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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo indicar quais melhorias devem ser propostas e 
aplicadas para uma melhor qualidade no serviço de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica no Brasil. A importância do tema se dá pelo fato de 
mostrar a necessidade de execução das metas definidas pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), juntamente com a melhora de todo o procedimento de 
trabalho usado no setor de operação do sistema elétrico de energia brasileiro, 
através do uso de um procedimento bem estruturado. Sobre a metodologia de 
pesquisa, esta trata-se de uma revisão literária que tem como objetivo abordar e 
apresentar os pensamentos dos autores consultados sobre o tema proposto no 
estudo para em seguida chegar aos objetivos propostos no presente estudo. A 
pesquisa possui um aspecto exploratório-explicativo, com características de 
pesquisa qualitativa. Concluiu-se que o setor de energia se encontra em frequente 
desenvolvimento e progresso, assim sendo, investir em inovação e melhoras de 
processos é, de fato, um fator decisivo. 
 
Palavras-Chave: Distribuição; Energia Elétrica; Geração; Transmissão. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to indicate which improvements should be proposed and 
applied for a better quality in the service of generation, transmission and distribution 
of electric energy in Brazil. The importance of this theme is due to the fact that it 
shows the need to implement the goals defined by the National Electric Energy 
Agency (ANEEL), together with the improvement of the entire work procedure used in 
the Brazilian electricity the use of a well-structured procedure. About the research 
methodology, this is a literary review that aims to approach and present the thoughts 
of the authors consulted on the theme proposed in the study and then reach the 
goals proposed in the present study. The research has an exploratory-explanatory 
aspect, with characteristics of qualitative research. It was concluded that the energy 
sector is in frequent development and progress, so investing in innovation and 
improvements in processes is, in fact, a decisive factor. 
 
Keywords: Distribution; Electricity; Generation; Streaming. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A eletricidade é gerada em usinas elétricas e passa por um sistema 

complexo, às vezes chamado de rede, de subestações elétricas, transformadores e 

linhas de energia que conectam produtores e consumidores de eletricidade. A 

maioria das redes locais é interconectada para fins comerciais e de confiabilidade, 

formando redes maiores e mais confiáveis que aprimoram a coordenação e o 

planejamento do fornecimento de eletricidade (LEITE, 2014). 

Em países desenvolvidos, toda a rede elétrica consiste em centenas de 

milhares de quilômetros de linhas de alta tensão e milhões de quilômetros de linhas 

de baixa voltagem, com transformadores de distribuição que conectam milhares de 

usinas a centenas de milhões de consumidores de eletricidade por todo o país. O 

objetivo do sistema de transmissão elétrica é a interconexão das usinas geradoras 

de energia elétrica ou geradoras com as cargas. Neste contexto, um sistema trifásico 

é usado para a maioria das linhas de transmissão nestes países, inclusive no Brasil 

(RGE SUL, 2016). 

A importância do tema se dá pelo fato de mostrar a necessidade de execução 

das metas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), juntamente 

com a melhora de todo o procedimento de trabalho usado no setor de operação do 

sistema elétrico de energia brasileiro, através do uso de um procedimento bem 

estruturado, que de fato, pode vir a resultar na redução de presumíveis encargos 

financeiros, além de permitir medidas de prevenção que evitem a ocorrência de 

eventos de rede. 

Sabe-se que a energia elétrica é capaz de promover à sociedade trabalho, 

produtividade e desenvolvimento em diferentes áreas, e além disto, oferece as 

pessoas maior conforto, comodidade, bem-estar e praticidade, o que faz a sociedade 

progredir cada dia.  

No entanto, tantos benefícios acaba fazendo com que as pessoas fiquem 

mais dependente de seu fornecimento, o que, por sua vez, acaba induzindo este 

fornecimento à uma condição maior de apresentar falhas no sistema elétrico. E, 

além do mais, no Brasil, nota-se que esta dependência dos usuários vem se 

manifestando em exigências para que haja uma melhor qualidade no serviço de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no país. Sendo assim, tem-se 

a seguinte questão problema da pesquisa: quais melhorias devem ser propostas e 



 

 

aplicadas para uma melhor qualidade no serviço de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica no Brasil? 

Deste modo, o presente estudo tem por objetivo indicar quais melhorias 

devem ser propostas e aplicadas para uma melhor qualidade no serviço de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil. Como objetivos específicos, 

busca-se apresentar o processo, particularidades e objetivos da geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica; mostrar o serviço de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil, mostrando o início, evolução 

e meios de transmissão; analisar o mercado nacional de energia eólica, 

apresentando uma visão geral, potencial e desafios. 

Sobre a metodologia de pesquisa, esta trata-se de uma revisão literária que 

tem como objetivo abordar e apresentar os pensamentos dos autores consultados 

sobre o tema proposto no estudo para em seguida chegar aos objetivos propostos 

no presente estudo. Para tanto, foram utilizadas publicações e artigos eletrônicos 

provenientes de bibliotecas virtuais, tais como Google Acadêmico e SciELO. Os 

descritores utilizados na busca eletrônica foram: Distribuição; Energia Elétrica; 

Geração; Transmissão. Como critérios de seleção das obras, foram utilizadas 

apenas obras publicadas em inglês e português entre os anos de 2000 e 2017. A 

pesquisa possui um aspecto exploratório-explicativo, com características de 

pesquisa qualitativa. 
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2 GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Neste capítulo, apresenta-se o processo, particularidades e objetivos da 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Este capítulo mostra que 

existem três fases de fornecimento de energia elétrica; geração, transmissão e 

distribuição. Mostra também que a transmissão de energia elétrica é o movimento 

em massa de energia elétrica de um local de geração, como uma usina de energia, 

para uma subestação elétrica. Mostra ainda que, do ponto de vista das 

transmissões, a rede de eletricidade tem por objetivo fornecer energia através de 

enormes distâncias. 

