/MWh ou US$ 243/MWh, equi-
valentes a US$ 72/MMBtu, subdividido em: Ener-
gia-35%, Distribuição-20%, Transmissão-6%, 
Encargos Setoriais-9%, Tributos diretos-30%, ou  
seja, os tributos e encargos associados triplicam o 
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o preço da eletricidade no Brasil
custo da energia adquirida, demandando uma re-
visão dos mecanismos de formação de preços e de 
perdas ao longo da cadeia.  

Sabendo-se que a energia é um dos fatores 
fundamentais que influi direta e indiretamente 
na competitividade da indústria e do país em 
âmbito internacional, e agravada em tempos de 
crise mundial, pergunta-se:
a) Como diminuir as perdas e custos da eletri-
cidade?
b) Porque os reajustes anuais das tarifas têm su-
perado a inflação do período?
c) Com receitas anuais decrescentes nos leilões 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
por quê os custos de transporte de energia têm 
sido crescentes, tornando mais cara a energia de 
empreendimentos hidrelétricos? 
d) Como assegurar o pleno funcionamento das 
agências reguladoras na sua função de garan-
tir suficiência, modicidade de preços e quali-
dade da energia? 
e) Como assegurar a diminuição da conta CCC 

(reembolso do custo do combustível nas usinas 
termelétricas) e os custos da duplicação dos in-
vestimentos [por exemplo, Manaus e Porto Velho 
(GN e interligação)]? Não está havendo uma su-
perposição e um descompasso de investimentos 
entre o setor elétrico e o de gás natural?
f) A volatilidade dos preços no mercado livre e 
a mudança recente dos níveis de segurança das 
curvas de aversão ao risco não é um sinal da 
inadequação dos atuais modelos de operação do 
sistema elétrico?
g) Os consumidores livres – que fazem parte do 
atual modelo do sistema elétrico e respondem 
por mais de 25% do consumo do país – têm en-
contrado crescentes dificuldades na garantia de 
suprimento. Isso não demonstra a necessidade 
de mudanças do mesmo?
h) É razoável direcionar o GNL importado e caro 
para as usinas térmicas aumentando o custo 
da energia elétrica ao mesmo tempo em que se 
deixa de aproveitar o GN queimado ou reinje-
tado como gás “interruptível” barato fornecido 
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titucional, cria um gasto extra-orçamentário 
sem fonte de receita, trazendo de volta a velha 
prática de subsídios cruzados que tanto afetou o 
setor elétrico em anos recentes.
• Ainda sobre Itaipu, os problemas com as su-
bestações do sistema de transmissão da ener-
gia de Itaipu que deram origem ao blecaute de 
10/11/2009, como antecipado no artigo “Os apa-
gões e o futuro da eletricidade no Brasil” (REVIS-
TA ENGENHARIA – nº 597/2010) foram identifi-
cados e detalhados no relatório dos técnicos da 
Aneel (120 pg.) que em suas “Conclusões” (em 
parte contestadas por Furnas) apontam para a 
necessidade de implementação urgente de vá-
rias medidas, algumas já propostas pelo ONS, 
entre as quais: manutenção adequada; moder-
nização do sistema de proteção; modernização/
substituição das Unidades Terminais Remotas do 
sistema de supervisão e controle; reciclagem e 
treinamento do pessoal de operação.
• O relatório informa ainda: “... Além dos trans-
tornos para a população e dos prejuízos de toda 
ordem para a sociedade brasileira, eventos desta 
magnitude apresentam consequências que atin-
girão todos os consumidores com o pagamento 
de Encargos de Serviços de Sistema (ESS), pro-
venientes do despacho de geração das usinas 
termoelétricas fora da ordem de mérito ...”.
• Isto sem contar com o débito do custo da ener-
gia eventualmente não retirada, devido ao gar-
galo desse mesmo sistema de transmissão, de 
acordo com o contrato de “take or pay” de Itaipu.
• Outro problema que irá afetar dramaticamen-
te o custo da energia elétrica no Brasil é a equi-
vocada visão de setores da área ambiental que 
impedem, mesmo com pleno respeito à lei, o uso 
eficiente das reservas energéticas do país, através 
da preservação da capacidade de armazenamen-
to que permite a regulação plurianual o aumento 
da geração hidrelétrica, a perenização dos cursos 
d’água, a navegação fluvial, o abastecimento das 
cidades, a piscicultura, as atividades turísticas, a 
prevenção de enchentes evitando o desperdício e 
esterilização dos recursos hídricos da nação.
• É também paradoxal que enquanto alguns seg-
mentos do governo e da sociedade procuram ini-
bir a construção de novas represas hidrelétricas, se 
busque promover como política de Estado, o povo-
amento, através da piscicultura, das antigas represas 
do Sudeste como forma de suprir o esgotamento das 
fontes de pesca natural para garantir a alimentação 
e o emprego de milhares de famílias brasileiras.
• O Brasil, para continuar crescendo a taxas ra-
zoáveis, necessita de acréscimos de energia firme 
(valor médio anual) da ordem de 3 000 MW/ano. 
Para gerar essa energia numa usina tipo Itaipu 

