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RESUMO

A disponibilidade a energia elétrica é indispensável para garantia da dignidade
humana no século XXI. Ela é essencial em atividades domésticas e econômicas, a
prova está na existência da correlação entre nível de desenvolvimento e consumo per
capita de energia elétrica. Em função da importância da eletricidade, a estrutura
tarifária de um país deve buscar o equilíbrio entre o interesse de consumidores e
empresários. Na estrutura tarifária brasileira as empresas possuem garantias
regulatórias que reduzem os riscos de negócio, por outro lado, os consumidores
regulados não têm liberdade de escolha na aquisição e são obrigados a pagar pelos
riscos das empresas. Além disso, o atual modelo tarifário prioriza os custos da energia
e acaba por desconsiderar o papel social da energia elétrica como insumo básico para
que o ser humano esteja incluso na sociedade. O presente trabalho almeja propor
mudanças na estrutura tarifária brasileira para que todos os consumidores possam ter
mais direitos e pagar por uma tarifa de energia elétrica mais justa. Para isso é exposto
um panorama geral do setor elétrico brasileiro e a estrutura tarifária vigente, que são
comparados com países membros do BRICS e OCDE. Observou-se por meio de
dados de tarifa de energia e socioeconômicos, que componentes da formação do valor
da tarifa fazem com que consumidores de estados mais pobres tenham que pagar
tarifas de energia mais altas. Esse acréscimo no preço da energia faz com que a
competitividade para atração de empreendimentos de regiões pobres seja menor, o
que contribui para aumento de desigualdades entre estados. Um modelo voltado para
o setor industrial de incentivos de eficiência energética é proposto como atração para
investimento em práticas mais sustentáveis e melhoria na formação tarifária. Por fim,
são propostas sugestões ao atual modelo tarifário de forma a valorizar o consumidor
e reduzir cenários de pobreza energética.

Palavras Chaves: Estrutura Tarifária, Consumidor, Indicadores Socioeconômicos,
Energia Elétrica, Eficiência Energética, Setor industrial, Setor Elétrico.
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ABSTRACT

The availability of electrical energy is indispensable to ensure human dignity in the 21st
century. It is essential in dairy and economic activities, the proof is in the existence of
a correlation between development level and per capita consumption of electricity. Due
to eletricity’s importance, the tariff structure of a country should look for the balance
between consumers and company's interests. The Brazillian structure energy tarrif
provides regulatory regulatory guarantees to the companies that reduce business
risks, on the other hand, regulated consumers don’t have freedom to choose their
providers and they are obligated to pay for company’s business risks. This paper
proposes changes in the Brazilian tariff structure to ensure more rights for consumers
and a fair electricity tariff. To achieve this goal, it is exposed a general overview of
Brazilian electric sector and tariff structure that are compared with members of BRICS
and OECD. Electricity value and socioeconomic data displayed that components of
tariff makes the poorest states consumers pay the highest electricity tariff prices. This
add in the value of electricity impacts in the reduction of states’ capacity to attract new
companies, which contribute to the increasing of inequality between states. A program
to incentive industries to implement energy efficiency practices is suggested to attract
more investments for sustainable actions. Finally, It is suggested changes in the
current energy tariff model to enhace the custumer and reduce energy poverty
scenarios.

Key-Words: Tariff Structure, Consumer, Socioeconomic index, Electric Energy,
Electric Sector, Energy Efficiency, Industrial Sector, Energy Sector
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1. INTRODUÇÃO

1.1 UMA ABORDAGEM GERAL

Desde as descobertas experimentais e estudos sobre a eletricidade realizadas

por Benjamin Franklin em 1752, a energia elétrica foi se integrando cada vez mais ao

cotidiano da nação Norte Americana, e posteriormente a humanidade. A lâmpada

criada por Thomas Edison foi um dos primeiros equipamentos elétricos a ser integrado

no cotidiano do ser humano. Os avanços científicos e tecnológicos possibilitaram a

criação de novas tecnologias que foram sendo aplicadas em outras atividades além

da iluminação pública.

Na segunda revolução industrial, os motores e outros equipamentos elétricos

foram inseridos nos processos produtivos. Ao mesmo tempo, a sociedade presenciou

a evolução do processo de geração e transmissão de energia elétrica e novas

demandas foram sendo criadas. Equipamentos de refrigeração e telecomunicações

provocaram mudanças na forma como o homem vivia.

O acesso à energia elétrica se tornou necessidade básica do cidadão do século

XIX. Muitas das atividades de subsistência ou produção de riquezas dependem da

disponibilidade de energia elétrica. Essa dependência chega a ser refletida em

indicadores socioeconômicos.

Castro (2017) aponta em seu trabalho que existe uma correlação entre o

Produto Interno Bruto – PIB per capita de um país e o seu Consumo de Energia

Elétrica per capita. Países desenvolvidos experimentaram um forte convívio com

indústrias e equipamentos domésticos movidos por energia elétrica desde o século

XX. Em outras palavras, o acesso a eletricidade se tornou essencial para ter boa

qualidade de vida.

Como qualquer outro tipo de insumo, a disponibilidade de energia elétrica tem

custos. Os custos e formas de aquisição são definidos por meio de uma estrutura

tarifária que varia de acordo com o país. Segundo El Hage, Ferraz e Delgado (2012)

“[...] entende-se por estrutura tarifária o conjunto de regras, métodos e processos que

definem, da forma mais objetiva possível, a diferenciação de preços nos diversos

produtores e/ou consumidores de um determinado mercado”. No Brasil, é definida pela

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
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O setor elétrico brasileiro foi reestruturado na década de 90 para ser tornar um

ambiente mais liberal. Muitas das empresas eram estatais e o governo exercia forte

influência na estipulação dos valores de tarifa. A criação da ANEEL como órgão

independente surgiu com objetivo de garantir o equilíbrio entre os atores do setor.

Apesar da tentativa de liberalizar o mercado de energia elétrica no Brasil, ele

ainda apresenta uma forte regulação por parte do estado. A possibilidade de escolha

de fornecedor e forma de aquisição são definidas com base no consumo de energia

do cliente e a maioria da população está condicionada a não ter o direito de escolha.

Outro agravante da atual estrutura tarifária está no seu custo, que para famílias de

baixa renda se traduz no forte comprometimento da renda familiar.

A tarifa de energia elétrica brasileira conta com custos elevados para o usuário.

Encargos, subsídios e impostos são cobrados de forma insensível, além disso, a atual

estrutura tarifária protege investidores e fragiliza consumidores. Os consumidores se

tornam fragilizados porque um insumo básico acaba sendo usufruído de forma limitada

em razão do seu valor, e se torna um catalisador do crescimento de desigualdades

entre regiões do país.

1.2 MOTIVAÇÃO

O acesso à energia elétrica é indispensável para a garantia da dignidade

humana. A importância do acesso à eletricidade é fundamental ao ponto que em 2017

foi sugerida a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 44/2017, cujo objetivo foi

estabelecer o acesso à energia elétrica como direito social na constituição brasileira.

A proposta, no momento da elaboração deste trabalho, ainda se encontrava em

tramitação, porém não deixa de evidenciar a importância do acesso.

A disponibilidade de energia é um elemento relevante, porém a forma de

aquisição e o seu custo também precisam ser viáveis para a população. Ainda que

exista o ponto de conexão com a rede elétrica, a prática de valores elevados na tarifa

de energia elétrica restringe o seu uso em residências de baixa renda. Em razão dos

custos básicos como alimentação e vestuário, usuários com baixo poder aquisitivo são

forçados a racionar o consumo de energia elétrica.

O racionamento no uso de energia elétrica pode implicar na redução da

qualidade de vida da população. Em regiões com temperaturas extremas, uma família

pode ter de se sujeitar na escolha entre comprar comida ou pagar energia para manter
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a temperatura da sua residência agradável. Além do custo da tarifa, os consumidores

residenciais deveriam ter a liberdade de escolha entre modelos de aquisição de

energia para que pudessem definir qual o que mais se adeque a sua realidade.

Um plano no qual o custo de energia varia ao longo do dia possibilita que o

usuário possa adaptar sua rotina de atividades para fazer a aquisição de eletricidade

de forma mais econômica. Apesar do uso da energia elétrica ser um pressuposto

básico para uma boa qualidade de vida, em países de tarifa regulada, podem existir

situações que tornam o direito do uso da energia elétrica restrito.

O Brasil é um dos países que se encaixa no perfil de setor elétrico regulado. A

estrutura tarifária em uso no Brasil limita as condições de compra de energia de maior

parte da população e é composta por um conjunto de importes que tornam seu valor

alto para obtenção. Desta forma, a estrutura tarifária adotada chega a restringir o uso

confortável da energia elétrica em algumas residências.

No contexto econômico, o valor da energia elétrica pode influenciar no

desenvolvimento de uma região. Regiões com altas tarifas de energia perdem

competitividade quando comparadas com regiões com tarifas menores, o que impacta

em uma baixa melhoria na qualidade de vida da população. Em virtude dos impactos

negativos das desigualdades tarifárias entre regiões, a busca por componentes que

estimulem o agravamento de desigualdades, deveriam ser prioridade dos órgãos de

regulação e pesquisadores da área.

Além da detecção dos componentes que tornam a fatura de energia mais cara,

é fundamental o fortalecimento de políticas públicas que reduzam os custos da energia

ou o seu consumo. Neste contexto, as políticas públicas que estimulam a

implementação de projetos de eficiência energética aplicados a equipamentos de alto

consumo, como motores elétricos, são uma excelente solução. Uma vez que a

implementação de projetos de eficiência energética posterga investimentos na

expansão da geração e transmissão de energia, além da necessidade de acionamento

de usinas térmicas que tornam o custo da energia elétrica mais alto.

Tendo em vista o que foi exposto anteriormente, o presente trabalho busca

exibir pontos de melhorias na atual estrutura tarifária brasileira. Componentes nocivos

e positivos da estrutura tarifária são apontados, e são feitas as sugestões de

correção/melhoria. Uma possibilidade de modalidade tarifária alternativa e mudança

de percentuais de incentivo a políticas públicas são explicados na seção de sugestões.
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Tendo em vista que a estrutura atual foi concebida em um contexto econômico

e tecnológico diferente do atual, então o impacto inesperado de alguns parâmetros é

compreensível.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVOS GERAIS

O objetivo geral desta tese de doutorado é propor pontos de melhoria na atual

estrutura tarifária brasileira de energia elétrica, com base na análise de indicadores

socioeconômicos, eficiência energética e boas práticas internacionais do setor

elétrico.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Analisar a estrutura vigente do setor elétrico brasileiro quanto a matriz elétrica,

política energética, modalidades tarifárias e foco do setor;

● Fazer o breve comparativo entre as tarifas de energia elétrica do Brasil e países

com contexto do setor elétrico ou socioeconômico semelhante ao brasileiro.

● Correlacionar os valores de tarifa de energia elétrica com indicadores

socioeconômicos e evidenciar os impactos da tarifa de energia na qualidade de

vida da população;

● Avaliar as políticas de eficiência energética aplicadas a motores elétricos

vigentes no Brasil;

● Analisar o efeito das políticas de eficiência energética na redução do impacto

dos custos com energia elétrica.

● Debater sobre a necessidade na mudança de foco no setor elétrico e a

fragilidade do consumidor dentro da atual estrutura tarifária;

● Demonstrar através de análises financeiras o impacto da conta de energia na

desigualdade de competitividade entre os estados brasileiros;

● Propor mudanças na estrutura tarifária e políticas de eficiência energética para

atenuar o crescimento da desigualdade entre regiões do Brasil.



18

1.4 ESTRUTURA DA TESE

O presente trabalho foi concebido em seis capítulos, referências bibliográficas

e documentos de apoio (anexos e apêndices). O primeiro capítulo buscou mostrar a

história e a importância da disponibilidade da energia elétrica para o exercício da

dignidade humana e desenvolvimento socioeconômico de uma região, além de

mostrar a importância da revisão da estrutura tarifária brasileira praticada nos dias de

hoje. Os demais capítulos buscam fazer o embasamento sobre as características do

setor elétrico brasileiro e pontuar quais componentes da estrutura tarifária devem ser

revisados.

O segundo capítulo aborda de forma geral o setor elétrico. As matrizes

energéticas, os segmentos e tendências do setor são abordadas para que o leitor

entenda como funciona a produção de energia e o que está sendo trilhado. O

conhecimento abordado é base para o entendimento mais crítico e vislumbre de

melhorias por meio do planejamento energético inteligente.

A estrutura tarifária no Brasil e no mundo é abordada no terceiro capítulo. Um

breve comparativo entre indicadores socioeconômicos e valores de tarifas é feita entre

o Brasil e outros países, além de que as modalidades tarifárias e alguns componentes

da tarifa de eletricidade brasileira são explicadas com mais detalhes. A ideia é

transmitir uma visão geral da tarifa de energia elétrica brasileira e avaliar sua

coerência com tarifas praticadas no exterior.

No quarto capítulo é feita a abordagem sobre o impacto dos motores elétricos

no consumo brasileiro e o efeito das ações/políticas de eficiência energética nos

custos de energia elétrica em indústrias e residências. O objetivo deste capítulo é

mostrar como ações de eficiência energética podem influenciar na redução de custos

e aumento da competitividade de empresas, além de correlacionar a redução da

demanda industrial com a redução de custos com energia elétrica. Assim, se faz por

completo o embasamento teórico para que sejam abordadas as propostas de

mudança na estrutura tarifária e política de eficiência energética aplicada a motores.

Os pontos que merecem ser revisados na estrutura tarifária e nas políticas de

incentivo a eficiência energética em motores elétricos são apontados no quinto

capítulo. Além de citar as propostas de mudança, se almeja mostrar os impactos

sociais e econômicos que a atual estrutura tarifária vem causando nos estados menos
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desenvolvidos do Brasil e como a maior difusão de programas de eficiência energética

podem contribuir para o aumento da competitividade dessas regiões.

O sexto capítulo contém uma síntese geral do trabalho. Vale ressaltar que o

foco é fazer com que se reflita sobre a urgência e necessidade da realização de

mudanças na estrutura tarifária e políticas públicas de eficiência energética para

motores elétricos. Apesar do olhar humanístico, este trabalho buscou apresentar um

caráter político imparcial e abordar aspectos técnicos-econômicos.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO NO BRASIL

2.1 INTRODUÇÃO

A energia elétrica é considerada um insumo essencial à sociedade,

indispensável ao desenvolvimento socioeconômico das nações. De acordo com o

Balanço Energético de 2020, a principal fonte de geração de energia elétrica em 2019

no Brasil foi a hidrelétrica, que contribuiu com 64,9% da oferta interna de energia

elétrica (OIEE). Em razão da necessidade de grandes áreas e disponibilidade de rios

com capacidade de geração, as hidrelétricas normalmente estão localizadas em

regiões afastadas dos grandes centros urbanos.

