


Objetivo 
 

Identificar, em caráter sistêmico, fragilidades na execução de 

políticas públicas voltadas ao setor elétrico. 
 

 

Peculiaridades do Fisc-Energia Elétrica 
 

• Conclusões pautadas em fiscalizações empreendidas ao longo 

de mais de uma década de ações de controle; 

• Histórico de trabalhos do TCU explicam boa parte dos 

problemas enfrentados atualmente pelo setor elétrico; 



Indústria de energia elétrica 



Indústria de energia elétrica 

- Geração - 

 3.300 Usinas 

 

 133,9 GW instalados 

 

 75% de hidrelétricas 



Indústria do Setor Elétrico 

- Transmissão - 

 Mais de 100 empresas; 

 

 100.000 km de linhas; 

 

 98% interligado no SIN. 



Indústria do Setor Elétrico 

- Distribuição - 

 63 concessionárias; 

 

 99% domicílios ligados; 

 

 287 mil casas a conectar. 



Problemas estruturais do setor elétrico 

1. Superavaliação das garantias físicas: 

 Garantia física: quantidade de energia que as usinas podem 
comercializar no setor elétrico; 

 Deveria corresponder ao volume de energia que a usina 
teria capacidade de garantir; 

 TCU identificou possível superavaliação das garantias físicas; 



Problemas estruturais do setor elétrico 

1. Superavaliação das garantias físicas: 

 Até hoje, certificados de garantia física nunca foram 
reavaliados; 

 Usinas com mais de 30 anos sendo consideradas como se 
possuíssem a mesma possibilidade de geração de energia; 

 Comprometimento da segurança energética e esgotamento 
dos reservatórios em velocidade superior ao planejado. 



Problemas estruturais do setor elétrico 

2. Falta de política de repotenciação/modernização 

- Repotenciação: incremento da eficiência dos equipamentos 
das usinas geradoras; 

- Poderia agregar até 8.000 MW à geração atual (cerca de 6% 
da capacidade instalada); 

- TCU constatou a ausência de quaisquer planos de governo 
para o tema. 

 



Problemas estruturais do setor elétrico 

3. Elevado índice de perdas no sistema 

- Sistema brasileiro apresenta elevados níveis de perdas 
técnicas (aquecimento) e comerciais (fraudes, furtos, etc); 

- Energia é gerada e entregue, mas não é remunerada; 

- Fiscalização em 2007: perdas de 20% (piores índices no 
Grupo Eletrobras); 

- Em 2011, perdas de 17% (equivale a geração anual da usina 
de Itaipu); 



Problemas estruturais do setor elétrico 

4. Construção de usinas apenas a fio d’água 

- Não mais se planejam reservatórios de regularização; 

- Todos os inventários para expansão do setor consideram 
apenas usinas a fio d’água; 

- Redução proporcional da quantidade de energia armazenada: 
em 2001, relação “energia armazenada/carga” de 6,22. Em 
2021, deverá ser 3,35; 



Problemas estruturais do setor elétrico 

4. Construção de UHE exclusivamente a fio d’água 

- Usinas a fio d’água precisam de termelétricas 
complementares para mitigar efeitos das secas; 

- Em 2014, houve rápido esvaziamento dos reservatórios, 
mesmo com o acionamento de todas as térmicas; 

- Consequência: maior exposição a sazonalidades hídricas. 
Maior dependência de períodos de hidrologia favorável. 



Atrasos sistêmicos na conclusão das obras 

Tipo % obras atrasadas Atraso médio 

Hidrelétricas 79 % 8 meses 

Termelétricas 75 % 11 meses 

PCH 62 % 4 meses 

Eólicas 88 % 10 meses 

Linhas de Transmissão 83 % 14 meses 

Subestações 63 % 3 meses 



Descompassos entre transmissão e geração: 

– Falta de sincronia entre linhas de transmissão e usinas 
geradoras; 

– Em 2013, auditoria constatou significativa parcela de energia 
que deixou de ser entregue; 

– Necessidade de se remunerar as empresas que concluíram 
sua parte do empreendimento: prejuízo de R$ 8,3 bilhões; 

Atrasos sistêmicos na conclusão das obras 



• Contratos de concessão de geração, transmissão e distribuição 
sem critérios claros para renovação; 

• Em 2010: TCU constata que governo não possui plano de ação 
para as concessões a vencer; 

• Em 2012, MP 579/2012 propôs ao mercado uma renovação 
antecipada dos contratos, visando reduzir as tarifas em 20%; 

• Subsídio tarifário suportado por aportes do Tesouro Nacional e 
empréstimos bancários; 

Indefinição no vencimento das concessões 



• Em 2014, TCU constatou fragilidades, não vislumbradas pelo 
Governo, que ensejaram custos extraordinários; 

• Aportes de recursos no setor elétrico: R$ 61 bilhões; 

• “Ganho” com a redução das tarifas: R$ 33 bilhões; 

• Em 2015, com os ajustes fiscais no orçamento, não mais foram 
aportados recursos no setor => início do “realismo tarifário”; 

Indefinição no vencimento das concessões 



“Realismo Tarifário” 

 

 

 264,58 278,47 292,85 
254,45 

276,30 

403,04 

Tarifa Média de Fornecimento (R$/MWh) 

Fonte: Aneel (valores sem impostos) 



Situação atual dos reservatórios 
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Acionamento do parque termelétrico 
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Conclusões 

• Antes da crise hídrica, o TCU já havia apontado a 
existência de fragilidades no setor elétrico; 

• Sistema com alta dependência a períodos de hidrologia 
favorável; 

• Esgotamento acelerado dos reservatórios, mesmo com 
amplo despacho de usinas termelétricas; 

• Modicidade tarifária comprometida. 

 

 

 



OBRIGADO! 

 

 

 

 

 