 

2.1 PROCESSO 

 

A eletricidade é produzida em usinas nucleares, de combustíveis fósseis, gás, 

hidroelétricas, eólica. A distribuição de energia elétrica é o estágio final na entrega 

de energia elétrica; transporta eletricidade do sistema de transmissão para 

consumidores individuais. Neste contexto, as subestações de distribuição conectam-

se ao sistema de transmissão e diminuem a tensão de transmissão para média 

tensão entre 2 kV e 35 kV com o uso de transformadores (OLIVEIRA, 2009). 

Assim, as linhas de distribuição primária transportam esta energia de média 

tensão para os transformadores de distribuição localizados perto das instalações do 

cliente. Os transformadores de distribuição reduzem novamente a voltagem para a 

voltagem de utilização usada pela iluminação, equipamentos industriais ou 

eletrodomésticos (RONCOLATTO, 2009). 

De acordo com Oliveira (2009, p. 38), muitas vezes, vários clientes são 

fornecidos por um transformador através de linhas de distribuição secundárias”. 

Frente a isto, clientes comerciais e residenciais são conectados às linhas de 

distribuição secundárias por meio de quedas de serviço. Os clientes que exigem 

uma quantidade muito maior de energia podem ser conectados diretamente ao nível 

de distribuição primária ou ao nível de subtransmissão. 

As empresas de distribuição locais fornecem então para outros clientes (isto 

é, residenciais e comercial) através da utilização de estações de distribuição mais 

pequenas, transformadores e transformadores montados em bloco. Deste modo, 

tem-se então uma sequência de geração de eletricidade, transmissão e distribuição 
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para uma fonte de alimentação utilizável pelos clientes (KAGAN; OLIVEIRA; 

ROBBA, 2005).  

Embora a diversificação das fontes de eletricidade com carvão mineral seja 

uma ótima maneira de criar geração de eletricidade, deve-se construir uma rede que 

não seja propensa a riscos ambientais que poderiam abaixo da linha criar saídas 

com poluentes (RONCOLATTO, 2009). 

Existem três fases de fornecimento de energia elétrica; geração, transmissão 

e distribuição. Cada um desses estágios envolve processos de produção distintos, 

atividades de trabalho e riscos. A maior parte da eletricidade é gerada em 13.200 a 

24.000 volts. Linhas de transmissão podem ser suportadas em torres ou podem ser 

subterrâneas. Eles são operados em altas voltagens. Eles enviam grandes 

quantidades de energia elétrica e se estendem por distâncias consideráveis (LEITE, 

2014). 

Quando a eletricidade sai de uma estação geradora, a subestação de 

transmissão, como mostra a figura 01 logo abaixo, localizada ali, aumenta as 

tensões para a faixa de 138.000 a 765.000 volts. Dentro da área de operação, as 

subestações de transmissão reduzem a tensão transmitida para 34.500–138.000 

volts. Essa energia é então transportada por linhas para os sistemas de distribuição 

localizados no território de serviço local (ZILLES et al., 2012). 
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Figura 01 - Subestação de transmissão de energia 

 

Fonte: Nova Escola (2016) 

 

De acordo com Leite (2014, p. 43), “o sistema de distribuição conecta o 

sistema de transmissão ao equipamento do cliente. A subestação de distribuição 

reduz a tensão elétrica transmitida para 2.400-19.920 volts”. Um transformador de 

distribuição reduz ainda mais a tensão. Os riscos relacionados ao trabalho de 

distribuição também são de natureza elétrica. 

Subestações de transmissão e distribuição são instalações onde a tensão, 

fase ou outras características da energia elétrica são alteradas como parte do 

processo de distribuição final. Simplificando, a geração de eletricidade é o processo 

de produção de energia elétrica a partir de outros tipos de energia. Normalmente, 

isso ocorre em uma usina elétrica onde um gerador converte energia mecânica em 

energia elétrica (SCHUTZE, 2010). 

Uma grande quantidade de usinas em todo o país queima combustíveis 

fósseis como carvão, petróleo e gás natural para gerar eletricidade. Alguns usam 

energia nuclear e alguns estão começando a tirar proveito de recursos renováveis 

mais limpos, como a energia eólica, solar e hidrelétrica (ZILLES et al., 2012). 
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Uma vez que a eletricidade é gerada, ela é enviada para subestações 

elétricas através de linhas de transmissão. Aqui, os transformadores podem ser 

usados para alterar os níveis de tensão entre altas tensões de transmissão e 

menores tensões de distribuição. A energia elétrica pode até viajar através de várias 

subestações em vários níveis de voltagem. Quando as linhas de transmissão estão 

interconectadas, elas se tornam uma rede ou uma rede elétrica (RONCOLATTO, 

2009). 

 

2.2 PARTICULARIDADES 

 

Fontes renováveis são uma parte importante no futuro da geração de 

eletricidade, mas, os picos de energia com poder inconsistente não são confiáveis. 

Se todas as fontes de geração incluíssem armazenamento de energia, poder-se-ia 

criar nivelamento equilibrado de carga na rede. A introdução de tais sistemas está se 

tornando cada vez mais viável do ponto de vista econômico, e podem ser 

introduzidas não apenas no ponto de geração, mas, também na transmissão e 

distribuição (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2005).  