A distância entre as usinas hidrelétricas e centros urbanos exige a construção

de infraestrutura para levar a energia elétrica das centrais de geração até o

consumidor final. O Sistema Elétrico de Potência (SEP) consiste no conjunto de

equipamentos que operam de maneira coordenada com a finalidade de fornecer

energia elétrica aos consumidores. No modelo tradicional de geração centralizada, o

SEP é composto por três etapas: geração, transmissão e distribuição (ver figura 1).

Figura 1 - Representação do sistema elétrico de potência no modelo tradicional.

Fonte: ABRADEE, s.d.

Na geração ocorre a produção de energia elétrica. Essa etapa é composta

pelas unidades de produção de energia (hidrelétricas, termelétricas entre outros tipos

de usinas) e as subestações elevadoras de tensão. Após a elevação da tensão para

valores adequados, começa a transmissão da energia.

A etapa de transmissão de energia consiste no deslocamento da energia das

centrais de geração de energia para os centros urbanos e indústrias. As linhas de
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transmissão são estruturas que conduzem a energia elétrica em alta tensão até as

subestações rebaixadoras de tensão. Ao fim da etapa da transmissão, a energia

elétrica é condicionada para ser distribuída aos consumidores finais.

“O segmento de distribuição, por sua vez, é aquele que recebe grande

quantidade de energia do sistema de transmissão e a distribui de forma pulverizada

para consumidores médios e pequenos (varejo)” (ABRADEE, s.d). Os componentes

do setor de distribuição são as subestações de distribuição, as redes de distribuição

(operam com valores inferiores a 69 kV) e transformadores secundários. Na geração

centralizada, a distribuição foi por muito tempo a última etapa do SEP, porém,

mudanças na legislação possibilitaram a criação de um novo setor.

O segmento de comercialização consiste na intermediação da venda de

energia entre geradores e grandes consumidores. O setor de comercialização está

mais relacionado ao contexto econômico e institucional do que ao processo físico de

produção e consumo de energia elétrica. É importante ressaltar que os avanços

tecnológicos também permitiram novos paradigmas na estrutura de fornecimento de

energia elétrica.

Entre as mudanças de paradigma se destacam as Smart Grids e os Recursos

Energéticos Distribuídos. As smart grids são redes de distribuição nas quais são

implementadas tecnologias de automação de forma intensa, além da computação e

comunicações digitais para fins de controle e monitoramento. Apesar dos impactos

significativos das smart grids, eles não influenciam a estrutura básica (geração,

transmissão e distribuição) do SEP, mas sim a sua operação e forma de distribuição.

Por outro lado, os Recursos Energéticos Distribuídos (RED) já possibilitam a

transição do SEP para um modelo mais distribuído. TOLMASQUIM e MOROZOWSKI

FILHO (2019), definem os RED como dispositivos de geração ou armazenamento

localizados nas instalações dos consumidores capazes de suprir de forma parcial ou

total a demanda de energia local. Entre os exemplos de RED devem ser citados a

geração distribuída, armazenamento distribuído e os veículos elétricos.

A geração distribuída de energia elétrica consiste na produção de energia

próxima ao consumidor. “No Artigo 14 do Decreto n° 5.163/04 explicita-se como

geração distribuída a produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos

de permissionários, agentes concessionários ou autorizados, conectados diretamente

no sistema elétrico de distribuição do comprador” (Zilles et all, 2012). Os sistemas

fotovoltaicos e usinas eólicas possuem maior participação na geração distribuída.
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Neste contexto, o presente capítulo aborda os aspectos gerais dos diferentes

modelos de sistemas elétricos de potência. O modelo centralizado e a geração

distribuída são abordadas commais detalhes, pois ambos possuem característica que

influenciam no custo da energia elétrica. Ao fim do capítulo é feita uma comparação

entre os modelos e a influência dos segmentos na tarifa de energia elétrica.

2.2 MATRIZ ELÉTRICA MUNDIAL (PRODUÇÃO VERSUS CONSUMO)

De acordo com a International Energy Agency (Agência Internacional de

Energia em tradução livre), a produção e consumo de energia elétrica em escala

global vem crescendo continuamente desde 1974, onde o único período de queda se

deu em razão da crise global financeira de 2008. Historicamente, os maiores

produtores e consumidores de energia foram países membros da OCDE (Organização

para a Cooperação e Desenvolvimento), entretanto em 2011 os países não membros

da OCDE superaram as nações integrantes na produção bruta de energia elétrica (ver

figura 2).

Figura 2 - Produção Bruta de Energia Elétrica no Mundo entre 1974 e 2018.

Fonte: IEA, 2020.

A ultrapassagem dos países que não participam da OCDE se justifica no fato

de que muitas indústrias migraram para esses países. A migração das indústrias

estimulou o aumento da demanda de energia nessas nações e a abertura de novos

mercados para serem explorados. Segundo o IEA (2019), entre os anos 2000 e 2010,

a produção anual de energia elétrica cresceu em média 1,1% em países que integram

a OCDE e 6,4% em países não integrantes.
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Na figura 3 é possível observar a produção bruta de energia elétrica no mundo

de acordo com o tipo de fonte de energia. Como pode ser constatado, a matriz elétrica

mundial é composta predominantemente por termelétricas movidas a combustíveis

fósseis (petróleo, gás natural e carvão). Morais (2015) cita que existem quatro fatores

que justificam esse cenário: Grande disponibilidade de recursos; Competitividade

econômica; Maturidade tecnológica e Facilidades quanto a logística.

Apesar das facilidades citadas por Morais (2015), o aumento das preocupações

com as mudanças climáticas e os impactos provocados pelo uso de termelétricas têm

provocado mudanças na matriz elétrica mundial. A maior participação de fontes

renováveis, em especial solar e eólica, pode ser observada tanto em países

participantes e não participantes da OCDE (ver figura 4), porém, a inserção dessas

fontes na matriz elétrica dos países integrantes da OCDE é mais significativa.

Figura 3 - Perfil de geração da Matriz Elétrica Mundial em 2018.

Fonte: IEA, 2020.

Com base na figura 4A é notável que exista uma tendência na substituição do

uso de petróleo e carvão por gás natural em países membros da OCDE, além disso,

o crescimento do uso de hidrelétricas está praticamente estagnado. Ambas as

situações são justificadas, respectivamente, pelo menor grau de poluição das

termelétricas a gás natural e o uso quase que total do potencial de geração por

hidrelétricas. Ademais, ao se comparar as figuras 4A e 4B, fica evidente que países

integrantes e não integrantes da OCDE apresentam políticas divergentes quanto ao
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uso de carvão mineral e convergentes no uso do petróleo para geração de energia

elétrica.

A maior geração de eletricidade por termelétricas movidas a carvão em países

não participantes da OCDE é liderada pela China, Rússia e Índia. De acordo com o

Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2020, os países não integrantes da OCDE

produziram juntos 15.492 TWh no ano de 2018.

Figura 4 - Matriz elétrica dos países (a) membros da OCDE. (b) Não membros da OCDE.

Fonte: Adaptado de IEA, 2020.

Nas projeções apresentadas no relatório de 2019 da International Energy

Outlook (Perspectivas Internacionais para Energia em tradução livre), a produção de

energia em países não membros da OCDE pode ser o dobro dos países membros no

ano 2050. De acordo com o IEA (2019), a previsão é que países não membros da

OCDE aumentem sua geração na média de 2,3% ao ano, enquanto países membros

devem crescer 1%. Na figura 5 podem ser vistas as projeções sobre produção de

eletricidade no mundo, onde as fontes renováveis incluem a geração hidrelétrica.
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Figura 5 - Projeção das fontes de energia em TWh: (a) geração (b) participação.

2.2.1 (b)

Fonte: Adaptado de IEA, 2019.

Na perspectiva do consumo, a realidade global não é muito distinta. “Em 2018,

o consumo mundial de eletricidade foi de 22.315 TWh, um aumento de 4% em relação

a 2017” (IEA, 2020). Aumento que se justifica no crescimento da demanda residencial

(ver figura 6), em escala global, e das indústrias em países emergentes. A figura 7

exibe o consumo por setor de 2017dos países membros e não integrantes da OCDE.

Membros da OCDE apresentam maior parte do seu consumo de eletricidade

em residências e edificações comerciais, resultado da migração das indústrias para

países emergentes. Deve-se ressaltar que além desta migração, o aumento de

investimentos em eficiência energética nas indústrias tem contribuído para redução

do consumo. “Apesar do consumo industrial ter aumentado de 1.874 TWh em 1974

para 3.062 TWh em 2017, a participação das indústrias no consumo de eletricidade

em países da OCDE caiu de 48,7% em 1974 para 32,2% em 2017” (IEA, 2019).

Os países não integrantes da OCDE apresentam uma maior participação do

consumo de energia pelas indústrias, reflexo da migração das indústrias para esses

países. Outro fator é a própria oferta de energia, pois localidades distantes de grandes

centros urbanos não tem boa disponibilidade de energia ou seu custo é elevado. O

Brasil por exemplo, se encaixa neste cenário e isso é abordado na seção a seguir.
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Figura 6 - Consumo global de eletricidade por setor.

Fonte: Adaptado de IEA, 2019.

Figura 7 - Consumo de eletricidade por setor em 2017 nos
(a) países membros da OCDE (b) países não membros da OCDE.

Fonte: Adaptado de IEA, 2019.
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2.2 MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA (PRODUÇÃO VERSUS CONSUMO)

Em contradição aos países não participantes da OCDE, o Brasil possui uma

matriz elétrica com predominância de fontes renováveis. Como pode ser visto na figura

8, em torno de 83,3% da energia elétrica produzida em 2018 foi derivada de fontes

renováveis (hidráulica, eólica, solar entre outras), desempenho superior inclusive ao

dos membros da OCDE.
Figura 8 - Oferta interna de energia elétrica no Brasil em 2018.

Fonte: MME, 2019.

Um dos fatores que contribui para o perfil renovável da matriz elétrica brasileira

é o potencial de geração hídrica do país. Segundo Morais (2015), um estudo da

Eletrobras constatou que o Brasil tem mais de 180 GW de capacidade instalada para

produção de eletricidade através de fontes hídricas. Além do mais, o país tem um

grande potencial de geração de energia por meio de sistemas fotovoltaicos, usinas

eólicas e bagaço de cana.

Quando somadas, a geração de energia elétrica das fontes renováveis (exceto

hidráulica) chegou a superar o somatório da geração das fontes não renováveis em

2019. Segundo a EPE (2020) a oferta de energia eólica e da biomassa no ano de

2019 somou 17% na OIEE contra 13,3% de fontes fósseis (carvão, petróleo e gás

natural). Quanto a geração fotovoltaica, ainda que esteja crescendo de forma

acelerada, sua participação na matriz elétrica brasileira é pouco expressiva.

Dados do Balanço Energético Nacional de 2020 mostram que a produção de

eletricidade por sistemas fotovoltaicos em 2019 cresceu 137,5% em relação a 2018.

Ainda que tenha ocorrido o crescimento, a geração de energia elétrica por fonte solar

contribuiu com 6.651 GWh no ano de 2019, que correspondeu a 1% do total da

produção nacional de energia. A produção de eletricidade por sistemas fotovoltaicos

ainda possui um grande potencial de expansão.
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Quanto à contribuição das regiões na produção de energia, em 2019, o Sul e

Sudeste do Brasil contribuíram com 50,9% do total (ver figura 9). De acordo com a

EPE (2020), os 5 maiores estados produtores de energia elétrica em 2019 foram:

Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará. Dentre os estados, se

destacam o Paraná que possui a hidrelétrica de Itaipu e o Pará onde estão instaladas

as hidrelétricas de Tucuruí e Belo Monte.

A respeito do perfil de consumo de eletricidade do Brasil, está se tornando

similar ao dos países membros da OCDE. Quando comparados os valores das figuras

7A e 10, se constata que no Brasil está ocorrendo maior participação do consumo

residencial e comercial e uma queda no consumo industrial. O consumo industrial

brasileiro em 2019 foi 9,4% menor do que em 2013, porém foi 1,6% maior do que no

ano de 2018.

É bom ressaltar que, ao contrário dos países membros da OCDE, a redução do

consumo industrial pode ser reflexo da crise econômica brasileira entre os anos 2013

e 2016, cujos reflexos ainda foram observados no ano de 2019. “Entre 2013 e 2016,

os investimentos no setor industrial foram reduzidos em quase 1/4 e o país fechou 1,3

milhão de vagas no período” (G1 RIO, 2018). Consequentemente, o aumento do

desemprego e o crescimento populacional podem justificar o aumento no consumo

residencial, que foi o único que não decresceu ao longo período de recessão.

Figura 9 - Geração de Energia Elétrica - Participação Regional no Brasil em 2019 (GWh).

Fonte: EPE, 2020.
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Figura 10 - Consumo de Energia Elétrica - Participação por setor no Brasil.

Fonte: EPE, 2020.

Na figura 10 fica evidente que as residências são responsáveis pelo segundo

maior consumo de energia. Além dos motivos descritos anteriormente, programas

governamentais como o Luz Para Todos contribuíram para a maior participação das

residências no consumo nacional. O destaque está na região Sudeste, cujo consumo

de eletricidade por residências foi de 68.336 GWh em 2019.

O consumo total de energia por região é mostrado na figura 11, enquanto o

perfil de consumo em 2019por setor e por região está disposto nas figuras 12 a 16,

respectivamente. Dentre estas regiões, o Sudeste apresentou o maior consumo e a

região Norte o menor.

Entre os fatores que justificam as diferenças de consumo por região se destaca

a densidade populacional, tarifa de energia e perfil econômicos. Segundo dados do

IBGE (2019), 42,3% da população brasileira vivia na região Sudeste, o que reduz

proporcionalmente os custos de transporte de energia, pois regiões com esse perfil

apresentam menor necessidade de construir novas infraestruturas de distribuição.

Consequentemente, a região Sudeste acaba sendo favorecida pelo atual modelo

tarifário por fatores demográficos totalmente distintos da região Norte.



30

Figura 11 - Consumo de energia elétrica por região em 2019 (%).

Fonte: EPE, 2020.