(fator de capacidade de 85%) seria necessário 
instalar uma usina com potência instalada de 
3 530 MW a cada ano. Para a média das usinas hi-
drelétricas brasileiras (f.c. de 60%) seria necessá-
ria uma usina de 5 000 MW por ano. Para usinas a 
fio d’água (f.c de 40%) será necessária uma usina 
de 7 500 MW por ano cujo custo da energia gera-
da é evidentemente, maior, além da necessidade 
de suprir as deficiências de oferta com usinas mo-
vidas a energia fóssil (óleo, gás natural, carvão ou 
nuclear) com o consequente passivo em termos 
de poluição e gases do efeito estufa. 
• O investimento das usinas de geração de ele-
tricidade é proporcional à potência instalada 
e o retorno deriva da sua capacidade de gerar 
energia. Paga-se potência e fatura-se energia. 
No caso das usinas da Amazônia (Madeira, Belo 
Monte), sem considerar os custos das longas 
e complexas linhas de transmissão, investe-
se uma Itaipu para obter um terço da energia 
gerada pela mesma. Essa é a razão pela qual a 
iniciativa privada se afasta das concessões e só 
participa dos leilões quando o governo assume 
os riscos através de suas subsidiárias e fornece 
vultosos subsídios na forma de empréstimos a 
taxas preferenciais pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou 
diretamente pelo Tesouro como já antecipado 
pelo engº Walter Coronado Antunes (REVISTA 
ENGENHARIA – 596/2009 – pg.16).
• Se o MW hidráulico resulta sempre da equação 
MW = f(Q x H) - vazão em m³/s (Q) x altura de 
queda em metros (H) - (com H tendendo a zero 
nas usinas “a fio d’água” a energia também ten-
derá a zero) – por quê definir as usinas a bulbo 
ou de baixa queda como paradigma para os rios 
da Amazônia, se realmente são indicadas princi-
palmente para o aproveitamento da energia re-
sidual oriunda da declividade natural na jusante 
dos cursos d’água, depois de explorada a energia 
potencial das quedas d’água a montante? 
• Os aproveitamentos “a fio d’água” são tipica-
mente sazonais e as 44 turbinas-bulbo de Santo 
Antônio (e também as de Jirau) funcionarão à ple-
na carga somente quatro meses por ano (feverei-
ro, março, abril e maio) chegando a um mínimo de 
apenas nove, em setembro, época seca, podendo 
reduzir-se a apenas duas em casos excepcionais 
(1 407 m³/s em Santo Antônio), segundo os da-
dos históricos das vazões registradas do Rio Ma-
deira. Como garantir a “energia firme” na região? 
É o que ocorre atualmente com a seca que asso-
la a Amazônia e está deixando inúmeras cidades 
sem abastecimento até de petróleo para geração 
de energia e as populações ribeirinhas sem meios 
de subsistência pelo baixo nível dos rios que im-

às indústrias ou às termelétricas para o reen-
chimento dos reservatórios mediante oportuna 
regulamentação da lei do gás?