A transmissão de energia elétrica é o movimento em massa de energia 

elétrica de um local de geração, como uma usina de energia, para uma subestação 

elétrica. As linhas interconectadas que facilitam esse movimento são conhecidas 

como rede de transmissão, conforme mostra a figura 02 logo abaixo. Isto é distinto 

da fiação local entre subestações de alta tensão e clientes, que é tipicamente 

referida como distribuição de energia elétrica. A rede combinada de transmissão e 

distribuição é conhecida como rede elétrica (RONCOLATTO, 2009). 
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Figura 02 - Rede de transmissão 

 

Fonte: Nova Escola (2016) 

 

A eficiência da transmissão é grandemente aprimorada por dispositivos que 

aumentam a tensão (e assim reduzem proporcionalmente a corrente), nos 

condutores de linha, permitindo assim que a energia seja transmitida com perdas 

aceitáveis. A corrente reduzida que flui através da linha reduz as perdas de 

aquecimento nos condutores. De acordo com a Lei de Joule, as perdas de energia 

são diretamente proporcionais ao quadrado da corrente. Assim, a redução da 

corrente por um fator de dois diminuirá a energia perdida para a resistência do 

condutor por um fator de quatro para qualquer tamanho de condutor (KAGAN; 

OLIVEIRA; ROBBA, 2005). 

Segundo Oliveira (2009, p. 40), o tamanho ideal de um condutor para uma 

determinada tensão e corrente “pode ser estimado pela Lei de Kelvin para o 

tamanho do condutor”, que afirma que o tamanho é ótimo quando “o custo anual de 

energia desperdiçado na resistência é igual ao custo anual de capital de fornecer o 

condutor”. 

O aumento da tensão é obtido em circuitos de Corrente Alternada (CA) 

usando um transformador de elevação. Os sistemas de Corrente Contínua em Alta 
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Tensão (CCAT) requerem equipamento de conversão relativamente dispendioso, o 

que pode ser economicamente justificável para projetos específicos, como cabos 

submarinos e transmissão ponto-a-ponto de alta capacidade de longa distância. O 

CCAT é necessário para a importação e exportação de energia entre sistemas de 

rede que não estão sincronizados entre si (RONCOLATTO, 2009). 

Uma rede de transmissão é uma rede de estações de energia, linhas de 

transmissão e subestações. A energia é geralmente transmitida dentro de uma grade 

com CA trifásica. A CA monofásica é usada somente para distribuição aos usuários 

finais, uma vez que não é utilizável para motores de indução polifásicos grandes. No 

século XIV, a transmissão de duas fases foi usada, mas, exigia quatro fios ou três 

fios com correntes desiguais. Sistemas de fase de ordem superior requerem mais de 

três fios, mas, oferecem pouco ou nenhum benefício (FARIAS, 2011). 

O preço da capacidade da usina elétrica é alto e a demanda elétrica é 

variável, por isso, muitas vezes é mais barato importar parte da energia necessária 

do que gerá-la localmente. Devido aos benefícios econômicos do compartilhamento 

de carga entre as regiões, as redes de transmissão de áreas amplas abrangem 

países e até continentes. A rede de interconexões entre produtores de energia e 

consumidores deve permitir que a energia flua, mesmo que alguns elos estejam 

inoperantes (SANTOS; FILHO; BARROS, 2015). 

A porção invariável (ou variando lentamente em muitas horas) da demanda 

elétrica é conhecida como a carga básica, e geralmente é atendida por grandes 

instalações (que são mais eficientes devido a economias de escala) com custos fixos 

para combustível e operação. Essas instalações são nucleares, movidas a carvão ou 

hidrelétricas, enquanto outras fontes de energia, como energia solar térmica e 

geotérmica concentrada, têm o potencial de fornecer energia de carga básica. As 

fontes de energia renováveis, como a energia solar fotovoltaica, eólica, de ondas e 

marés, não são consideradas, devido à sua intermitência, como fornecendo "carga 

de base", mas, ainda adicionam energia à rede (FARIAS, 2011). 

A demanda de energia remanescente ou de pico é suprida por usinas de pico 

de energia, que são tipicamente menores, com resposta mais rápida e fontes de 

custo mais alto, como usinas de turbinas de ciclo combinado ou de combustão 

alimentadas por gás natural (SANTOS; FILHO; BARROS, 2015). 

 

2.3 OBJETIVOS 
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Em alguns países, como os Estados Unidos, uma rede síncrona de área 

ampla, também conhecida como interconexão, conecta diretamente um grande 

número de geradores que fornecem energia com a mesma frequência relativa a um 

grande número de consumidores. Por exemplo, existem quatro grandes 

interconexões na América do Norte (a interconexão ocidental, a interconexão 

oriental, a interconexão de Quebec e a rede do conselho de confiabilidade elétrica 

do Texas. Na Europa, uma grande rede conecta a maior parte da Europa 

Continental (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2005). 

Do ponto de vista das transmissões, a rede de eletricidade fornece energia 

através de enormes distâncias, como ilustra a figura 03 logo abaixo. No entanto, 

devido às distâncias entre cada local, a fonte de alimentação pode vir a perder sua 

eficiência. Com isso, de acordo com Bombassaro (2009, p. 41), “sabe-se que a 

eletricidade quando transmitida por longas distâncias, apresenta certa 

vulnerabilidade e menos eficiência”. 
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Figura 03 - Fornecimento de energia 

 

Fonte: Nova Escola (2016) 

 

Engenheiros projetam redes de transmissão para transportar a energia da 

forma mais eficiente possível, ao mesmo tempo em que levam em conta fatores 

econômicos, segurança de rede e redundância. Essas redes usam componentes 

como linhas de energia, cabos, disjuntores, chaves e transformadores. A rede de 

transmissão é geralmente administrada em uma base regional por uma entidade, 

como uma organização de transmissão regional ou um operador de sistema de 

transmissão (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2005). 

Historicamente, as linhas de transmissão e distribuição pertenciam à mesma 

empresa - ou estatal do Governo local – mas, a partir da década de 1990, muitos 

países liberalizaram a regulação do mercado de eletricidade, de maneira que 

levaram à separação do negócio de transmissão de eletricidade do negócio de 

distribuição (OLIVEIRA, 2009). 
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3 GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

NO BRASIL 

 

Neste capítulo, mostra-se o serviço de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica no Brasil, mostrando o início, evolução e meios de transmissão. 