Figura 12 - Perfil de consumo de energia elétrica na região Norte em 2019 (%).

Fonte: EPE, 2020.

Figura 13 - Perfil de consumo de energia elétrica na região Nordeste em 2019 (%).

Fonte: EPE, 2020.
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Figura 14 - Perfil de consumo de energia elétrica na região Sudeste em 2019 (%).

Fonte: EPE, 2020.

Figura 15 - Perfil de consumo de energia elétrica na região Centro-Oeste em 2019 (%).

Fonte: EPE, 2020.

Figura 16 - Perfil de consumo de energia elétrica na região Sul em 2019 (%).

Fonte: EPE, 2020.
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Dados do IBGE de 2019 informam que a população que vive na região Norte

representa apenas 10% da população nacional. A média das tarifas de energia

residencial dos estados da região Norte estão entre as maiores do Brasil, onde as

unidades federativas de maior destaque são Amazonas e Pará que praticaram no ano

de 2019 tarifas residenciais sem a carga tributária de R$ 0,706 e R$ 0,684 por kWh,

respectivamente. Apesar do cenário desfavorável, o consumo das indústrias na região

Norte é maior do que nas demais regiões do Brasil.

A região Sul apresenta um perfil de consumo semelhante ao da região Sudeste,

porém apresenta algumas particularidades. A participação no consumo do comércio

e setor público é menor do que Sudeste, entretanto, a participação do setor rural o

consumo é maior. Fato que se justifica pela maior participação do agronegócio na

economia da região, além de apresentar o uso significativo de tecnologias avançadas.

Ainda que o percentual da população brasileira que vive na região Sul seja

apenas 4%maior do que o da região Norte e que a participação do consumo industrial

seja menor, o consumo total de eletricidade da região foi 246% maior que o nortista.

A quantidade de indústrias, o clima e a tarifa média de eletricidade menor podem estar

relacionados com esse fato. No ano de 2019, a tarifa média residencial na região Sul

foi de R$ 0,512 por kWh contra a média de R$ 0,624 por kWh na região Norte, o que

torna a região Sul mais atrativa para investimentos.

2.3 O PROCESSO DE ALTERAÇÃO DA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA

As primeiras fontes de energia elétrica a serem utilizadas no Brasil foram as

termelétricas de capital privado. Farina (2017) descreve em seu trabalho que as

primeiras usinas foram instaladas no final do século XIX e forneciam energia para

setores como iluminação pública, agricultura e as pequenas indústrias. Espósito

(2012) cita que com o crescimento dos centros urbanos no Brasil, empresas

estrangeiras como a Light chegaram a deter 40% da capacidade instalada de geração

de energia do país.

Durante os governos Getúlio Vargas (1930 - 1945) e o regime cívico-militar

(1964 -1985), o estado começou a investir em sistemas de geração de energia e na

diversificação da matriz elétrica nacional. Segundo Abbud e Tancredi (2011), conflitos

entre o governo e as empresas privadas em meados de 1950, motivados pela fixação

de tarifas, fizeram com que governo assumisse os investimentos. Por fim,
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vislumbrando o grande potencial hídrico do Brasil e a necessidade de mais fontes de

energia, o regime cívico-militar incentivou a implementação de diversas usinas

hidrelétricas, com destaque para Itaipu-PR e Tucuruí-PA.

Ainda no regime cívico-militar houve o processo de abertura para investimentos

de capital privado em 1971, por meio da Lei nº 5.655 de maio de 1971. Todavia com

o agravamento da primeira crise do petróleo, o governo brasileiro optou por emitir o

Decreto 83.940 de 10 de setembro de 1979, que implicava na não garantia do retorno

dos investimentos das concessionárias do setor elétrico. Por 15 anos a matriz elétrica

brasileira foi carente de investimentos, até que os processos de privatizações

começaram a ocorrer durante os anos 90.

Em 1990 foi instituído o Plano Nacional de Desestatização (PND), que foi

intensificado durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). “De acordo

com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE, vinte

e três distribuidoras foram privatizadas no período de Julho/1995 a Novembro/2000”

(Farina, 2017). “No total, entre 1996 e 2002, foram licitados ou leiloados

aproveitamentos hidrelétricos que somavam 12.144,6 MW” (Abbud e Tancredi, 2011).

No governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2009) ocorreu a adoção de um novo

paradigma para o setor elétrico. Por meio de decretos e leis, o setor elétrico se tornou

responsável por ter que garantir suprimentos para o mercado, estimular modicidade

tarifária e promover a universalização do consumo e acesso a eletricidade. A

realização de projetos foi estimulada pelo Programa de Aceleração do Crescimento

(PAC) ou concessão ao capital privado, porém, muitas usinas hidrelétricas demoraram

para serem concluídas pela complexidade no processo de licitação ambiental.

A demora na operação de projetos de usinas hidrelétricas e a crescente

demanda provocada pelo crescimento econômico fez com que o governo explorasse

mais as termoelétricas. Segundo Abbud e Tancredi (2011), o período entre a licitação

e a operação de usinas hidrelétricas levavam entre 3 e 6 anos para serem construídas

durante os anos 2000. Assim, ações governamentais como o Programa Prioritário de

Termoeletricidade (PPT) voltaram a adquirir protagonismo, que se refletiu na maior

participação das termelétricas na matriz elétrica nacional.

Outro fator que contribuiu para o crescimento do uso da termoeletricidade foi a

preferência por implementar hidrelétricas a fio d’água ao invés de projetos com

reservatórios. Usinas hidrelétricas a fio d’água são mais dependentes de fatores

climáticos, sendo assim, esse tipo de solução perde maior parte do seu potencial em
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períodos de estiagem devido a impossibilidade de armazenar água. Abbud e Tancredi

(2011) comentam em seu trabalho que a dificuldade de licenciamento ambiental e

pressão por setores da sociedade são fatores que impactaram na preferência por

projetos de hidrelétricas a fio d’água como Belo Monte-PA e Santo Antônio-RO.

Na figura 17 é exposta a série histórica da participação das fontes de energia

elétrica na matriz nacional entre os anos 1998 e 2017. Os dados utilizados foram

obtidos do Balanço Energético Nacional dos respectivos anos e para fins de

simplicidade se considerou como fontes termelétricas: carvão mineral, biomassa e

derivados de petróleo.

O gráfico mostra que desde o ano de 1998 a participação das hidrelétricas vem

decrescendo, exceto no período entre 2009 e 2011. Dois fatores que podem justificar

esse fenômeno, os elevados índices pluviométricos nesses anos e o comissionamento

de 5 novas usinas hidrelétricas em 2009. Ademais, se constata que a geração

termoelétrica tem sido sempre complementar a hidráulica.

Figura 17 - Série histórica da participação das fontes de energia na matriz elétrica brasileira
entre os anos 1998 e 2017 com base em dados dos Balanços Energéticos Nacionais (%).

Fonte: Autoral, 2019.

As usinas termelétricas apresentam um comportamento complementar à

geração das usinas hidrelétricas. No intervalo entre os anos 1998 e 2013, se observa

que enquanto a participação da geração hidrelétrica se reduziu, a contribuição da

geração termelétricas aumentou e vice-versa. Contudo a matriz brasileira apresenta a

peculiaridade do uso de usinas movidas a biomassa

O uso da biomassa tem aumentado ao longo dos anos, enquanto a contribuição

do petróleo e do carvão mineral tem reduzido (Ver figura 18). Entre os fatores que

justificam essa substituição estão a alta disponibilidade de insumos como cana de
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açúcar ou soja, e tratados internacionais para redução do uso de combustíveis fósseis.

Esses componentes estão contribuindo para nova configuração na matriz elétrica, que

além da biomassa, também explora fontes alternativas como solar e eólica.

Figura 18 - Participação das termelétricas na matriz elétrica brasileira (%)
com base no Balanço Nacional de Energia.

Fonte: Autoral, 2019.

A participação na matriz elétrica da geração eólica e fotovoltaica vem

aumentando desde 2006. De acordo com a EPE (2019), os parques eólicos e os

sistemas fotovoltaicos contribuíram com 8,1% da OIEE no ano 2018. O Plano

Desenvolvimento Energético - 2026 (PDE 2026) projeta um crescimento ainda maior

para as fontes alternativas e pequenas centrais hidrelétricas.

O PDE 2026 prevê uma redução de 12% da participação das grandes

hidrelétricas na capacidade instalada total da matriz elétrica brasileira entre os anos

de 2017 e 2026, como pode ser visto na figura 19. Essa capacidade será suprida por

termelétricas movidas a biomassa e parques eólicos, que juntos com geração solar e

pequenas hidrelétricas vão aumentar sua participação de 21% em 2017 para 30% em

2026. “Em termos de expectativa de geração, em especial no ano de 2025, as

simulações com o modelo Newave apontam para uma participação termelétrica de,

aproximadamente, 9%” (MME e EPE, 2017).

Ainda que a participação das hidrelétricas seja menor, a matriz elétrica

brasileira ainda será predominantemente renovável. As fontes alternativas como

biomassa, eólica, solar serão responsáveis por compensar a participação das grandes

hidrelétricas. Geração eólica e fotovoltaica apresentaram maiores crescimentos

devido a ações de incentivo, como a Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL.
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Figura 19 – Projeção da Participação das fontes matriz elétrica brasileira.

Fonte: MME, 2017.

2.4 SEGMENTO DE GERAÇÃO DE ENERGIA

A geração é o segmento da indústria de eletricidade responsável por produzir

energia elétrica e injetar nos sistemas de transporte (transmissão e distribuição) para

que chegue aos consumidores” (ABRADEE, s.d). De acordo com a ANEEL (2021), o

segmento brasileiro de geração de energia possui 10.884 empreendimentos em

operação pertencentes à iniciativa pública ou privada. Segundo Ministério de Minas e

Energia, este conjunto de empreendimentos possui potência instalada em torno de

180 GW em 2021, onde existe a predominância de três tipos principais de fonte de

geração.

Como abordado anteriormente, a geração por meio de fontes hídricas

corresponde a maior parte da potência instalada de OIEE (Oferta Interna de Energia

Elétrica) no Brasil, porém a participação de termelétricas e usinas eólicas é

significativa. As três fontes possuem o mesmo princípio de funcionamento, que

consiste na movimentação de uma turbina conectada a um gerador síncrono. Nas

tabelas 1 e 2 se observa as características gerais das três principais fontes de energia

elétrica da matriz brasileira.
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Tomando como base a tabela 2 e fazendo a analogia com tipos de transporte

de carga, as hidrelétricas seriam equivalentes às ferrovias, que exigem investimentos

e tempo de duração altos para serem concluídas, mas possuem baixos custos

operacionais. As termelétricas possuem um perfil um pouco distinto.

Tabela 1 - Visão geral das três principais fontes de eletricidade utilizadas no Brasil.
FONTE INFORMAÇÕES

Hidráulica
Utiliza o fluxo das águas para movimentar as turbinas e gerar eletricidade. São
classificadas de acordo com sua potência e modelo de construção. O potencial
dessa fonte varia ao decorrer do ano.

Termelétrica
Utiliza o fluxo do vapor gerado em caldeiras para movimentar as turbinas ligadas
aos geradores síncronos. O vapor é gerado por meio da queima de combustíveis
como: petróleo, carvão mineral, biomassa e gás natural.

Eólica
O deslocamento do vento é responsável por movimentar as pás que estão ligadas
aos geradores. Essa fonte possui um perfil intermitente, pois sua disponibilidade
depende fortemente de fatores climáticos.

Fonte: Autoral, 2021.
Tabela 2 - Comparação entre as fontes hidráulica, termelétrica e eólica.

FONTE TEMPO DE CONSTRUÇÃO INVESTIMENTO CUSTO OPERACIONAL

Hidráulica Alto Alto Baixo

Termelétrica Baixo Baixo Alto

Eólica Baixo Alto Baixo

Fonte: Autoral, 2021.

As termelétricas seriam análogas às rodovias. Necessitam de investimentos e

tempos para construção baixos, porém seus custos operacionais são mais elevados.

As usinas eólicas convergem em dois pontos com as termelétricas.

Devido ao fato de ser uma tecnologia recente, os equipamentos utilizados em

parques eólicos ainda possuem custos elevados. Sendo assim, empreendimentos do

tipo eólico possuem altos investimentos na construção, porém seu tempo de

implementação e seus custos operacionais são baixos. Independentemente do tipo de

fonte de energia todas possuem padrões de saída até as subestações elevadoras.

A tensão na saída dos sistemas dos geradores varia entre 2 até 22 kV. O valor

típico de tensão na saída dos geradores é de 13,8 kV, entretanto vai depender do tipo

de fonte de movimento, tamanho do empreendimento entre outros fatores técnicos.

Uma vez que o uso da tensão de 22 kV apresenta grandes perdas ao percorrer

grandes distâncias, se faz necessária a elevação da tensão fornecida pelos geradores.
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13,8 kV Subestação

230 kV
Carga
Elétrica

Linha de
Transmissão

As subestações elevadoras são responsáveis por aumentar o valor da tensão

ao valor desejado. Essas unidades são instaladas nas proximidades das centrais

geradoras de energia e elevam a tensão na sua entrada para valores iguais ou

superiores a 230 kV. Na figura 20 apresenta o fluxograma simplificado de uma central

geradora de energia de grande porte.

Figura 20 - Fluxograma simplificado do sistema de energia elétrica.

Fonte: Autoral, 2021.

Quanto à natureza jurídica, as usinas geradoras de energia elétrica podem

adquirir um dos quatro tipos de outorga: Concessão, Permissão, Autorização e

Comunicação ou Registro. Dentre as diversas geradoras de eletricidade, as usinas

nucleares são as únicas que podem ser concedidas apenas a empresas da união

federal. Na tabela 3 são expostos os diferentes tipos de outorgas e algumas

informações, enquanto a tabela 4 mostra os critérios para obtenção das outorgas por

geração hidrelétrica ou termelétrica.

Tabela 3 - Regimes jurídicos de geradores de energia e suas características.
REGIME INFORMAÇÕES

Concessão As geradoras são outorgadas a título oneroso e se faz necessário o
pagamento de Uso de Bem Público (art. 60, I do Decreto n° 5.163/2004)
independentemente do tipo de produção.

Autorizações São disponibilizadas para produtores independentes ou autoprodução
de energia elétrica.

Permissões São juridicamente respaldadas pelo art. 4° da Lei 9.074/1995, porém
são cedidas normalmente a distribuidoras de energia.

Registros Anteriormente eram chamados de comunicação, esse regime é
solicitado junto a ANEEL de acordo com a REN n°390/2009 do órgão.