* * *
Essa situação só tende a piorar no futuro 

com a implementação acelerada de grandes e 
custosos projetos de duvidosa rentabilidade 
econômica, com as ações e benevolências geo-
políticas em curso e a falta dos investimentos 
necessários para a constante e adequada manu-
tenção e renovação dos equipamentos existen-
tes. Vejamos alguns exemplos:
• Itaipu – Pelo projeto 2600/2010, em tramitação 
no Congresso, com parecer desfavorável do rela-
tor Dep.Bruno Araujo, mesmo inexistindo qualquer 
razão pertinente ou embasamento jurídico-con-
tratual, o fator de correção – criado para manter 
constantes todos os valores em dólares pactuados 
para os itens do anexo C do Tratado –, que inclui o 
prêmio sobre o custo da energia cedida pelo Para-
guai ao Brasil, está sendo alterado aleatoriamente 
de 9,3 para 15,3 (64%) criando um injustificado 
ônus ao Tesouro brasileiro calculado inicialmente 
em 3,1 bilhões de dólares, podendo alcançar 5,5 
bilhões de dólares até 2023. Tal valor seria mais do 
que suficiente para permitir a construção de uma 
série de usinas de potência equivalente a partir de 
biomassa de cana, eólicas ou pequenas centrais 
hidrelétricas (PCH’s), nas proximidades dos centros 
de consumo da região Centro-Sul, complementan-
do ou mesmo substituindo a energia que o Para-
guai vende ou terá para vender a partir de 2023?
• O Brasil já paga cerca de US$ 42/MWh (R$ 75/
MWh) FOB Itaipu, pela energia que lhe é cedi-
da e obrigado a comprar compulsoriamente, a 
qual será majorada em aproximadamente 15% 
com o novo fator, ao passo que o Paraguai paga 
apenas US$ 22/MWh pela energia que consome, 
deixando de usufruir das vantagens que ela lhe 
poderia proporcionar no estabelecimento de 
uma sólida base industrial local.
• Ressalte-se ainda que, além de ser pago em dó-
lares, o fornecimento de energia de Itaipu é do 
tipo “take or pay” para garantir um fluxo cons-
tante de recursos bancados pelo país, ou seja, o 
Brasil paga mesmo que não possa consumir ou 
transmitir. Isto independentemente de outras be-
nesses já concedidas como eliminação de corre-
ção monetária sobre os empréstimos, que fazem 
“tabula rasa” do Tratado, e se refletem na tarifa da 
energia e nas contas do Tesouro nacional. 
• O argumento de que as contas de energia dos 
consumidores brasileiros não serão afetadas 
pela liberalidade é falaciosa, pois será dividida 
por todos os cidadãos e, além de ilegal e incons-
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reservas minerais, vegetais e biológicas, com a 
efetiva aplicação das leis vigentes, a utilização 
dos recursos técnicos disponíveis ou inovadores 
e a aplicação dos conceitos derivados das expe-
riências de sucesso já realizadas na região. 
3) Mesmo com a descoberta de novas reser-
vas de petróleo o país deveria seguir com uma 
política energética com ênfase no MDL (Mode-
lo de Desenvolvimento Limpo) com incentivo 
às energias limpas, fixação de teto e taxação 
dos agentes emissores, prioridade à eficiência 
energética (cogeração na indústria e melhores 
rendimentos dos motores automotivos), e em 
lugar do incentivo ao transporte individual, 
apoio ao transporte coletivo e a outros modais 
de transporte como ferrovias e hidrovias.
4) Manter e ampliar a presença na matriz energéti-
ca das fontes primárias renováveis, com ênfase na 
biomassa e na utilização 
integral dos recursos 
hídricos, preservando a 
capacidade de armaze-
namento e a regulação 
plurianual dos reserva-
tórios hidrelétricos. 
5) Fomento à coge-
ração na indústria 
sucro-alcooleira e sua 
efetiva conexão ao 
sistema interligado 
nacional (SIN).
6) Complementação da 
oferta interna de ener-
gia com fontes não 
renováveis (óleo, gás 
natural, carvão, ener-
gia nuclear) exploradas 
com racionalidade eco-
nômica e ambiental.
7) Assegurar os re-
cursos necessários 
para que as empresas, 
agências e órgãos da 
administração direta 
do Estado efetuem o 
inventário e ofereçam 
à licitação, tempesti-
vamente, os projetos 
licenciados de que o 
país necessita.
8) Concentrar a atividade direta do Estado, na 
medida de sua capacidade de gerar recursos 
próprios, nas atividades que constituem mono-
pólio da União (ciclo nuclear) e na implementa-
ção das parcerias público-privadas com foco na 
eficiência administrativa e na redução dos cus-