Mostra-se aqui que o projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro foi iniciado 

em 1996, sendo este projeto atualizado em 2004. Mostra-se aqui também que a 

transmissão se dá sob o novo modelo regulatório. 

 

3.1 INÍCIO 

 

O sistema de distribuição de energia no Brasil foi planejado e desenvolvido 

em meados da década de 1990, e só atualizado em 2004. Da mesma forma que o 

setor de telecomunicações, o sistema energético nacional sofreu um processo de 

reestruturação no final do século XX, com os objetivos de estabelecer uma estrutura 

regulada, porém, eficiente, para geração, transmissão e distribuição de energia 

(SHAYANI; DE OLIVEIRA, 2008). 

Um dos principais resultados dessa reforma, foi o estabelecimento do Sistema 

Interligado Nacional (SIN), que é o nome da rede elétrica interligada que atende a 

todos os estados brasileiros e compõe mais de 98% de toda a energia produzida no 

país, conforme mostra a figura 04 logo abaixo. Embora as mudanças regulatórias 

permitissem que o setor privado participasse de múltiplos aspectos do SIN, como a 

participação em contratos de concessão para operar em várias partes do sistema, o 

novo modelo ainda mantinha várias funções cruciais para as agências 

governamentais, a maioria delas, dos quais estão associados ao Ministério de Minas 

e Energia do Brasil (UCZAI, 2010). 
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Figura 04 - Sistema Interligado Nacional (SIN) 

 

Fonte: Feira de Ciências (2017) 

 

O projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro, que estabeleceu os 

primeiros passos para a implementação da reforma do setor elétrico, foi iniciado em 

1996, durante a administração do Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). O 

objetivo da reforma era construir um setor de energia mais competitivo, com a 

criação de condições equitativas para a participação do setor privado. Além disso, 

utilitários e ativos estatais foram privatizados (COSTA, 2015). 

No entanto, embora os ativos de transmissão não tenham sido privatizados, a 

maior parte da expansão da rede de transmissão foi realizada por capital privado. 

Essa reforma também levou à criação, em 1996, da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), órgão regulador quase independente encarregado de 

supervisionar o setor elétrico. Porém, as principais etapas de reestruturação foram 

tomadas com a promulgação da Lei nº 9648/98). Essas etapas incluíram a criação 

de um operador independente do Operador Nacional do Sistema Elétrica (ONS) e de 

um operador do mercado comercial, que não se tornou operacional até 2001 

(MIRANDA, 2014). 

Como resultado das reformas do setor energético, atraiu-se novo capital, 

tanto em termos de privatização quanto de projetos greenfield. Parte da capacidade 
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de geração estatal foi adquirida por investidores estrangeiros como Tractebel, AES, 

Prisma Energy, El Paso e Duke, que se tornaram produtores significativos. Além 

disso, investidores locais, como grupos industriais, grandes clientes, serviços 

públicos e fundos de pensão, também investiram pesadamente no setor de geração 

nacional (COSTA, 2015). 

Outras empresas, como a Endesa e a Chilectra, concentraram-se no 

segmento de distribuição, segmento em que a privatização trouxe melhor qualidade 

de serviço e redução de roubos, não-pagamentos e perdas técnicas. No entanto, as 

reformas não foram bem sucedidas na prevenção da crise energética que se iria 

desdobrar em 2001. A capacidade instalada aumentou apenas 28% em 1990-99, 

enquanto a procura de electricidade aumentou em 45% (MIRANDA, 2014). 

Em 1999, como a escassez de energia já estava prevista, o Governo Federal 

fez esforços para aumentar o investimento privado no setor elétrico por meio de um 

programa prioritário de energia térmica, que visava a construção rápida de mais de 

40 usinas termelétricas a gás. Porém, Infelizmente, o investimento necessário não 

se materializou e a crise se tornou inevitável (SANTOS; HERNANDEZ, 2009). 

O Brasil se deparou com uma das crises energéticas mais graves de sua 

história em 2001-2002. A crise foi o resultado direto de uma sequência de alguns 

anos mais seca que a média em um país com mais de 80% da capacidade de 

geração hidrelétrica. Além disso, vários atrasos no comissionamento de novas 

usinas de geração e problemas de transmissão no terceiro circuito da usina 

hidrelétrica de Itaipu representaram um terço do déficit de energia. Os níveis dos 

reservatórios atingiram níveis tão baixos que a oferta não pôde ser assegurada por 

mais de quatro meses (SHAYANI; DE OLIVEIRA, 2008). 

Logo, ficou claro que programas rigorosos de redução da demanda seriam 

necessários para evitar blecautes generalizados. Em junho de 2001, o Governo criou 

o Conselho de Gestão de Crises, presidido pelo próprio presidente FHC. Este 

conselho recebeu poderes especiais, entre os quais a autoridade para estabelecer 

tarifas especiais, implementar o racionamento compulsório e os apagões, e ignorar 

os procedimentos normais de licitação da compra de novos equipamentos da fábrica 

(COSTA, 2015). 

Em vez de recorrer a apagões, o Governo optou por aplicar um sistema de 

cotas. As cotas foram estabelecidas para todos os consumidores com base no 

histórico e no nível de consumo alvo, aplicando bônus por consumo bem abaixo do 
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nível prescrito, multas por excesso de consumo e alguma liberdade para os grandes 

usuários negociarem suas cotas em um mercado secundário (SANTOS; 

HERNANDEZ, 2009). 

Nisto, a meta do Governo de reduzir os níveis históricos de consumo em pelo 

menos 20% para um período de oito meses foi alcançada com sucesso, com o 

Governo tendo que pagar mais de 200 milhões de Reais em bônus para clientes 

residenciais, industriais e comerciais. Essa conquista permitiu que o sistema 

superasse esse longo período sem apagões e quedas de energia, e comprovou o 

potencial dos esforços de gerenciamento da demanda e eficiência energética, que 

conseguiram criar uma capacidade virtual de 4.000MW (UCZAI, 2010). 