Fonte: Autoral, 2021.

Turbina Gerador
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Tabela 4 - Tipos de Outorga de geradores de energia e suas características para serviço
público ou Autoprodutor.

OUTORGA FONTE POTÊNCIA INSTALADA
(kWh)

Concessão Hidráulica > 1000

Termelétrica > 5000

Autorizações Hidráulica 1000 < < 10000

Termelétrica > 5000

Registros Hidráulica � ≤ 1000

Termelétrica � ≤ 5000

Outras exceto eólica � ≤ 5000

Fonte: Autoral, 2021.

2.5 O SEGMENTO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA

O segmento de transmissão é responsável por garantir que a energia gerada

nas usinas chegue aos centros urbanos. “Ao sair das usinas e de seus geradores, a

eletricidade é transportada através de cabos aéreos, ou seja, cabos visíveis por não

estarem enterrados, sendo revestidos por camadas isolantes e fixados em grandes

(altas) torres de metal” (ABRADEE, s.d). No Brasil, esses componentes estão

integrados no Sistema Interligado Nacional (SIN) ou em sistemas isolados.

O SIN é composto por empresas públicas e privadas que transmitem energia

em valores de tensão superiores a 138 kV. As autorizações para operar no segmento

de transmissão são obtidas por meio de concessões emitidas pela ANEEL. A figura

21 apresenta a série histórica do número de contratos de concessão para transmissão

entre os anos de 2008 e 2018.

A figura 21 mostra que durante o período de amostragem, o número de

concessões foi estável entre os anos de 2008 e 2014. Os resultados fora do padrão

ocorreram entre 2015 e 2017 que foram marcados, respectivamente, pela crise
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econômica e maior abertura de mercado. As linhas de transmissão são administradas

pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

Figura 21 - série histórica de número de contratos de concessão cedidos pela ANEEL.

Fonte: ANEEL, 2019.

O ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das

instalações de geração e transmissão de energia elétrica no SIN. “O ONS é composto

por membros associados e membros participantes, que são as empresas de geração,

transmissão, distribuição, consumidores livres, importadores e exportadores de

energia” (ONS, s.d). O ONS é responsável por coordenar todas as empresas

responsáveis pelos componentes de transmissão.

Dos componentes de transmissão, os principais são as linhas de transmissão

e as estações abaixadoras. “As linhas de transmissão são basicamente constituídas

por fios condutores metálicos suspensos em torres, também metálicas, por meio de

isoladores cerâmicos ou de outros materiais altamente isolantes. ” (ABRADEE, s.d).

Uma linha de transmissão pode ser classificada de acordo com os valores de tensão

de operação dispostos na tabela 5.

Tabela 5 - Classificação das Linhas de Transmissão de acordo com a tensão.
CLASSE TENSÃO DE OPERAÇÃO

(kV)

A1 � ≥ 230

A2 88 ≤ � < 138

A3 = 69

Fonte: ABRADEE, s.d.
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As subestações abaixadoras ficam instaladas próximo aos grandes centros

urbanos. Seu objetivo principal é reduzir a tensão das linhas para valores viáveis para

distribuição de energia. A figura 22 apresenta um exemplo de subestação abaixadora.

Figura 22 - Representação de subestação abaixadora interligada a linha de transmissão.

Fonte: ABRADEE, s.d.

Dentre as empresas do segmento de transmissão de energia, a maior é a

Eletrobras, formada por um grupo de empresas de economia mista que detém quase

metade das linhas de transmissão do país, que estão distribuídas entre 6 empresas.

A tabela 6 exibe informações sobre as linhas de transmissão da Eletrobras, enquanto

o anexo A mostra o mapa das linhas de transmissão da empresa no ano de 2018.

Tomando como base os dados da tabela 6 e o anexo A, vamos ter três

conclusões principais. A primeira é que o valor de tensão nominal para transmissão

mais utilizado é o de 500 kV, pois permite perdas menores para transmissões a longa

distância. O uso de linhas de transmissão a longa distância está diretamente

relacionado a densidade populacional e a localização das usinas hidrelétricas.

Tabela 6 - Extensão das linhas de transmissão da Eletrobras em 2018.
EMPRESA PRÓPRIAS/O&M

(km)
EM PARCERIA

(km)
TOTAL
(km)

Amazonas GT 389,84 - 389,84

Chesf 21.197,3 1.175,76 22.373,06

Eletrobras Holding - 603,93 603,93

Eletronorte 11016,38 1.147,55 12.224,71

CGTEletrosul 11.077,16 1.147,55 12.224,71

Furnas 20.457,50 2.393,81 22.851,31

Fonte: Eletrobras, s.d.
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As regiões Sul e Sudeste possuem as maiores densidades populacionais do

país. Por consequência, possuemmaior densidade de linhas de transmissão em razão

da demanda de energia ser maior. A região Norte já apresenta um cenário distinto.

A região Norte possui a menor densidade populacional e de linhas de

transmissão. A região é atendida majoritariamente pela Eletronorte e possui alguns

trechos pertencentes a Eletrosul e Furnas. Apesar da região ser uma exportadora de

energia, esses indicadores acabam por influenciar nos custos com transmissão.

O segmento de transmissão é considerado um monopólio natural de

metodologia nodal e os seus custos são divididos entre os consumidores da região de

concessão. Sendo assim, regiões com baixa densidade populacional, quando

localizadas próximas as grandes geradoras, deveriam apresentar compensações na

tarifa, mas no atual modelo tendem a apresentar custos individuais com a transmissão

e distribuição mais altos. Esse contexto pode contribuir para desnivelamento da

atratividade para instalação de empresas entre as regiões.

Vale ressaltar que os valores dos serviços de transmissão são regulados pela

ANEEL. “No Brasil, o modelo de regulação adotado para as empresas transmissoras

é uma variante do tradicional modelo inglês de preço-teto (price cap), chamado de

modelo de receita-teto (revenue cap)” (ABRADEE, s.d). Os mecanismos de regulação

dos custos de transmissão são a revisão tarifária (a cada 5 anos) e o reajuste tarifário

anual.

2.6 SEGMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Segundo a ANEEL (2010), as distribuidoras são empresas titulares de

concessão para realizar o serviço de distribuição de energia elétrica em uma

determinada região. Essas empresas possuem a função de disponibilizar energia aos

consumidores finais de média (2,3 até 44 kV) e baixa tensão (110 até 440 V). Na figura

23 se observa a quantidade de distribuidoras durante os anos de 2010 e 2018.
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Figura 23 - Quantidade de concessionárias de energia de acordo
com dados da ABRADEE entre 2010 e 2018.

Fonte: Autoral, 2019.

Por meio da figura 23 se constata que o segmento de distribuição apresenta

um perfil bem estável. Isso se justifica no fato de que a área de distribuição de energia

elétrica, assim como o segmento de transmissão, é considerada um monopólio

natural. Dessa forma, as poucas alterações que ocorrem no setor são derivadas de

grupamentos ou vendas de empresas estatais.

A quantidade de energia elétrica comercializada por distribuidoras sofreu

variações significativas ao longo dos anos. O crescimento entre os anos 2009 e 2014

foi impulsionado pelo momento econômico vivenciado no Brasil, enquanto a queda

entre 2015 e 2017 pode ser atribuída à crise econômica, maior adoção de sistemas

distribuídos e ações de eficiência energética. Na figura 24 é possível observar a série

histórica da quantidade de energia comercializada entre os anos de 2008 e 2019.

Figura 24 - Energia comercializada pelo segmento de distribuição de energia de acordo com
dados da ABRADEE entre 2008 e 2019.

Fonte: Autoral, 2021.
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A respeito dos componentes de distribuição existem três principais: Subestação

de distribuição, Rede de distribuição e o Transformador secundário. A subestação tem

a função de condicionar a tensão vinda das estações abaixadoras da linha de

transmissão para valores entre 2,3 e 44 kV e seus principais componentes são: o

transformador, chaves, seccionadores, disjuntores e equipamentos de medição e

proteção contra raios ou curtos-circuitos. Na figura 25 se observa um exemplo de

subestação de distribuição.

Figura 25 - Ilustração de uma subestação de distribuição.

Fonte: ABRADEE, s.d.

Após a subestação, a energia passa pelas redes de distribuição. As

redes de distribuição podem ser classificadas como de média ou baixa tensão, além

disso, podem ser consideradas de acordo com a disposição em: Aérea Convencional,

Aérea Compacta, Aérea Isolada e Subterrânea. A tabela 7 faz o comparativo das

características gerais de cada tipo de rede de distribuição.

Dentre os tipos de redes de distribuição citados anteriormente, a mais utilizada

é a rede de distribuição aérea convencional. Nesta disposição de rede, os fios estão

aparentes e são sustentados por postes onde as linhas de média e baixa tensão são

posicionadas a uma determinada distância.

Tabela 7 - Comparativo entre os diferentes tipos de redes de distribuição.
TIPO DE REDE CUSTO PROTEÇÃO IMPACTO VISUAL

Aérea Convencional Baixo Baixa Alto

Aérea Compacta Médio Média Alto

Aérea Isolada Alto Alta Médio

Subterrânea Alto Alta Baixo

Fonte: Autoral, 2020.
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A transformação dos valores de média tensão para baixa tensão é realizada por meio

dos transformadores secundários, que normalmente estão localizados nos postes. “Na

grande maioria das regiões do país, os transformadores de distribuição transformam

13.800 V, ou 13,8 kV, em 220 V ou 127 V” (ABRADEE, s.d). Além da disponibilização

da energia elétrica, as empresas de distribuição também possuem outras funções.

As distribuidoras são responsáveis por arrecadar todos os valores relacionados

aos custos com energia elétrica. Essas empresas recolhem valores com os custos de

geração, transmissão, distribuição, encargos e tributos. As unidades consumidoras do

mercado regulado comercializam a energia com as distribuidoras, enquanto as

participantes do mercado livre negociam com empresas do segmento de

comercialização de energia elétrica.

2.7 SEGMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

O setor de comercialização de energia é responsável pela negociação de

energia elétrica e surgiu após a abertura de mercado realizada pelo setor elétrico em

1995. “Tal atividade é realizada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia

Elétrica - CCEE, entidade concebida como associação civil (pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos), sujeita a regulação e fiscalização da Agência Nacional

de Energia Elétrica - ANEEL. ” (Ribeiro, 2015). As atividades de comercialização são

realizadas por três agentes:

● Geradores: Concessionárias de geração, produtores independentes e

autoprodutores de energia elétrica;

● Comercializadores: Importadores, exportadores, comercializadores e

consumidores livres ou especiais de energia elétrica;

● Distribuidoras: Empresas concessionárias distribuidoras de energia

reguladas pela ANEEL.

O segmento de comercialização de energia é estabelecido em dois ambientes

de contratação que são brevemente explicados na tabela 8.

O ambiente de contratação regulada é aberto às distribuidoras que podem optar

por 9 possibilidades de contratação. Os contratos variam desde a compra da energia

oriunda de grandes centrais como Itaipu até a energia derivada de fontes alternativas

(PROINFA). Unidades consumidoras com alto consumo podem optar pelo ambiente

de contratação livre ou mercado livre.
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Os consumidores participantes do mercado livre podem ser enquadrados em

dois grupos. Os consumidores livres são aqueles cuja demanda é superior a 3 GW,

enquanto os consumidores especiais são aquelas com demanda entre 0,5 GW até 3

GW. Consumidores especiais podem contratar energia apenas de fontes como

biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, eólica e solar.

Tabela 8 - Comparativo entre os diferentes tipos de ambiente de contratação.
CARACTERÍSTICA REGULADO LIVRE

Participantes
Geradoras,
Distribuidoras
Comercializadoras.

Geradoras, Comercializadoras,
Consumidores livres e
especiais.

Contratação de Energia Leilões de energia
promovidos pela
CCEE.

Livre negociação entre
compradores e vendedores

Tipo de Contrato Regulado pela ANEEL Acordo livremente estabelecido

Preço Estabelecido em Leilão Acordado entre compradores e
vendedores

Fonte: Adaptado de Ribeiro, 2015.

2.8 RED E OS IMPACTOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 482

Os Recursos Energéticos Distribuídos - RED são tecnologias de geração e/ou

armazenamento de energia elétrica normalmente junto as unidades consumidoras,

atrás do medidor (behind the meter). O EPE (2018) define como RED as seguintes

soluções energéticas: Geração Distribuída; Armazenamento Distribuído; Veículos

Elétricos (VE) e Infraestrutura de Recarga; Gerenciamento pelo lado da Demanda e

Eficiência Energética. Entre os RED, a geração distribuída é o recurso que possui

potencial para alterar o atual paradigma da estrutura tarifária brasileira.

A geração distribuída (ver figura 26) consiste na geração de energia próxima

ao consumidor. Os integrantes da geração distribuída podem ser classificados de

acordo com a capacidade instalada e o tipo de fonte utilizada. Os sistemas de geração

distribuídas são definidos desde 2004, porém o seu crescimento expressivo ocorreu

em 2012.

A Resolução Normativa 482/2012 ou REN 482/2012 foi um grande marco na

geração distribuída. Antes da REN 482/2012 foi publicado o Decreto Lei nº

5.163/2004, que definiu geração distribuída como a produção de energia elétrica
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HIDRELÉTRICA
(Geração

Centralizada)
LINHA DE

TRANSMISSÃO

UNIDADE DISTRIBUIDORA

Sistema Fotovoltaico
Conectado à Rede
(Geração distribuída)

proveniente de empreendimentos de agentes concessionários, permissionários ou

autorizados, conectados diretamente na distribuidora do comprador. Todavia, o

Decreto Lei nº 5.163/2004 não especificava elementos como classificação do tipo de

sistema de geração e o sistema de compensação de energia elétrica.

Figura 26 - Representação simplificada da geração distribuída.

Fonte: Autoral, 2019.

Devido ao aumento da busca pela geração distribuída, em 17 de abril de 2012

foi feita a publicação da REN 482/012. “A resolução busca estabelecer as condições

gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de

distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica”

(ANEEL, 2012). A resolução tornou as regras mais claras, o que impulsionou a procura

de empresas e consumidores residenciais por esse modelo de geração, em especial

os sistemas fotovoltaicos conectados à rede (ver figura 27).

