
Sistema elétrico 
 

1. Aspectos gerais ligados às fontes primárias 
massivas e regulares de produção de eletricidade 

1.1. Hidráulica: 

 Investimento por kW: alto; 
 Custo do combustível: nulo;  

 Custo da energia final: baixo; 
 

 Projetos caros e demorados; 

 Necessidade de grandes linhas de transmissão; 
 Custos ambientais: 

 Lago artificial; 
 Emissão de GEE; 

 

1.2. Térmica convencional: 

 Investimento por kW: baixo; 
 Custo do combustível: alto; 

 Custo da energia final: alto; 
 

 Projetos baratos e de rápidos; 

 Usinas construídas próximas das áreas de consumo de 
eletricidade; 

 Custos ambientais: fortes e constantes emissões de gases 
poluentes e GEE. 

 

1.3. Térmica nuclear: 

 Investimento por kW: muito alto;  
 Custo do combustível: baixo;  

 Custo da energia final: muito alto;  
 

 Projetos caros e complexos 
 Proximidade do consumo 

 Risco à população 
 Custos ambientais 

 Acidentes – radiação 
 
2. Outras fontes primárias 

2.1. Eólica 

 Condicionamento natural para construção de parques 
eólicos: regiões com ventos fortes e constantes; 

 Necessidade de linhas extensas de energia. 

 Irregularidade de oferta: necessidade de complementação 
por outras fontes primárias. 

 

 Brasil: grandes potencialidades nas regiões Nordeste, 
Sudeste, Sul e partes do Centro-Oeste. 

 
2.2. Solar (fotovoltaica) 

•Condicionamento natural para construção de parques 
eólicos em regiões com maior insolação: 

 Intertropicais; 

 Reduzida cobertura de nuvens. 
•Necessidade de linhas extensas de energia. 

 

 Brasil: maiores potencialidades no Nordeste. 
 

3. Peculiaridades do sistema elétrico brasileiro 
Trata-se do sistema que transporta maiores quantidades de 
energia elétrica a maiores distâncias no mundo. 

O sistema elétrico brasileiro é de base hidrelétrica com 
complementação térmica. Isso gera complexidade no 

processo de gestão: 

 Dos reservatórios das usinas dentro da mesma bacia: as 
usinas hidrelétricas precisam trabalhar em conjunto para 
que os lagos artificiais possam produzir a maior quantidade 

de energia de forma mais regular diante da carga ao longo 
do tempo. 

 Das usinas de diferentes bacias hidrográficas. Como o 
Brasil tem grande extensão territorial e regimes 

pluviométricos distintos no território, as usinas de 
diferentes bacias precisam de integração com linhas de 

transmissão para a melhor administração da água dos 
lagos artificiais e atendimento da carga ao longo do ano. 

 Mesmo com a gestão da água entre usinas de mesma 
bacia hidrográfica e entre diferentes bacias, há risco de 

falta de chuva e desabastecimento de energia. Assim, há 
complementação por outras fontes, inclusive térmica, mais 

cara. As térmicas, entretanto, só podem ser acionadas em 
caso de necessidade tendo em vista o maior preço da 

energia final. Trata-se de um processo complexo, pois 
envolve previsão do tempo e do clima com meses de 

antecedência para que possa haver o melhor uso das 
hidrelétricas mesmo em períodos de estiagem. 

 
Ao longo dos anos 2000 o Governo Federal aumentou a 
oferta de energia térmica com base em usinas a gás natural. 

Isso foi o resultado do acordo de compra de gás da Bolívia 
(gasoduto Bolívia-Brasil) e das descobertas de gás em 

associação com o petróleo pré-sal. Há, entretanto, extensas 
regiões interiores no Brasil sem atendimento por gasodutos.  

 
4. Matriz elétrica: mundial e Brasil 

Mundo: base fóssil 
Brasil: base hidrelétrica 

 Brasil: destaque de produção na região Sudeste 
 

5. Tarifas de energia 
5.1. Comparativo mundial 

O Brasil apresenta tarifas residenciais relativamente baixas e 
alto custo de energia para indústria. As tarifas poderiam ser 

muito mais baixas, entretanto, por: 

 Geração hidrelétrica; 
 Geradoras estatais já amortizadas. 
 

O custo da energia aumentou nos últimos anos devido à 
privatização e mercantilização do setor elétrico que encontra 

seu ápice em 2022 com a privatização da Eletrobras.  
 

6. Emissões de GEE 
Como o sistema brasileiro é de base hidrelétrica, possui 

baixas emissões da GEE sendo um fator de melhor 
adequação ao Acordo de Paris. 

 
7. Privatização da Eletrobras: problemas 

 Subfaturamento 

 Necessidade de compra de 8 mil mW de energia de usinas 
térmicas até 2030 

 Energia mais cara 
 Necessidade de construção de rede de gasodutos com 

alto custo de construção 

 Processo contrário ao de transição energética para menor 
emissão de GEE 

 Comercialização de energia a preços de mercado para o 
consumidor mesmo de usinas hidrelétricas estatais já 

amortizadas 

 Potencialidade de aumento da desorganização do sistema 
elétrico como ocorreu nos anos 1990 e necessidade de 
reestatização 

 Custo muito elevado de reestatização:  
Se um acionista assumir mais de 50% das ações com direito 

a voto por mais de 120 dias terá necessidade de propor a 
compra das demais ações por valor 200% acima do maior 

valor dos últimos 504 pregões da B3 acrescido de juros 
SELIC. 

 Benefícios para grandes grupos econômicos nacionais e 
estrangeiros sem benefícios à economia de forma 

estratégica ou ao consumidor.  
 