Além disso, o Governo lançou um programa para a contratação de 

capacidade de geração de emergência, com a aceitação de ofertas para um total de 

2.100MW de nova capacidade térmica. No entanto, a crise afetou inúmeros atores. 

Geradores e distribuidores tiveram uma redução de 20% em suas receitas devido à 

contração do consumo. Esta situação acabou por ser abordada por um aumento das 

tarifas aprovadas pelo Governo. A situação financeira das distribuidoras também foi 

prejudicada, com os clientes também sofrendo com o aumento nos preços da 

eletricidade (140% em termos nominais entre 1995 e 2002) (SANTOS; 

HERNANDEZ, 2009). 

A capacidade de geração no Brasil é dominada por usinas hidrelétricas, que 

representam 77% da capacidade instalada total, com 24 usinas acima de 1.000 

megawatt (MW). Estima-se que cerca de 88% da eletricidade fornecida à rede 

nacional provenha da geração hidrelétrica, com mais de 25% proveniente de uma 

única usina hidrelétrica, a enorme usina de 14 gigawatt GW de Itaipu, localizada 

entre o Brasil e o Paraguai, no rio Paraná (SHAYANI; DE OLIVEIRA, 2008). 

A geração de gás natural é a segunda em importância, representando cerca 

de 10% da capacidade total, que ficoi próxima da meta de 12% para o ano de 2010 

estabelecida em 1993 pelo Ministério de Minas e Energia. Essa dependência de 

recursos hidrelétricos abundantes supostamente reduz os custos gerais de geração. 

No entanto, esta grande dependência da energia hidrelétrica torna o país 

especialmente vulnerável à escassez de oferta em anos de baixa pluviosidade 

(UCZAI, 2010). 

 

3.2 EVOLUÇÃO 
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A rede SIN está dividida em vários complexos de distribuição interligados que 

transportam eletricidade para várias regiões do país. A estrutura das redes permite 

que usinas de energia em várias regiões alimentem as mesmas linhas centrais, um 

fator que contribui para aumentar a resiliência geral do sistema energético nacional. 

Os principais complexos de transporte de energia são compostos por linhas de 

transmissão de alta tensão (SANTOS; HERNANDEZ, 2009). 

De acordo com a regulamentação nacional, as linhas de energia que operam 

em mais de 230 KV são categorizadas como linhas de transmissão, enquanto 

aquelas que operam em uma tensão inferior são categorizadas como linhas de 

distribuição. Estas são aqueles que estão mais próximos de alcançar os usuários 

finais, e no Brasil, são geralmente definidas em tensões de 13,8 quilovolt (KV) ou 

34,5 KV. Os dados da ANEEL indicam que existem mais de 125.000 km de linhas de 

transmissão instaladas, conforme ilustra a figura 05 logo abaixo (COSTA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Figura 05 - Linhas de transmissão instaladas 

 

Fonte: Feira de Ciências (2017) 

 

De tal maneira, algumas das principais entidades responsáveis pela 

regulação e operação do sistema energético nacional incluem os seguintes órgãos 

responsáveis pelo setor energético brasileiro apresentados a seguir (RODRIGUES; 

HENRIQUES, 2006). 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS): organização responsável por 

operar e coordenar os sistemas de geração e transmissão de energia do SIN; 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): órgão do Governo responsável por 

regulamentar a matriz energética nacional e os mercados relacionados; Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): principal operadora do mercado de 

energia elétrica no Brasil, responsável pelo monitoramento dos preços da 

distribuição de energia, assessorando as atividades das usinas nacionais e lançando 
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leilões de contratos de geração e distribuição (RODRIGUES; HENRIQUES, 2006). 

Em termos gerais, o setor de energia no Brasil pode ser considerado 

altamente centralizado e firmemente regulado pelo Estado. Alguns exemplos do 

controle estatal incluem a exigência de que atores privados participem de leilões e 

contratos de concessão para entrar no mercado nacional, e também de fixação de 

preços para os segmentos de transmissão e distribuição de energia elétrica 

(SANTOS; HERNANDEZ, 2009). 

 

3.3 MEIOS DE TRANSMISSÃO 

 

O sistema de transmissão do Brasil está crescendo em importância, já que a 

capacidade de transmissão adequada é essencial para gerenciar os efeitos das 

secas regionais, permitindo a movimentação de energia de áreas onde a quantidade 

de chuva é abundante. De fato, o racionamento ocorrido no Brasil entre 2001 e 2002 

poderia ter sido evitado em grande parte se houvesse capacidade de transmissão 

adequada entre o Sul (excesso de oferta) e o Sudeste (déficit) (UCZAI, 2010). 

A transmissão permaneceu quase exclusivamente sob controle 

governamental através de empresas federais (Eletrobras) e estaduais 

(principalmente São Paulo-CTEEP, Minas Gerais-Cemig e Parana-Copel). No 

entanto, sob o novo modelo regulatório do setor , existem cerca de 40 concessões 

de transmissão no Brasil. Todavia, a maioria deles ainda é controlada pelo Governo, 

com subsidiárias da empresa federal Eletrobras detendo 69% do total de linhas de 

transmissão (COSTA, 2015). 