Como pode ser visto na figura 27, após a publicação da REN 482/2012, a

capacidade instalada de sistemas fotovoltaicos (UFV) vem crescendo de forma

exponencial. A definição de um sistema de compensação de energia elétrica e a

queda nos preços podem ser apontadas como determinantes desse crescimento, uma

vez que foi criada maior segurança jurídica e preços atrativos aos agentes

interessados. Acompanhando o crescimento da geração distribuída por UFV, outros

tipos de fontes começaram a ser adotadas.
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Figura 27 - Evolução da potência instalada (MW) em microgeração e minigeração
distribuída por tipo de fonte.

Fonte: Adaptado de Sauaia, 2018.

Outra fonte de geração distribuída que cresceu foram as unidades de

termelétricas (UTE). Apesar do custo do kWh mais alto e os impactos ambientais,

possuem baixa intermitência e isso pode ser apontado como elemento chave para

esse crescimento. As hidrelétricas de pequeno porte e as usinas eólicas também vem

apresentando crescimento significativo.

O crescimento da geração distribuída acabou sendo maior do que o previsto,

como resultado surgiram novos paradigmas. Em novembro de 2015 foi aprovada a

Resolução Normativa 687, cujas mudanças foram: aumento do tempo de crédito (de

32 para 60 meses), redução do prazo de aprovação junto a concessionária (de 82

para 34 dias) e mudança na classificação dos sistemas de geração. Além da REN

687/2015, também foi aprovada a Resolução Normativa 786 de outubro de 2017.

Na REN 786/2017 foi alterado o limite de minigeração para todos os tipos de

fontes de energia, que passou para 5 MW. Esse conjunto de ações contribuiu para a

participação da geração distribuída superar as expectativas iniciais da ANEEL. A

figura 28 mostra a evolução da potência instalada de sistemas de microgeração e

minigeração e as previsões até 2024.
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Figura 28 - Evolução da potência instalada – micro e minigeração.

Fonte: ANEEL, 2018.

O gráfico da figura 28 mostra que todas as previsões foram superadas entre os

anos de 2016 e 2018. Destaque para o ano de 2018, onde a capacidade instalada foi

74% maior do que a prevista. Por último, as figuras 17 e 18 ilustram que as condições

favoráveis propostas na REN 482/2012 contribuíram para o aumento da participação

da geração distribuída na matriz elétrica brasileira, todavia serão alteradas pela Lei

14.300/2022.

A Lei 14.300/2022 ou Marco Legal da Geração Distribuída foi aprovada em 06

de janeiro de 2022 e definiu aspectos fundamentais deste modelo de geração. Entre

as principais mudanças pode-se destacar a valoração de créditos e a possibilidade de

realocação de créditos de forma menos burocrática para o consumidor. Em linhas

gerais, proporcionou aos clientes mais vantagens quanto a autonomia e segurança

jurídica para implementação de negócios relacionados a geração distribuída.

2.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar os impactos da disponibilidade de energia elétrica sobre o

desenvolvimento de uma região, se faz essencial compreender o setor elétrico e sua

matriz elétrica. Uma vez que os custos com infraestrutura podem ser diferentes entre

duas regiões em consequência da complexidade, do tipo de fontes de eletricidade, ou

fatores demográficos, e que a eletricidade é recurso primordial para produção de

riquezas, esta assimetria no custo da energia pode impactar no aumento de

desigualdades.

Em linhas gerais, existem diversos fatores que contribuem para composição da

tarifa e custo sobre a energia elétrica de um local. A matriz elétrica tem importância
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fundamental nesta composição, pois cada fonte de eletricidade possui características

que podem reduzir ou aumentar os custos da energia. O Brasil, por exemplo, possui

uma matriz que o favorece nos custos de geração de energia.

A política energética de uma região também influencia significativamente nos

preços de geração de energia. Hidrelétricas e usinas eólicas apresentam custos

operacionais mais baixos e menos dependentes de preços de commodities, por

consequência, o valor por kWh tende a ser mais baixo do que usinas termelétricas.

Todavia as políticas de geração de energia no Brasil foram variando ao longo dos

anos.

Preocupações com impactos socioambientais das hidrelétricas por parte da

sociedade contribuíram para que o governo investisse em outras fontes. As

termelétricas foram as mais favorecidas, o que contribuiu para o aumento nos custos

com eletricidade. Tem que se ressaltar que a maioria das grandes centrais de geração

de energia estão instaladas em locais distantes dos grandes centros urbanos.

As usinas hidrelétricas, por exemplo, normalmente estão localizadas em

regiões distantes dos grandes centros urbanos. A distância exige a construção de

infraestrutura para transmissão e os custos são divididos entre os consumidores

atendidos. Esse cenário faz com que fatores demográficos provoquem desequilíbrios

nos custos individuais com transmissão entre duas regiões.

Regiões com baixa densidade populacional tendem a pagar um valor mais alto

pelos custos de transmissão. Como os custos são divididos entre as unidades

consumidoras atendidas pela linha, quanto menor a densidade populacional, maior o

custo individual com transmissão e distribuição de energia. Esse contexto também

ocorre em relação às distribuidoras de energia.

As distribuidoras, assim como as transmissoras, são monopólios naturais. Os

custos com a infraestrutura de distribuição também são divididos entre os

consumidores, além disso, os custos relacionados com perdas também são divididos.

Uma vez que o consumo residencial e comercial está crescendo no Brasil, a adoção

de outros paradigmas de geração pode reduzir o valor da energia.

Os RED, em especial a geração distribuída, permitem com que a energia não

necessite percorrer grandes distâncias. Sendo assim, os custos com transmissão são

reduzidos e se garante uma disponibilidade maior de energia. Ações como a REN

482/2012 permitiram maior inserção da geração distribuída no setor elétrico brasileiro.
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Por fim, vale pontuar que existem outros componentes que também influenciam

nos custos com eletricidade. Tributos e modalidades tarifárias apresentam um papel

importante no valor final da energia elétrica. Esses elementos entre outros são

discutidos com mais detalhes no próximo capítulo.



52

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO TARIFÁRIA BRASILEIRA

3.1 INTRODUÇÃO

O presente capítulo traz uma visão geral sobre a tarifa de energia elétrica. Se

almeja elucidar como os componentes produtivos e da administração pública

influenciam na formação dos custos da tarifa. Os setores de produção abordados são

os de geração e transporte de energia.

A geração e transporte de energia são responsáveis majoritários no custo da

tarifa de energia. Compreender estratégias para atenuação dos seus custos permite

com que consumidores possam desfrutar de preços baixos e maior segurança

energética. Neste contexto, o planejamento energético por parte dos gestores públicos

é essencial.

A oferta de subsídios e investimentos mais acessíveis podem alavancar setores

de geração e transmissão. Empreendimento como hidrelétricas podem se tornar mais

atrativos na existência de empréstimos a juros baixos ou a implementação de parque

eólicos pode ser feita com a existência de subsídios. Os encargos e impostos também

influenciam nos custos da energia elétrica.

Impostos sobre o consumo de energia elétrica pode tornar seu valor muito alto.

A tributação deve buscar um ponto de equilíbrio para que as populações mais

vulneráveis não tenham que demandar maior parte de sua renda com energia. Quanto

às práticas internacionais, os países analisados apresentam convergência na

amortização do custo da energia em função da necessidade de consumo por

condições climáticas.

Os países escolhidos para realização de comparação foram membros do

BRICS, México e Canadá, com destaque para México e Canadá. Ambos possuem

condições climáticas adversas (frio ou calor excessivo) e características

socioeconômicas ou disponibilidade de recursos semelhantes ao Brasil. Dentre os

dois países, o de maior destaque é o Canadá que possui um perfil da matriz elétrica

mais semelhante ao do Brasil.

Tendo em vista o que foi abordado anteriormente, o presente capítulo foi

construído em nove secções. Ele aborda os fatores que influenciam os custos de

geração e transporte de energia; o modelo e composição tarifária no México e Canadá;

as modalidades tarifárias, os componentes da tarifa brasileira. Ademais, na última
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seção são feitas considerações sobre caminhos que podem ser adotados quanto a

estrutura tarifária e são pontuadas algumas das boas práticas internacionais.

3.2 FATORES INFLUENTES NOS CUSTOS DE GERAÇÃO

Os custos de geração podem ser influenciados por dois fatores básicos. A

política de incentivos e as restrições ambientais ou operativas impactam de forma

direta ou indireta no preço do kWh de energia gerada. As restrições ambientais ou

operativas por exemplo possuem um impacto direto nos custos.

Legislações ambientais bastante restritivas tendem a aumentar os custos ou

reduzir a competitividade de uma fonte de energia. A CPFL (2015) comenta em seu

estudo que os custos de geração por termelétricas podem aumentar em 10% em

função das leis ambientais, além disso, a adoção de reservatórios em hidrelétricas é

desestimulada. As restrições operativas também contribuem para o aumento dos

custos.

As restrições operativas normalmente estão associadas às hidrelétricas.

Usinas hidrelétricas precisam obedecer a critérios de vazão defluente mínima e

máxima que fazem com que não seja possível trabalhar no ponto de operação ideal,

isso faz com que a eficiência na geração seja reduzida. Os efeitos do impacto das

restrições operativas são detalhados na secção bandeiras tarifárias.

A política energética está relacionada com dois fatores: oferta de

financiamentos atrativos e os subsídios para empreendimentos de geração. A

disponibilidade de financiamentos com baixas taxas de juros faz com que os custos

de construção do empreendimento sejam menores, nesse contexto, bancos do

governo podem exercer um papel fundamental por meio da oferta desses

financiamentos. Os subsídios também contribuem para redução dos custos de

geração.

No cenário brasileiro, os subsídios são aplicados em fontes de geração

alternativas. Geradores como PCHs, usinas eólicas, termelétricas à biomassa e

usinas fotovoltaicas recebem subsídios como descontos na TUSD (Tarifa de Uso do

Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão). Além

disso, existem incentivos por meio da redução de impostos sobre produtos dessas

fontes, o que contribui para que o valor da energia gerada seja atraente aos

consumidores finais.
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3.3 FATORES INFLUENTES NOS CUSTOS DE TRANSPORTE

O transporte de energia é influenciado por diferentes aspectos. Dentre os

fatores que influenciam os custos de transporte estão os aspectos geográficos,

técnicos e as restrições socioambientais. Os aspectos geográficos mais importantes

são: carga de vento e a distância entre cargas e geração.

A média da velocidade do vento no local influencia os custos com estruturas de

transmissão. Regiões com médias de velocidade do vento altas exigem com que as

estruturas mecânicas sejam mais resistentes, aumentando os custos com as

estruturas. A distância entre locais com grande densidade de carga e fontes de

geração também possuem peso significativo.

Quando a fonte de geração está muito distante dos grandes centros

consumidores, o preço com infraestrutura tende a ser maior. O processo de elevação

da tensão a fim de reduzir perdas de transmissão aumenta os custos dos

equipamentos das subestações e das linhas de transmissão, além de que os custos

por unidade consumidora com transmissão são maiores para regiões de baixa

densidade populacional. É importante ressaltar que algumas regiões de baixa

densidade populacional também apresentam restrições.

As restrições podem ser ambientais ou sociais. As restrições ambientais estão

relacionadas a áreas de preservação ou critérios de interferências eletromagnéticas,

enquanto as restrições sociais estão ligadas a áreas de preservação de populações

nativas. Ambas as situações exigem com que o comprimento da linha de transmissão

seja maior ou que se adote gastos para atenuação de interferências eletromagnéticas.

Aspectos técnicos estão relacionados com a disponibilidade de mão de obra e

valores de tensão nominal adotados. O valor de tensão nominal deve encontrar o

ponto de equilíbrio entre redução de perdas na transmissão e o valor dos

equipamentos e infraestrutura, pois o valor apresenta uma relação direta com o

módulo da tensão nominal da linha de transmissão. A disponibilidade de mão de obra

está ligada aos custos com capital humano para projeto e manutenção das linhas de
transmissão.
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3.4 AS TARIFAS DE ELETRICIDADE NO BRICS

O BRICS é composto por países do mercado emergente em relação ao seu

desenvolvimento econômico. É formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do

Sul, que apresentam indicadores socioeconômicos similares (ver tabela 9), porém o

valor das tarifas de energia entre os países possui diferenças notáveis (ver figura 29).

Tabela 9 - Dados socioeconômicos dos países integrantes do BRICS em 2018.

PAÍS ÁREA
(km²)

DENSIDADE
POPULACIONAL

(hab./km²)

PIB
ANUAL

(€ x Trilhão)

PIB PER
CAPITA
(PPP €)

IDH
SALÁRIO
MÍNIMO

(€)

BRA 8.515.767 25 1,584 7.562,00 0,759 240,1

RUS 17.100.000 9 1,403 9.557,00 0,816 152,8

IND 3.287.000 411 2,355 1741,00 0,640 41,2

CHN 9.597.000 146 11,530 8.263,00 0,752 271,6

ZAF 1.220.000 48 0,312 5.386,00 0,699 221,4

Fonte: ContryEconomy, 2019.

Figura 29 - Tarifa de energia (dólar por kWh) no BRICS entre outros países em 2018.

Fonte: BusinessTech, 2019.

Os dados da tabela 9 e da figura 29 mostram que o Brasil possuía a tarifa de

energia elétrica mais onerosa entre os países membros do BRICS. A tarifa brasileira

chegou a custar o dobro da tarifa praticada na Rússia e Índia e o valor mais próximo

do brasileiro foi o da África do Sul. Alguns dos fatores na política energética e

estruturais podem justificar o fato da tarifa brasileira ser a maior no BRICS.

O Brasil possui uma grande extensão territorial e baixa densidade populacional.

Tendo em vista que os custos com linhas de transmissão e distribuição são rateados
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entre os consumidores, a baixa densidade populacional faz com que o custo individual

com transporte de energia seja maior. Contudo a Rússia possui a menor tarifa de

energia do BRICS e tem a pior densidade populacional.

A Rússia, apesar de apresentar indicadores socioeconômicos próximos aos

brasileiros, possui algumas particularidades. A primeira é o nível de intervenção do

estado no setor elétrico, assim como os outros membros do BRICS com exceção do

Brasil, o estado intervém de forma direta no setor, chegando a realizar congelamento

de preços. Esse perfil faz com que o custo da energia se torne baixo para a população.

O segundo fator está na estrutura do setor elétrico. A Rússia herdou maior parte

da infraestrutura da antiga União Soviética, logo, os custos de infraestrutura do setor

elétrico estão todos praticamente amortizados. No Brasil os custos com infraestrutura

ainda estão sendo amortizados.