pede a navegação e a própria pesca na região.
• Pela ausência de reservatórios, o aproveita-
mento da energia hidráulica das usinas do Ma-
deira se situa na faixa de 24% da MLT (vazão 
Média de Longo Termo – 1931/2006) enquanto 
que p.ex., as usinas do Rio S. Francisco, mesmo 
em mês anterior ao período chuvoso (novembro) 
apresentam aproveitamentos típicos de 50% 
em Sobradinho, 51% em Itaparica e 52% em 
Xingó, respectivamente. As usinas do Madei-
ra com 6 450 MW instalados deverão produzir 
34,5 milhões de MWh/ano. Itaipu em 2000, com 
12 600 MW (dobro) produziu 93,4 milhões de 
MWh no ano ou seja: o triplo. Não é isso um 
desperdício e uma esterilização dos recursos 
energéticos?
• Se o possível dano ambiental resulta mais da 
ação do homem e da falta de planejamento ade-
quado, de fiscalização eficiente e da criação de 
incentivos econômicos para garantir a floresta de 
pé e assegurar a sobrevivência dos 25 milhões de 
brasileiros que habitam a Amazônia, não é equi-
vocado reduzir as áreas inundadas, de pequena 
representatividade no contexto global, apenas 
para facilitar a obtenção de licenças ambientais?
• Os investimentos no Madeira, sem incluir os sis-
temas de transmissão e eclusas de navegação, se 
situam na faixa de 22,7 bilhões de reais (segundo as 
planilhas das propostas). Em Belo Monte os custos 
estimados têm variado de 20 bilhões de reais a 30 
bilhões de reais segundo diversas fontes e alterna-
tivas de projeto. Considerando que o próprio BN-
DES informa que deve buscar novos recursos para 
poder financiar a demanda ampliada de créditos 
para sustentar o crescimento da economia, não 
teria sido mais oportuno priorizar usinas mais pró-
ximas dos centros de carga, mais econômicas ou 
com melhor relação vazão/altura de queda?

* * *
Em relação à política energética relaciona-

mos algumas medidas julgadas oportunas e ne-
cessárias para o desenvolvimento harmônico e 
continuado do país:
1) Desvincular a proteção da Amazônia, que é obri-
gatória por motivos técnicos, econômicos e legais 
e pelas implicações no regime de chuvas do país, 
das discussões sobre o aquecimento global cau-
sado pelos GEE (gases do efeito estufa) emitidos 
pela queima dos combustíveis fósseis (gás, petró-
leo e carvão) cuja utilização, no mundo, os maiores 
usuários se recusam a abdicar pelas vantagens que 
usufruem em termos de custos e giro dos negócios. 
2) Implementar para a Amazônia um plano de 
desenvolvimento sustentado e uma estrutura 
de preservação, controle e exploração de suas 

tos dos empreendimentos. 
9) Garantir a segurança jurídica aos contratos 
com o fortalecimento de agências reguladoras 
autônomas e capacitadas.
10) Colocação em prática e efetuar a regulamen-
tação do marco regulatório do gás natural para 
torná-lo uma commodity exportável e uma fonte 
confiável e barata de energia para a indústria.
11) Revisão dos encargos setoriais, incentivos e 
impostos que gravam os preços da energia como 
resultado de maior controle e eficiência dos gas-
tos públicos.
12) Na área ambiental, eliminar a arbitragem 
ideológica, a burocratização e superposição de 
esferas de licenciamento, e a desnacionalização 
decisória monitorando a expansão do setor com 
vistas ao respeito à lei e ao uso eficiente das re-
servas energéticas do país.
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