Também, é importante ressaltar que a transmissão de eletricidade 

compreende mil quilômetros de linhas de alta tensão que devem cruzar montanhas, 

florestas, rios e áreas isoladas do país. Para evitar qualquer interrupção da 

eletricidade transmissão, estas linhas devem estar todas interligadas, por isso, se 

uma peça falhar, a eletricidade pode ser transmitida ao contrário, conforme mostra a 

figura 06 logo abaixo (UCZAI, 2010). 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Figura 06 - Linhas de transmissão interligadas 

 

Fonte: Feira de Ciências (2017) 

 

Neste contexto, a construção de uma rede de transmissão confiável tem sido 

a prioridade do Governo. No novo modelo elétrico, o ONS é responsável pela 

supervisão do SIN. Com isto, esperava-se que uma rede de transmissão interligada 

operada por uma agência centralizada seja a maneira mais eficiente de alcançar 

altos padrões de confiabilidade e disponibilidade de todo o sistema, o que se 

mostrou absolutamente correto (SANTOS; HERNANDEZ, 2009). 
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4 O MERCADO NACIONAL DE ENERGIA EÓLICA 

 

Neste capítulo, aborda-se o mercado nacional de energia eólica, 

apresentando uma visão geral, potencial e desafios. Neste capítulo, mostra-se que a 

reestruturação do setor de energia no Brasil permitiu que as empresas públicas 

nacionais recebessem investimentos privados significativos. Mostra-se também que 

a grande predominância de projetos concedidos no Nordeste é justificada pelo fato 

de essa região representar quase 50% de todo o potencial eólico brasileiro. Mostra-

se ainda que o Brasil é um país com um clima realmente ensolarado e agradável, 

água doce abundante. 

 

4.1 VISÃO GERAL 

 

Sabe-se que um dos fundamentos da sustentabilidade econômica de um país, 

é exatamente a sua capacidade de fornecer logística e energia para o 

desenvolvimento de suas atividades econômicas, levando em consideração 

questões de segurança energética, ainda que sob condições competitivas e 

ambientalmente sustentáveis (FARIAS, 2006). 

Deste modo, pode-se dizer que o Brasil, certamente, realizou a sua lição de 

casa no setor de energia, uma vez que é frequentemente mencionada como 

referência internacional na produção de petróleo em águas profundas; produção de 

etanol; sua capacidade de energia hidrelétrica; o uso exponencial da energia eólica; 

seu extenso e interligado sistema de transmissão de eletricidade; e, especialmente, 

a renovabilidade de seu mix de energia e potência (INSTITUTO ILUMINA, 2011). 

O Brasil tem sido apontado como a principal fonte de petróleo da América 

Latina, com a Agência Internacional de Energia prevendo que o país responderá por 

um terço do crescimento da oferta global até o ano de 2035, com base em uma 

triplicação estimada dos níveis atuais de produção. Todavia, apesar desse otimismo, 

o Brasil tem sido atormentado por uma combinação de políticas insuficientes e 

acasos que pode atrapalhar estas projeções (GREMAUD; VASCONCELLOS; 

TONETO JR., 2010). 

Um dos principais motivadores para o estabelecimento de uma estrutura 

centralizada de operações do sistema brasileiro de distribuição de energia, foi evitar 

que qualquer região do país estivesse sujeita a déficits de distribuição de energia em 
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caso de falhas de amplos distúrbios climáticos. A maioria dos riscos de crise de 

abastecimento está relacionada aos seus tipos mais importantes de usinas, que são 

usinas hidrelétricas (EPE, 2011). 

Esta categoria de geradores de energia está ocasionalmente em risco de 

sofrer com secas e outros problemas relacionados ao clima, o que pode 

comprometer sua capacidade de alimentar a rede elétrica nacional. Nos casos em 

que as usinas hidrelétricas não são capazes de fornecer energia suficiente ao SIN, 

outros tipos de usinas, como termelétricas, são ativadas para atender à demanda 

nacional, como consequência do aumento do preço da energia para os usuários 

finais (LEME, 2009). 

A capacidade total de geração de energia no Brasil está acima de 135 GW. 

Muitas das maiores usinas hidrelétricas do país, como as usinas de Itaipu e Tucuruí, 

contribuem com mais de 7 GW para o sistema energético nacional, tornando-as 

partes cruciais da rede elétrica do país. As usinas termelétricas podem ser 

encontradas em maior número, embora sua capacidade de geração seja, na maioria 

dos casos, inferior às usinas hidrelétricas (EPE, 2011). 

De acordo com Proni e Lyrio (2005, p. 42), um exemplo notável disto, trata-se 

do “complexo termelétrico da cidade de Capivari de Baixo, no estado de Santa 

Catarina, que é o maior da América do Sul e apresenta capacidade total de geração 

de energia de 853 MW”. 

O Brasil também possui duas usinas termonucleares, localizadas no mesmo 

complexo da cidade de Angra dos Reis, que juntas geram cerca de 2 GW. O Brasil 

vem investindo significativamente na criação de novas usinas que utilizam recursos 

energéticos renováveis, como as usinas eólica e solar, que representam mais de 4% 

da capacidade energética nacional total (EPE/MME, 2011). 

A reestruturação do setor de energia no Brasil permitiu que as empresas 

públicas nacionais recebessem investimentos privados significativos, embora a 

maior parte do controle sobre as principais empresas, particularmente no segmento 

de geração de energia, permaneça controlada pelo Governo. Por exemplo, a maior 

empresa desse mercado, a estatal Eletrobrás, representa uma participação de 

algumas das principais empresas de geração de energia no Brasil, e no total 

abrange mais de 37% da capacidade de geração de energia e detém 57% das linhas 

de distribuição de energia no país (ABRACEEL, 2016). 

Frente a este panorama, de acordo com os dados da ANEEL, a partir do ano 
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de 2015, o Brasil detinha cerca de 1.000 players no mercado nacional, atuando nos 

segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, 

sendo a grande maioria categorizada como produtores independentes. Segmentos 

como distribuição são divididos em um pequeno número de empresas, ou mais de 

45, em razão do modelo de concessão adotado no país, em que cada um desses 

atores é atribuído a um monopólio que atua sobre uma determinada região do Brasil 

(ANEEL, 2017). 