A discrepância em relação a tarifa de energia brasileira e chinesa pode ser

justificada pela densidade populacional e a proporção dos consumidores. Em função

da alta densidade populacional e a forte atividade industrial, o custo do transporte da

alta tensão na China acaba sendo menor por unidade de consumo o que implica em

redução no valor global da tarifa de energia do país. Todavia os fatores pontuados

anteriormente não podem ser controlados pelo órgão regulador ou estado.

Por mais que existam anomalias na estrutura tarifária de alguns dos países

integrantes do BRICS, a estrutura tarifária e políticas tributárias para energia devem

ser revisados no Brasil. Apesar da matriz brasileira ter predominância de fontes com

baixo custo operacional, a tributação e encargos elevados junto ao favorecimento dos

agentes econômicos do setor elétrico impactam na discrepância entre as tarifas no

BRICS. Na seção a seguir é feita a análise de dois países que possuem mercado do

setor elétrico com baixa influência do poder do estado e grau de industrialização

semelhante ao brasileiro, pois países como Rússia e China estão sujeitos a

intervenções como congelamento de preços que implicam em preços artificiais sobre

o insumo da energia elétrica ou grande grau de industrialização que torna a

transmissão de energia majoritariamente em alta tensão contribuindo para redução de

custos.
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3.5 OS MODELOS E COMPOSIÇÃO DAS TARIFAS NO MÉXICO E CANADÁ

Nesta seção são abordados o modelo tarifário do Canadá e México. O objetivo

é entender as práticas adotadas por esses países e extrair aprendizados que possam

ser aplicados no Brasil. Os países foram escolhidos por apresentarem características

técnicas (matriz elétrica, desenvolvimento tecnológico, entre outros) ou

socioeconômicas (PIB per capita, densidade populacional entre outros) semelhantes

ao Brasil. Nas tabelas 10 e 11 é possível observar o comparativo entre os dados

socioeconômicos e relacionados a tarifa de energia de Brasil, Canadá e México,

enquanto a figura 30 mostra o comparativo da matriz elétrica dos países.

Tabela 10 - Comparativo dos dados socioeconômicos do Canadá (CND), Brasil (BRA),
México (MEX) no ano de 2018.

PAÍS ÁREA
(km²)

POPULAÇÃO
(hab.)

PIB ANUAL
(USD x Trilhão)

PIB PER
CAPTA
(USD)

SALÁRIO
MÍNIMO
(R$)

BRA 8.5157.67 211.400.000 1,690 7.994,32 937,00

CND 9.984.670 36.600.000 1,653 45.136,93 6367,00

MEX 1.973.000 131.452.016 1,173 8.923,41 445,64

Fonte: Autoral, 2019.

Tabela 11 - Comparativo dos dados sobre o custo da eletricidade em residências no Canadá
(CND), Brasil (BRA), México (MEX) em 2018.

PAÍS
TARIFA

COM IMPOSTO
(USD/MWh)

TARIFA
SEM IMPOSTO
(USD/MWh)

IMPOSTOSE
ENCARGOS

(%)

IMPACTO NO
SALÁRIO MIN.

(%)

HORAS
TRABALHADAS

(h)

BRA 200 200 41,85 11,3 25

CND 109 109 10,85 1,8 4

MEX 64 64 14,00 12,1 25

Fonte: Autoral, 2019.
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Figura 30 - Comparação da matriz elétrica do Brasil, Canadá e México em 2017.

Fonte: ANEEL, 2018.

Brasil e Canadá possuem semelhanças em aspectos socioeconômicos e

técnicos. Os valores de PIB anual e extensão territorial dos países é bem próximo,

além disso, ambos possuem predominância da geração hidrelétrica na matriz elétrica.

O México já apresenta valores distintos para os parâmetros anteriores, mas possui

outras semelhanças.

Os PIB per capta de Brasil e México são semelhantes, quando comparado com

o PIB per capta do Canadá. O impacto da conta de eletricidade em ambos os países

é bem significativo, porém, tem que se levar em consideração outros parâmetros como

o salário-mínimo e carga tributária. A análise desses parâmetros é feita de forma mais

detalhada na seção “considerações finais”.

O Apêndice A mostra que no México existe uma espécie de amortização da

tarifa de energia de acordo com a localização da residência. Em locais onde a média

da temperatura mínima supera 33 °C, o custo da energia chega a ficar 27,5% mais

barata do que em regiões commédias mínimas menores a 25 °C. Dessa forma, existe

um balanceamento do consumo com base em fatores climáticos.

Regiões que possuem temperaturas mais elevadas tendem a apresentar um

maior consumo de energia. O clima quente estimula o maior uso de equipamentos de

climatização, que contribuem significativamente para um maior consumo residencial.

Sendo assim, esse balanceamento permite que a população de regiões como Baixa

Califórnia (México) possa desfrutar de ter pelo menos, um mínimo conforto ambiental.

As residências classificadas como de alto consumo são aquelas que superam

os valores apresentados na tabela 12. Nesse tipo de situação, a unidade consumidora

passa a pagar por novos valores por kWh, além de ter que pagar uma demanda fixa
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com o valor adicionado equivalente a 25 kWh. Na tabela 13 é apresentada a média

anual de valores por região em 2018.

Na modalidade de alto consumo, somente as regiões da Baixa Califórnia e

Baixa Califórnia do Sul possuem tarifas distintas em razão do clima. Nas demais

regiões, a taxa fixa apresentou pequenas variações com destaque para região Norte

e Nordeste que apresentaram o menor valor na tarifa. A alta disponibilidade de

petróleo no Golfo do México permite com que esse insumo chegue a um preço mais

acessível às termelétricas dessa região.

Tabela 12 – Média do consumo mensal para residência
ser classificada como de baixo consumo.

TIPO DE CATEGORIA LIMITE DE CONSUMO EM kWh

1 250

1A 300

1B 400

1C 850

1D 1000

1E 2000

1F 2500

Fonte: CFE, 2019

Tabela 13 - Valor médios das tarifas das unidades residenciais de alto consumo em 2018.
REGIÃO TAXA FIXA

(USD)
VALOR NO VERÃO

(USD/kWh)
VALOR NOS DEMAIS MESES

(USD/kWh)

Baixa Califórnia 5,189 0,231 0,198

Baixa Califórnia do
Sul

5,189 0,252 0,198

Central 5,189 -- 0,238

Noroeste 5,189 -- 0,222

Norte e Nordeste 5,203 -- 0,217

Sul e Península 5,203 -- 0,220

Fonte: CFE, 2019.
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Na figura 31 os componentes da fatura de energia mexicana em junho de 2019.

Figura 31 - Composição da fatura de energia de 100 pesos mexicanos
na cidade de Leon-MEX em 2019.

Fonte: Autoral, 2019.

Com base na figura 31, se conclui que os custos de impostos e encargos sobre

a energia elétrica no México são razoáveis. Quando somados os encargos e tributos,

correspondem a 25,3% de uma fatura de energia com valor de 100 pesos mexicanos.

O baixo impacto dos impostos e encargos que somados a disponibilidade de

combustível com baixo custo para termelétricas podem justificar o preço da energia

mexicana ser o mais baixo entre os três países.

No Canadá, o modelo tarifário para residências e pequenos negócios se divide

em duas modalidades. A primeira é chamada de time-of-use rates (Tempo de uso em

tradução livre), onde o consumidor não precisa pagar por demandas pré-definidas e o

valor de tarifa em kWh varia durante o dia. A equação 1 mostra como calcular os

custos da eletricidade sem impostos, enquanto a figura 32 mostra um exemplo da

fatura de energia na modalidade time-of-use rates de acordo com Ontario Energy

Board (Comitê de energia de Ontário em tradução livre).

���� = ����×����+���� ×����+��×��+�+�� (1)

Onde:
, Custo total da energia , Tarifa fora de ponta

D, Custos com transmissão e distribuição ����, Tarifa na ponta intermediária

, Consumo fora de ponta , Tarifa na ponta

����, Consumo na ponta intermediária RC, Encargos Regulatórios

, Consumo na ponta
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Na modalidade tiered rates (taxas em blocos), os consumidores são

classificados em faixas de consumo. Cada faixa possui cotas de energia pré-definidas

e à medida que a unidade consumidora ultrapassa o limite, é realocada. Neste modelo

a faixa influência no valor do custo da energia.

Em 2018 a unidade da Hydro One (empresa estatal de energia) em Brampton-

CND trabalha com duas faixas cujo limite varia de acordo com as estações do ano

(ver tabela 14). A estação de inverno corresponde aos meses de novembro até abril,

enquanto a estação de verão corresponde aos meses de maio até outubro.

No modelo da Hydro One, as faixas altas apresentam valores em kWh maiores

do que as faixas mais baixas. O ideal é que o consumidor permaneça nas faixas mais

baixas, pois o custo da tarifa é menor. A modalidade tiered rate é pouco utilizada no

Canadá, segundo o OEB (2019), apenas 10% das unidades consumidoras utiliza essa

modalidade tarifária.

Figura 32 - Exemplo de fatura no departamento de Ontário-CND para consumo mensal de
uma residência igual a 250 kWh.

Electricity Custos com energia

Off-Peak: Tarifa fora de ponta.

Mid-Peak: Tarifa de ponta intermediária.

On-Peak: Tarifa de ponta.

Delivery: Custos com distribuição e transmissão.

Regulatory
Charges:

Encargos regulatórios.

Total Electricity
Charges:

Custo total da energia sem tributos e
incentivos fiscais.

HST: Imposto sobre serviço (13%).

Provincial
Rebate:

incentivo fiscal para consumo de
eletricidade

Total Amount: Custo final da fatura de energia.

Fonte: Adaptado de OEB, 2019.
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Tabela 14 - Tarifas de energia para consumidores da modalidade tiered rates
na cidade de Brampton-CND em 2018/2019.

FAIXA
INVERNO

CONSUMO TARIFA

VERÃO

CONSUMO VALOR
(kWh) (¢/kWh) (kWh) (¢/kWh)

1 x < 1000 7,7 x < 600 7,7

2 x > 1000 8,9 x > 600 8,9

Fonte: Hydro One, 2019.

A composição da tarifa de energia no Canadá possui semelhanças em relação

a do México. Os custos majoritários são os de geração, transmissão e distribuição,

que juntos correspondem a 93,2% de cada dólar canadense da tarifa de energia. Na

figura 33 é apresentada a composição da fatura de energia em 2019 para uma unidade

consumidora com consumo médio equivalente a 100 kWh.

Figura 33 - Composição de cada dólar canadense na fatura de energia
da província de Ontário-CND em 2019.

Fonte: Hydro One, 2019.

A diferença entre os componentes da tarifa de energia no México e Canadá

está relacionado a tributos e encargos. No México correspondem a 25,3% da fatura,

enquanto no Canadá equivale apenas 7,7%. É importante ressaltar que no Canadá

existem incentivos para consumo residencial e industrial, mas no México esses

incentivos se limitam às indústrias.
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3.6 AS MODALIDADES TARIFÁRIAS NO BRASIL

No modelo utilizado no Brasil as unidades consumidoras são classificadas em

dois grupos distintos (A e B) que possuem enquadramentos tarifários próprios. Na

tabela 15 se observa os dois grupos tarifários e suas subcategorias.

Os consumidores do grupo A podem ser enquadrados em dois tipos de

modelos tarifários. Na estrutura tarifária verde são aceitas apenas para as unidades

consumidoras enquadradas nos subgrupos A3a, A4 e AS. Nesta modalidade, o

consumidor tem que contratar uma demanda fixa com a distribuidora, e os custos da

energia (C) variam de acordo com horário de consumo (ver equação 2).

� = ���×���+ �� ×��+�� × �� (2)

Onde:
,Consumo fora da ponta , Tarifa de energia na ponta

, Tarifa de energia fora de ponta , Demanda Contratada

, Consumo na ponta , Tarifa de Demanda Contratada

GRUPO SUBGRUPO FAIXA DE TENSÃO
(kV)

AS - Sistema Subterrâneo � ≤ 2,3

A4 2,3 ≤ � ≤ 25

A3a 30 ≤ � ≤ 44
A

A3 = 69

A2 88 ≤ � ≤ 138

A1 � ≥ 230

B4 - Iluminação Pública

B3 - Demais Classes
B

B2 – Rural
� ≤ 2,3

B1 – Residencial

Fonte: Autoral, 2019.

Em algumas situações o consumo do cliente pode ultrapassar a demanda que

foi contratada anteriormente. Em situações desse tipo existe uma penalidade que é
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adicionada a fatura de energia e o seu valor é calculado por meio da equação 3. Além

da estrutura tarifária verde, o consumidor do grupo A também pode ser enquadrado

na modalidade azul.

� = (�� −��) × ������ (3)

Onde:
, Multa por ultrapassagem de demanda , Tarifa de ultrapassagem de demanda

, Demanda medida

A modalidade azul possui como característica um valor fixo da demanda

contratada e a variação da tarifa de consumo de acordo com horário. Assim como na

modalidade verde, os períodos de consumo são os horários de ponta e fora de ponta,

cujos preços de demanda e consumo são diferenciados. Os cálculos dos custos da

energia na modalidade azul podem ser obtidos por meio das equações 4 e 5.

� = ���×���+��×��+����×����+���×���+� (4)

� = ���� × (���� −����) + ��� × (���−���) (5)

Onde:
, Consumo fora da ponta , Tarifa de Demanda Contratada na ponta

, Tarifa de energia fora de ponta , Demanda Contratada na ponta

, Consumo na ponta , Demanda medida fora de ponta

, Tarifa de energia na ponta , Demanda medida na ponta

, Demanda Contratada fora da ponta , Multa por ultrapassagem de demanda

, Tarifa de Demanda Contratada fora da ponta , Custo da energia

, Tarifa de ultrapassagem de demanda na ponta

, Tarifa de ultrapassagem de demanda fora da ponta

Ao contrário da tarifa verde, a tarifa azul é aplicada a todos os subgrupos do

grupo A. As unidades consumidoras enquadradas nos subgrupos A1, A2 e A3 são

obrigadas a adotarem a modalidade tarifária azul, enquanto é opcional para os demais

subgrupos. Os consumidores de baixa tensão (Tensão de alimentação menor que 2,3

kV) não podem optar nem pelo modelo de tarifa azul ou verde.
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Consumidores enquadrados no grupo B podem optar por duas modalidades

tarifárias. Na modalidade Convencional Monômia, onde a unidade consumidora paga

valores pelo kWh que não variam de acordo com o horário e um valor pela demanda.

O custo da energia na modalidade convencional monômia pode ser obtido por meio

das equações 6.

� = �� × �� (6)

Onde:
, Custo da energia.

, Tarifa de energia.

, Consumo de energia.

Outra modalidade aplicável a unidades consumidoras do grupo B é a Tarifa

Branca. Nela se enquadram os consumidores dos subgrupos B1 (exceto baixa renda),

B2 e B3, e o preço da energia funciona de forma semelhante ao modelo canadense

time of use, ou seja, o preço da energia varia de acordo com o horário. No tópico a

seguir é feita a composição da tarifa de energia no Brasil.

3.7 COMPOSIÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA NO BRASIL

“Simplificadamente, a tarifa de energia é o preço cobrado por unidade de

energia (R$/kWh)” (ABRADEE, s.d). No Brasil, é formada por cinco componentes

principais: Custo com a aquisição de energia elétrica (CAEE); Custo relativo ao uso

do sistema de distribuição (TUSD); Custo relativo ao uso do sistema de transmissão

(TUST); Encargos diversos e Impostos (EI) e Custos relativos a perdas elétricas

(CRPE). Na tabela 16 é feita a breve descrição de cada um dos componentes da tarifa

de energia elétrica.

Na figura 34 é mostrada a composição da tarifa de eletricidade de acordo com

dados da ABRADEE. É importante pontuar que os custos relativos a perdas elétricas

estão embutidos nos custos de distribuição e transmissão de energia.

A figura 34 mostra que a carga tributária e encargos possuem peso significativo

na composição da tarifa praticada no Brasil. Os encargos e tributos correspondem a

41,2% do valor pago, onde 27,4% correspondem a tributos e 13,7% aos encargos. A

tabela 17 mostra breve descrição dos encargos que são incluídos na tarifa de energia.

No que tange a influência direta da tributação no custo da energia no Brasil, os

custos variam de acordo com os Estado. Os tributos que possuem peso significativo
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nas faturas de energia são o ICMS e PIS/CONFINS. No Anexo B se observa os valores

de alíquotas de ICMS em 2018 de acordo com os Estados, quantidade de energia

consumida e setor consumidor.

Os valores de alíquota de ICMS diferem em cada estado de acordo com a

quantidade de consumo da unidade consumidora. A maior taxa é do Rio de Janeiro,

onde a alíquota pode chegar a 32%. A respeito das menores tributações, 17 dos 26

estados e o distrito federal possuem faixas de isenção do ICMS para residências.

Apesar da existência das faixas de isenção, a carga tributária sobre a energia é muito

significativa quando se leva em consideração que a energia é um insumo básico.

Um dos fatores que pode justificar a tributação expressiva da energia elétrica

está relacionado ao fato deste ser uma forma eficiente de arrecadação de tributos.

GRAHAM e TROTMAN (1985) pontuam que locais onde a demanda de energia

apresenta um perfil semelhante ao consumo inelástico tendem a não ter distorções

significativas em função de aumentos de preço, portanto, ainda que a tributação seja

alta, não provoca reduções brusca no perfil de consumo de energia elétrica. Todavia

em um contexto de acentuada desigualdade tarifária e pobreza energética, a

tributação contribui de forma significativa para elevação das desigualdades sociais.

Figura 34 - Composição da tarifa de energia elétrica no Brasil em 2019

Fonte: ABRADEE, s.d.
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Tabela 16 - Descrição dos componentes da tarifa de energia elétrica no Brasil.
COMPONENTE DESCRIÇÃO

CAEE Custo da energia contratada em leilões regulados pela ANEEL.

TUSD Despesas relacionadas aos custos de operação e manutenção
das redes de distribuição.

TUST Despesas relacionadas aos custos de operação e manutenção
das redes de transmissão.

EI Contribuição para manutenção de órgãos e programas sociais;
diversificação da matriz elétrica; e impostos.

CRPE Custo de perdas ligadas a princípios físicos (efeito joule) e
furtos ou erros de medição.

Fonte: Autoral, 2022.

Tabela 17 - Descrição dos encargos presentes na tarifa de energia elétrica no Brasil.
ENCARGO DESCRIÇÃO

CDE – Conta de
Desenvolvimento Energético

Propiciar o desenvolvimento a partir das fontes alternativas;
prover a universalização do serviço de energia; e subsidiar a
tarifa dos consumidores residenciais de baixa renda.

PROINFA – Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas

Subsidiar as fontes alternativas de energia, em geral mais
caras que as fontes convencionais.

ESS – Encargos de Serviço do
Sistema

Subsidiar a manutenção da confiabilidade e estabilidade do
SIN.

CFURH Compensação Financeira pela Utilização de Recursos
Hídricos

ESS e EER Encargos de Serviços do Sistema e Energia de Reserva

TFSEE Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica

ONS Contribuição ao Operador Nacional do Sistema

P&D_EE – Pesquisa e
Desenvolvimento e Eficiência
Energética

Promover pesquisas científicas e tecnológicas relacionadas
à eletricidade e ao uso sustentável dos recursos naturais.

Fonte: ABRADEE, s.d.

3.8 AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS NO BRASIL

Em 2015 foi aprovado o acréscimo ao custo da energia de acordo com as

condições da geração de energia. As bandeiras tarifárias funcionam como espécie de

compensação as baixas dos reservatórios e buscam garantir estabilidade nas receitas

das distribuidoras. Na tabela 18 são expostos os patamares e suas características.
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Este acréscimo ocorre em função do acionamento das termelétricas em

períodos de estiagem. Durante esse período, as hidrelétricas são comprometidas e o

acionamento das termelétricas se faz necessário, consequentemente, o custo da

energia se torna maior.

Tabela 18 - Patamares das bandeiras tarifárias utilizadas no Brasil.
PATAMAR CONDIÇÕES DE GERAÇÃO ACRÉSCIMO POR kWh

(R$)

Verde Condições favoráveis 0,00

Amarelo Condições menos favoráveis 0,018

Vermelho 1 Condições pouco favoráveis 0,040

Vermelho 2 Condições extremas 0,095

Escassez
Hídrica

Escassez extrema de água 0,142

Fonte: Autoral, 2021.

3.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Independente do país, os componentes de geração e transporte impactam de

forma decisiva no custo da energia elétrica para o consumidor final. Os elementos que

influenciam nesses custos podem ser ambientais, sociais ou técnicos, mas o balanço

inteligente desses componentes pode proporcionar valores acessíveis. O governo por

meio de seu planejamento energético e tributário é capaz de fazer com que a tarifa de

energia não impacte nos custos das classes de consumo (residencial, industrial,

comercial, rural, poder público e serviço público).

No México existe uma preocupação com o conforto ambiental da população.

Como algumas regiões chegam a possuir temperatura média mínima de 33 °C, o

estado busca tornar viável o uso de equipamentos de climatização por meio da oferta

de uma tarifa com menor custo. Assim como no Brasil, Canadá e México trabalham

com tarifas de energia mais atrativas, como estratégias para atração de indústrias.

O diferencial do Canadá está no fato de que a energia possui um baixo impacto

nas despesas domésticas. O peso da energia sobre o salário-mínimo é de somente

1,8%, o que é possível por intermédio de programas como o desconto provincial

oferecido pela província de Ontário e a baixa tributação sobre energia. A composição

da tarifa canadense é totalmente diferente da brasileira.
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No Brasil a alíquota de ICMS possui um peso significativo no preço do kWh

consumido. A maior taxa de ICMS utilizada no Brasil em 2018 chegou a 32% e seu

valor médio para residências com consumo mensal de 150 kWh foi 22,6%. Com a alta

tributação sobre a energia elétrica, muitos negócios se tornam inviáveis.

Nesse contexto o estado tem um papel fundamental para evitar disparidades

no preço da energia entre regiões e fortalecer programas que reduzam os custos dos

consumidores com energia elétrica. O Canadá ensina que uma política fiscal de baixa

tributação pode ser uma opção para balanceamento de preços em relação a limitações

geográficas. A preocupação de oferecer energia mais justa a regiões com agravantes

climáticos também se faz essencial.

Uma alternativa para garantir menor impacto dos custos de energia na

qualidade de vida da população e competividade para atrair negócios consiste no

incentivo de políticas para redução do consumo de energia elétrica. Uma vez que o

custo da energia elétrica é proporcional ao consumo, políticas públicas de incentivo a

ações de eficiência energética contribuem para que os consumidores reduzam seus

custos. Todavia, as políticas públicas de eficiência energética devem priorizar

equipamentos que possuem impacto significativo no consumo de energia.

Entre esses equipamentos, se destacam os motores elétricos por sua forte

presença em indústrias. Segundo a WEG (2019), os motores elétricos consumiram

26% de toda energia elétrica produzida no Brasil no ano de 2018. Assim, políticas

públicas direcionadas a esse tipo de equipamento contribuiriam para redução do

impacto da conta de energia nas indústrias.

Se faz necessário ressaltar que ao reduzir o consumo de energia, a sociedade

como um todo ganha em outros aspectos além da redução dos custos diretos com

energia elétrica e aumento de competitividade. Regiões com edificações e indústrias

mais eficientes tendem a postergar a necessidade de expansões na infraestrutura de

transmissão de energia ou na necessidade de construção de novas usinas.

Com base no que foi citado anteriormente, se conclui que ajustes na tarifa de

energia aliadas a políticas de incentivo a eficiência energética, em especial com foco

em motores elétricos, podem contribuir para redução do impacto do custo da energia

elétrica. Em função disso, o próximo capítulo aborda as principais ações de eficiência

energética para motores elétricos que podem ser aceitas, além de realizar um

panorama geral sobre as principais políticas públicas adotadas no Brasil a respeito do

combate à pobreza energética.
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4. AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA
INDÚSTRIA

4.1 INTRODUÇÃO

A figura 10 mostra que a indústria foi responsável por 35% do consumo de

energia do Brasil no ano de 2019. Dentre os equipamentos que mais consomem

energia elétrica se destacam os motores elétricos, segundo reportagem do PROCEL

(2017), chegaram a ser responsáveis por cerca de 70% do consumo industrial

brasileiro de energia elétrica em 2017. Apesar da forte representatividade no

consumo, o parque brasileiro de motores elétricos ainda apresenta um grande

potencial de ganhos de eficiência energética.

O desperdício de energia elétrica nos sistemas motrizes no ambiente industrial

pode ser justificado por dois principais fatores: o tempo médio de vida dos

equipamentos e as formas de acionamento. O parque industrial brasileiro possui em

média 17 anos (o dobro de tempo adotado em países desenvolvidos) o que implica na

presença de quantidade significativa de equipamentos energeticamente ineficientes.

Além disso, muitos processos ainda possuem topologias ou acionamentos que são

pouco eficientes.

Os principais processos industriais como os que utilizam bombas e ventiladores

ainda possuem topologias muito antigas. Nestes processos os motores são obrigados

a operar em regime nominal e o controle do fluxo do fluído é realizado através de

dispositivos como válvulas de controle ou dampers, o que implica no uso da uma

quantidade de energia que é desperdiçada no controle de vazão do fluido. Uma

solução seria realizar o controle da vazão dos fluídos através do controle da

velocidade dos motores.

Todavia, um ponto que também deve ser avaliado são as políticas públicas que

incentivam a adoção de soluções de ganho de eficiência em motores elétricos. Apesar

de existentes, muitas são pouco divulgadas ou alta tributação sobre os equipamentos

utilizados, o que restringe o acesso as mesmas. Por isso, a revisão das políticas

públicas de incentivo a eficiência energética em motores é fundamental para evolução

e maior disseminação.

Neste contexto o presente capítulo aborda as duas principais ações de

eficiência energética que podem ser adotadas na redução do consumo de motores



71

elétricos. Para mais, também, é feita uma breve revisão sobre as políticas públicas

atuais de incentivo a projetos de eficiência energética no Brasil. Por fim, as sugestões

de melhorias e a análise do impacto dessas políticas na redução do custo de energia

elétrica em residências e indústrias será abordada no quinto capítulo.

4.2 AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA VISANDO POLÍTICAS DE INCENTIVO
A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Apesar da relevância dos motores elétricos no consumo de energia elétrica, o

parque industrial brasileiro ainda é relativamente antigo. A média alta de idade e a

prática de rebobinar motores contribuem para que os equipamentos eletromotrizes se

tornem ineficiente quanto ao consumo de energia elétrica. Assim, a implementação de

ações de eficiência energética em motores se mostra uma excelente alternativa para

fortalecer a indústria nacional.

As ações de eficiência energética em equipamentos eletromotrizes podem

ocorrer através do uso de motores de alto rendimento e adoção de acionamentos

eletrônicos. Se deve ressaltar que existem outros aspectos que podem ser analisados

para aumentar a eficiência energética de equipamentos eletromotrizes.

Segundo Marques et all (2007) os motores de alto rendimento possuem como

principal característica a melhoria dos aspectos construtivos do motor que

corresponde as maiores perdas. No estator, por exemplo, os motores de alta

performance apresentam maior quantidade de cobre e projeto otimizado das ranhuras.

Na tabela 19 são apresentadas as principais melhorias presentes em motores de alto

rendimento.

Tabela 19 - Diferenciais nos componentes em motores de alto rendimento.
COMPONENTES IMPACTO NO RENDIMENTO

Estator
Maior quantidade de cobre, projeto otimizado das ranhuras,
além da melhoria no tratamento térmico e isolamento das
chapas.

Rotor
Melhoria no tratamento térmico e isolamento das chapas,
superdimensionamento das barras do rotor, utilização de
chapas magnéticas de boa qualidade.

Rolamentos Uso de materiais mais eficientes.

Ventilação Otimização do projeto

Fonte: Autoral, 2021.
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Marques et all (2007) comenta que os motores de alto rendimento podem

apresentar um consumo de energia até 30% menor do que os projetos de motores

tradicionais. No âmbito normativo, os critérios mínimos para que o motor seja

classificado como equipamento de alto rendimento estão presentes na norma NBR-

7094. A figura 35 apresenta um comparativo entre as curvas de rendimento de

motores de alto rendimento e motores padrões em função das respectivas potencias.

Figura 35 - Valores de rendimento mínimo exigidos pela NBR 7094 para motores de A –
Alto Rendimento e B – Projetos Padrões.

Fonte: Marques et all, 2007.

Outro aspecto que influencia no consumo global do motor elétrico é sua

corrente de partida. Consiste na corrente elétrica que é demandada pelo montor

elétrico para que o equipamento vença a inércia. O comportamento da corrente de

partida varia de acordo com o tipo de acionamento utilizado. Na figura 35 se observa

o comportamento da corrente de partida em um dado motor elétrico de acordo com o

tipo de acionamento, onde pode se destacar que os acionamentos eletrônicos (soft

starter e inversores de frequência) apresentaram os menores valores.