Com o exposto, observa-se que este setor, em seu procedimento de 

evolução, vem exibindo expressivas transformações, tanto no que se alude à sua 

estrutura e regulamentação, quanto a sua própria composição e gerenciamento 

empresarial. Este novo ambiente, instituído dentro da indústria de energia elétrica, 

propende estimular a competição, além de aperfeiçoar a eficácia do sistema e sua 

operação, com fundamento em regras de mercado. E isto, por conseguinte, irá 

conceber novas necessidades ao procedimento de planejamento das companhias 

concessionárias (ABRACEEL, 2016). 

 

4.2 POTENCIAL 

 

Como a base nos dados da ANEEL, constata-se que a participação da 

geração a partir da energia eólica é de 1.060 MW no Brasil, representando 

aproximadamente 0,90% da capacidade instalada. Quando se considera apenas as 

empresas que estão em construção, o percentual é de 6,28%, correspondendo a 

876 MW. Ao considerar plantas que ainda não receberam a construção, esse 

percentual sobe para 10,70%, representando 4 mil MW4. Se for considerar que toda 

a potência concedida se encontra em operação comercial, a energia eólica já 

representa 3,57%, conforme observado no quadro 01 logo abaixo (ANEEL, 2017). 
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Quadro 01 - Representação da energia eólica no Brasil 

Unidades/Fonte 

Usinas 

Eólicas 

(MW) 

Usinas 

Totais 

(MW) 

Unidades (%) 

Em operação 114,573 1,036 54 0.90 

Em construção 13,952 876 32 6.28 

Projetos 37,479 4,011 127 10.70 

Total 166,004 5,923 213 3.57 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2017) 

 

Com o exposto acima, observa-se que a grande predominância de projetos 

concedidos no Nordeste é justificada pelo fato de essa região representar quase 

50% de todo o potencial eólico brasileiro. Deste modo, o desenvolvimento desses 

projetos é possível graças à competitividade da geração de energia eólica no 

cenário brasileiro, bem como aos mecanismos de regulação do setor elétrico, seja 

por meio de pesados subsídios, seja por meio do leilão de fontes específicas de 

energia alternativa (ABRACEEL, 2016). 

No entanto, fica claro que a existência de uma dispersão de parques eólicos 

nessas áreas, distantes entre si, está impedindo a plena exploração dos recursos 

eólicos. Para questões técnicas e regulatórias, as unidades devem comprovar que 

não interferem nos estacionamentos próximos para obter uma licença e, portanto, 

obrigar os empreendedores a escolher áreas distantes para construir novas 

unidades. Em longo prazo, o modelo proporcionará a existência de áreas 

inexploradas dessas unidades, e a energia eólica será desperdiçada (ANEEL, 2017). 

De acordo com o Instituto Ilumina (2011, p. 03), o Brasil fez grandes avanços 

no desinvestimento de combustíveis fósseis. “Em 2009, o país produziu 85% de sua 

eletricidade a partir de recursos renováveis”. A vizinha Argentina, no entanto, “atingiu 

apenas 29,2%, enquanto a energia renovável gerada é uma escassa 19,5% da 

oferta mundial”. 

Esses números impressionantes foram colhidos principalmente através do 

investimento pesado em energia hidrelétrica, com 75% de seu total de energia 

renovável proveniente deste recurso. Enquanto isso, seu potencial de energia eólica 

foi deixado praticamente intocado. O Brasil investe apenas R$ 7,63 bilhões em 
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energia eólica, apesar de ter um potencial total estimado de 300 gigawatts 

(ABRACEEL, 2016). 

No entanto, os gastos com projetos hidrelétricos, que têm um potencial 

energético total menor de 260 gigawatts, superaram R$ 290 bilhões. 

Parece que o Brasil não tem planos de mudar a direção de seus investimentos em 

renováveis. Dirigido pelo Ministério de Minas e Energia e pela estatal Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), o plano decenal de expansão energética prevê que a 

capacidade instalada da hidrelétrica aumentará de 84,8 GW para 119 GW até 2022, 

embora a capacidade instalada para outras energias renováveis (pequenas centrais 

hidroelétricas, biomassa e eólica) aumentará de 15.3 gigawatts para 38.1 gigawatts 

no mesmo período de tempo (EPE, 2011). 

 

4.3 DESAFIOS 

 

O Brasil é um país com um clima realmente ensolarado e agradável, água 

doce abundante. Por meio dessa descrição, quando se pensa na produção de 

eletricidade, imagina-se uma quantidade abundante de geração e disponibilidade de 

eletricidade no país, produzida por painéis solares, turbinas eólicas e pequenas 

centrais hidrelétricas. No entanto, essa não é a imagem correta do status da 

produção brasileira de eletricidade. Embora o país seja um dos cinco principais 

países com maior quantidade de energia sendo produzida por fontes renováveis, a 

maior parte da eletricidade do país é produzida por energia hidrelétrica, 

apresentando as outras fontes renováveis não-hídricas, como biomassa, eólica e 

solar, menor participação no mix de geração de eletricidade do país (EPE, 2011). 

Assim, de toda a eletricidade que está sendo produzida no país, 68% são 

provenientes de usinas hidrelétricas, 8% de biomassa, 5% de energia eólica e 0,01% 

de energia solar. Consequentemente, o Brasil enfrenta alguns desafios em relação à 

sua produção e segurança elétrica (ABRACEEL, 2016). 

Devido à disponibilidade de água doce, 68% do fornecimento de eletricidade 

no país é fornecido por usinas hidrelétricas. No entanto, o país enfrentou secas 

severas, que causaram escassez de eletricidade e apagões. As secas foram devidas 

a modificações no ciclo hidrológico causadas pela variabilidade climática natural e 

mudanças climáticas, o que diminuiu os níveis médios de água nos reservatórios das 

hidrelétricas. Como resultado, a alta dependência de energia hidrelétrica 
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compromete a segurança e o suprimento de eletricidade do país, especialmente na 

região Sudeste, que é a região mais populosa e que demanda energia (EPE, 2011). 

Outra consequência da alta dependência do setor de energia na geração de 

energia hidrelétrica, é o aumento nos preços da eletricidade para o consumidor. Os 

baixos níveis médios de água nos reservatórios das barragens fazem com que seja 

necessário aumentar a oferta de energia térmica para atender a demanda de 

eletricidade do país nas estações secas (ABRACEEL, 2016). 

De tal modo, essa fonte de eletricidade não é ruim apenas para o meio 

ambiente, gerando emissões de gases de efeito estufa que antes eram evitadas, 

mas, também é muito mais cara que a hidroeletricidade. Portanto, os preços da 

eletricidade no Brasil têm sido bastante elevados, e as pessoas sempre dependem 

dos verões chuvosos para pagar um preço justo pela eletricidade (ANEEL, 2017). 

Devido aos altos níveis de desigualdade, a maior parte da população 

brasileira se esforça para ter suas necessidades básicas atendidas. Assim, pode-se 

imaginar que instalar um painel solar, por exemplo, em telhados, não faz parte da 

realidade da maioria dos brasileiros se não houver subsídio ou microcrédito. 

Consequentemente, a maioria da população continua dependendo da rede que não 

pode garantir a segurança energética em anos de seca e se tornam reféns de altos e 

voláteis preços da eletricidade (GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JR., 2010). 

Apesar da grande maioria da população no Brasil não ter condições de 

instalar um painel solar/turbina eólica em seus telhados/terrenos, a maioria das 

pessoas das classes média e alta que podiam pagar pela instalação não tem 

consciência de que isso não é apenas acessível, mas, também é uma oportunidade 

de negócio. Como resultado, o número de domicílios que produzem eletricidade de 

forma independente ou que estão comprando suas ações em parques/cooperativas 

de energia renovável está crescendo em um ritmo muito mais lento do que em 

outras regiões da Europa, por exemplo (LEME, 2009). 

Embora o programa governamental “Luz Para Todos” tenha aumentado o 

acesso à eletricidade no Brasil, onde o país adveio a apresentar mais de 99% da 

taxa de eletrificação, algumas comunidades em áreas rurais remotas ainda carecem 

de eletricidade em suas residências. Devido aos altos custos de transmissão, as 

redes elétricas nacionais não atingem algumas áreas rurais remotas com baixa 

densidade populacional, e com isto, muitas pessoas nesses locais ainda dependem 

de querosene ou diesel para geração de eletricidade, colocando em risco sua saúde 
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e tendo más condições de vida (GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JR., 

2010). 

Além disso, mesmo nos casos em que as comunidades remotas receberam 

acesso à eletricidade, sua localização geográfica isolada tornou constante a 

manutenção da tecnologia um desafio, o que comprometeu a sustentabilidade da 

iniciativa. Portanto, esse tipo de programas e iniciativas ainda carece de 

mecanismos de gestão e programas de capacitação de moradores locais para 

garantir o acesso universal à eletricidade (LEME, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve por objetivo indicar quais melhorias devem ser 

propostas e aplicadas para uma melhor qualidade no serviço de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil. Desta maneira, concluiu-se 

que o setor de energia se encontra em frequente desenvolvimento e progresso, 

assim sendo, investir em inovação e melhoras de processos é, de fato, um fator 

decisivo. Portanto, ressalta-se a necessidade de criação de um modelo regulatório 

em que as distribuidoras não se sintam ameaçadas pela geração própria de energia, 

impedindo assim as dificuldades importas, pelas próprias, na homologação de 

projetos de autogeração. Outra melhoria, refere-se à aprovação de normas que 

procedam em benefício para as distribuidoras, nos casos de geração própria, 

podendo assim facilitar o concernente desenvolvimento. 

Constatou-se que o desenvolvimento do modelo internacional de mercado de 

energia elétrica vem sendo fundamentado em um influxo unidirecional de energia e, 

provavelmente, devido a motivos tecnológicos, em determinados casos, e ensejos 

econômicos, em vários outros, onde o mercado se encontra fundamentado em 

tarifas fixas e restrições de informações em tempo real acerca da gestão de carga.  

 Observou-se que o mercado de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica vem se distinguindo por monopólios naturais dentro de regiões 

geográficas. Diante de tal fato, a falta de competição acaba fazendo com que as 

tarifas venham a ser controladas por agentes reguladores. Diante deste panorama, 

percebeu-se que a nova convergência internacional é de liberalização do mercado 

de energia elétrica com a afirmação de comércio de energia online e de 

consumidores com o direito de optar pelo seu provedor de energia elétrica.  

 Notou-se também que grande parte dos usuários da rede de energia elétrica 

tratam-se de receptores passivos sem qualquer participação na gestão da operação 

da rede. Com isto, cada consumidor é meramente um “absorvedor” de eletricidade. 

Frente a isto, pode-se presumir que as redes de energia elétrica, no futuro, irão 

admitir que seus usuários desempenhem uma função ativa dentro da cadeia de 

fornecimento de energia elétrica.  

Por fim, ressalta-se que o desenvolvimento do presente estudo foi de grande 

importância, pois foi capaz de mostrar que a geração de energia elétrica, 

inicialmente do Biogás, desponta-se no sustentáculo para o desenvolvimento e 
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melhoria da geração de energia solar no meio urbano e rural. Além do mais, os 

frequentes aumentos nas contas de luz e determinadas melhoras na regulação, 

poderão vir a incentivar o progresso da geração distribuída de energia elétrica no 

país, entretanto, antes, é preciso resolver a questão da oposição das 

concessionárias de energia elétrica. 

Ademais, como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se estudos que 

busquem identificar uma opção viável para o gerenciamento dos processos de pré e 

pós-operação das ocorrências de rede em uma companhia de distribuição de 

energia elétrica, que são essenciais para a efetiva concretização das metas de 

qualidade dos serviços quanto à constância e duração das interrupções no 

provimento de energia elétrica. 
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