Os acionamentos eletrônicos consitem em equipamentos que possuem a

capacidade de controlar a velocidade de motores elétricos através da frequência ou

tensão de fornecimento. A variação da tensão e da frequência fornecidada ao motor

possibilita a amortização do modulo da corrente de partida quando comparada a

métodos eletromecânicos como a partida direta. Entre os dispositivos de acionamento

eletrônico mais utilizados no mercado se destacam o soft stater e o inversor de

frequência.
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O soft stater é o equipamento que possibilita a partida e parada de motores

elétricos da variação da tensão de fornecimento. O fornecimento de tensão elétrica ao

motor é feito de forma gradual e crescente através do chaveamento de uma ponte

tiristorizada, que consequentemente impacta na corrente de partida menor.

As ações apresentadas podem se traduzir em reduções significativas do

consumo de energia elétrica, porém o custo dos projetos desfavorece a adoção em

larga escala. Por isso, o fortalecimento de políticas públicas de incentivo a

implementação de projetos de eficiência energética pode impactar de forma positiva

e significativa. A próxima secção apresenta as principais políticas públicas adotadas

no Brasil.

4.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA INDÚSTRIA

As políticas públicas de eficiência energética no Brasil atualmente são

executadas pelo poder executivo e bancos públicos. Os incentivos são realizados por

meio de linhas de créditos, chamadas públicas para projetos de eficiência energética,

difusão de conhecimento e a definição de critérios mínimos de eficiência energética

para equipamentos. Na tabela 20 se observar as principais políticas públicas de

eficiência energética e seus respectivos executantes.

Tabela 20 - Principais políticas públicas de eficiência energética e seus respectivos
executantes

EXECUTANTES POLÍTICA DE INCENTIVO
MME Lei de Eficiência Energética (Lei N° 10.925/2001)

PROCEL Programa de Aplicação de Recursos do PROCEL

ANEEL

BNDES

Programa de Eficiência Energética

Programas de Apoio a Projetos de Eficiência Energética

Fonte: Autoral, 2021.

A Lei N° 10.295/2001, apelidada de Lei da Eficiência Energética, foi

estabelecida com o objetivo de alavancar a adoção de equipamentos eficientes pelos

consumidores brasileiros. Determina os níveis mínimos de eficiência energética que

equipamentos elétricos devem adotar para que possam ser comercializados no Brasil.

Além da Lei de Eficiência Energética, outros instrumentos legislativos também

contribuíram para maior adoção de motores elétricos eficientes (ver tabela 20).

Esses Instrumentos legislativos possibilitaram a cobrança compulsória do nível

maior de eficiência energética em motores elétricos. Além disso, os consumidores
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passaram a ter acesso a uma ferramenta simples que possibilita a avaliação mais

assertiva quanto a escolha do motor elétrico em função do seu rendimento energético.

As classes de motores elétricos adotadas atualmente no Brasil podem ser vistas na

figura 36 e a explicação referente a cada nível pode ser observada na tabela 21.

Tabela 21 - Outros instrumentos legislativos relatos a eficiência energética
em motores elétricos.

INSTRUMENTO
LEGISLATIVO

EFEITO PRÁTICO

Decreto N°

4.508/2009.

Definição dos níveis mínimos de eficiência energética para

motores de indução trifásicos rotor gaiola de esquilo.

Portaria Interministerial

N° 553/2005.

Metas de eficiência para motores elétricos de indução

trifásicos.

Revisão em 2013 da

NBR 17094-1.

Revisão dos valores de rendimento relacionados a

classificação dos motores como classe IR2 e IR3.

Portaria Interministerial

N° 001/2017.

Atualização do rendimento mínimo para motores IR3 e

ampliação da faixa de motores sujeitos a NBR 17094-1.

Fonte: Autoral, 2021.

Figura 36 - Níveis para motores elétricos normalizados no Brasil além de datas
e normas relacionados a elas.

Fonte: WEG, s.d.
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Tabela 22 - Classificação do Nível de Eficiência Energética de Motores Elétricos
com Base na NBR 17094-1 e a Fabricante de Motores WEG®.

CLASSE EFEITO PRÁTICO

IR 1
Equipamentos de baixo rendimento que não podem mais ser

comercializados no Brasil.

IR 2
Motor que obedece aos critérios mínimos de eficiência energética

exigidos pela NBR 17094-1.

IR 3
Motores de alto rendimento que superam em 1 nível os critérios

mínimos exigidos pela NBR 17094-1.

IR 4
Motores de alto rendimento que superam em 2 níveis os critérios

mínimos exigidos pela NBR 17094-1.

IR 5
Motores de alto rendimento que superam em 3 níveis os critérios

mínimos exigidos pela NBR 17094-1

Fonte: Autoral, 2021.

O estabelecimento do nível mínimo de eficiência foi um avanço significativo

para ganhos de eficiência energética em sistemas eletromotrizes, mas apenas esse

tipo de política pública não é capaz de estimular consumidores a implementar projetos

de eficiência energética. Ainda que existam ganhos com a redução do consumo de

energia elétrica, a alta tributação de equipamentos e escassez de mão de obra

qualificada faz com que gestores prefiram recorrer a adoção de práticas arcaicas como

rebobinamento de motores. Por isso, a difusão de conhecimento aliada a oferta de

recursos financeiros são fundamentais para maior implementação de projetos de

eficiência energética.

Dentre as ações de difusão de conhecimentos e inovação na área de eficiência

energética se destacam o PROCEL INFO e os Editais P&D da ANEEL. O PROCEL

INFO através de plataformas digitais e eventos possibilita a disseminação de

conteúdos técnicos e os Editais P&D da ANEEL disponibilizam recursos para

realização de pesquisas relacionadas a Eficiência Energética. Todavia, deve se

ressaltar que existem editais cujo foco é a implementação de projetos em edificações

e indústrias.

Entre os incentivos financeiros para implementação de projetos de eficiência

energética em indústrias e edificações podem se destacar as chamadas públicas e

linhas de crédito. Os principais órgãos e empresas públicas que atuam na gestão

dessas políticas são ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), PROCEL

(Programa Brasileiro de Conservação de Energia) e BNDES (Banco Nacional de
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Desenvolvimento Econômico e Social). Entre as instituições citadas anteriormente, a

que apresenta maior impacto é a ANEEL.

A ANEEL realiza o incentivo a implementação de projetos de eficiência

energética em indústrias e edificações através do Programa de Eficiência Energética

(PEE ANEEL). O PEE ANEEL é definido pela Lei N° 9.991 de 2000 e estabelece que

as empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas devem investir em ações

de eficiência energética dentro das instalações dos seus consumidores. No que tange

aos motores elétricos, existem atualmente duas políticas com foco nesse tipo de

equipamento: projetos apresentados pelas distribuidoras de energia e projetos

prioritários que são definidos pela ANEEL.

Em relação aos projetos apresentados pelas distribuidoras, elas são obrigadas

a realizar chamadas públicas para que seus consumidores apresentem projetos de

eficiência energética. Os projetos devem seguir as recomendações da REN N° 300

de 2008 da ANEEL, e caso sejam aprovados, recebem os aportes financeiros

necessários para sua execução de acordo com o cronograma proposto pelo

proponente. Um exemplo deste tipo de política de incentivo é a chamada pública

Equatorial Energia Pará N° 001/2021.

Um ponto importante a frisar sobre as chamadas públicas que são realizadas

pelas empresas de distribuição de energia elétrica é que são financiadas por meio de

encargos da tarifa de energia elétrica. O valor total que deve ser aportado pelas

distribuidoras de energia elétrica é equivalente a 1% da receita anual auferida no ano

anterior, o que equivale um percentual de 0,6% do valor da tarifa de energia elétrica

(ver figura 34). Apesar de ser uma política financiada pelos consumidores, sua

implementação possui potencial de impacto significativo.

Haddad e Nogueira et all (2019) apontam em seu relatório que entre 2009 e

2017 foram registrados 1026 projetos pelas concessionárias que somaram R$ 5,06

Bilhões. Quando somados, a previsão é gerar uma economia anual de energia de

aproximada de 4.628 GWh/ano e uma demanda retirada de ponta, também

aproximada, de 1.388 MW. A redução do consumo obtida pelas chamadas públicas

se traduz na postergação de investimento em usinas de geração e infraestrutura de

distribuição de energia.

É interessante ressaltar que apesar da longa existência de chamadas públicas

para projetos de eficiência energética, a primeira política focada em motores elétricos

foi implementada apenas em 2015. Projeto de Eficiência Energética Prioritário nº
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002/2015 - Incentivo à Substituição de Motores Elétricos contou com a aprovação de

apenas oito projetos. Quanto aos resultados obtidos, Haddad e Nogueira et all (2019)

afirmam que em função da Resolução Normativa nº 830 as distribuidoras passaram a

não ter prazo de entrega o que impossibilitou a averiguação dos resultados totais

desta política pública.

Outra instituição pública que fornece aportes financeiros para projetos de

eficiência energética é o PROCEL. A instituição recebe anualmente o montante

referente a 0,1% da receita operacional líquida das distribuidoras de energia elétrica

e destina parte deste recurso para realização de editais de financiamento a pesquisas

e projetos relacionados a eficiência energética. O plano de aplicação de recursos

referente ao ano de 2018 contou com orçamento total de aproximadamente de R$ 189

Milhões dos quais R$ 10,528 Milhões foram destinados para projetos que envolviam

especificamente sistemas motrizes (ver tabela 23).

O BNDES por sua vez incentiva a implementação de projetos de eficiência

energética através do Programa de Apoio a Projetos de Eficiência Energética

(PROESCO). O objetivo do programa é aproveitar o potencial brasileiro de

conservação de energia por meio do fornecimento de crédito a empresas

especializadas (ESCOS). A primeira versão do programa funcionou de 2006 até 2015,

quando foi atualizada.

Em 2016 o programa de financiamento do BNDES passou a se chamar BNDES

Eficiência Energética e teve como principal característica a melhoria das condições de

financiamento. Entre os pontos de melhoria pode-se destacar a quantidade de

parcelas que de acordo com tipo de projeto pode ser maior que 72 vezes e a taxa de

juros (TJPL) que em março de 2019 era de 7,03% ao ano. Na tabela 23 se observa

as principais diferenças entre o PROESCO e o BNDES Eficiência Energética.

Apesar dos avanços significativos ao que se refere a ampliação do público que

pode acessar a linha de financiamento do BNDES, muitas empresas e instituições

ainda não conseguem se enquadrar nos critérios de aprovação. Isso evidencia a

necessidade de maior abrangência dessa política pública ou a criação de linhas de

financiamento direcionadas a pequenas indústrias e edificações comerciais, pois

também contam com a presença de sistemas eletromotrizes na linha de produção ou

outras demandas como bombeamento e elevadores.
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Tabela 23 - Classificação do Nível de Eficiência Energética de Motores Elétricos com Base
na NBR 17094-1 e a Fabricante de Motores WEG®.

PROJETO VALOR TOTAL
(R$)

Estudos sobre Sistemas Motrizes no Brasil 1.000.000,00

Avaliação da infraestrutura e condições operativas dos Laboratórios de
Otimização de Sistemas Motrizes – Lamotriz, visando à implementação e
elaboração de um plano de negócios para a Rede Lamotriz.

700.000,00

Impacto das Técnicas de Reparo de Motores Elétricos sobre seus
Rendimentos 820.000,00

Programa de Eficiência Energética em sistemas de ar comprimido nas
Médias e Grandes Indústrias e de instalações industriais de Micro e
Pequenas Empresas

6.508.800,00

Desenvolvimento de Metodologia e Realização de Diagnóstico Energético
em Sistemas Térmicos e Motrizes Associados

1.500.000,00

Fonte: Autoral, 2021.

Tabela 24 - Comparação entre o PROESCO e o BNDES Eficiência Energética.
CARATERISTICA PROESCO BNDES EE

Quantidade de Parcelas Até 72 Maior que 72

Participação Máxima 70% 70%

Empresas Solicitantes Apenas ESCOS Com Sede no Brasil

Valor Mínimo R$ 20.000.000,00 R$ 5.000.000

Fonte: Autoral, 2021.

4.4 O PROGRAMA DE INCENTIVO À REDUÇÃO VOLUNTÁRIA DO CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA

O programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica

foi instituído pelo Ministério de Minas e Energia através da Resolução Nº 2, de 31 de

agosto de 2021. Ele integra o conjunto de estratégias adotadas pelo governo vigente

para incentivar os consumidores cativos a reduzirem seu consumo de energia elétrica,

e consequentemente, reduzir a demanda por energia elétrica durante o período de

escassez hídrica. Segundo o portal de notícias Equatorial (2021), o objetivo do

programa é obter uma redução de 15% no consumo de energia elétrica e de acordo

com sua resolução seu funcionamento ocorre da seguinte forma:

“O Programa de que trata o caput será implementado mediante a

concessão de bônus em fatura, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
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para cada 100 (cem) kWh, em contrapartida da redução média

verificada do consumo de energia elétrica em montante igual ou

superior a 10% (dez por cento), por unidade consumidora do ambiente

de contratação regulada, limitado a 20% (vinte por cento), apurada de

forma cumulativa nas faturas referentes às competências de setembro

a dezembro de 2021.” (MME, 2021)

A política de incentivo propõe que os consumidores regulados, exceto

consumidores de geração distribuída ou aqueles que não possuam histórico de

consumos medidos, recebam uma bonificação com base na sua capacidade de

reduzir o consumo de energia. Desta forma, o consumidor economiza duas vezes, a

primeira com a redução direta dos seus custos com energia elétrica, e a segunda

através do bônus oferecido pelo governo. É importante citar que o programa também

garante benefícios ao governo.

Como a demanda da população tende a ser reduzida, se posterga a

necessidade do uso de soluções que onerem ainda mais a população. O acionamento

de termelétricas e o a expansão da infraestrutura de transmissão/distribuição se torna

menos necessárias, o que pode refletir em possível redução do custo de geração de

energia e redução de impactos socioambientais. Assim, o programa permite ganhos

socioambientais para sociedade, além de estimular a adoção de hábitos mais

sustentáveis.

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente capítulo foram abordadas as ações e políticas de eficiência

energética na indústria. Entre a ações mais difundidas para ganhos de eficiência

energética estão a substituição de motores antigos e o uso de acionamentos

eletrônicos como inversores de frequência, que juntos podem reduzir o consumo de

motores elétricos em até 60%. O grande problema é que o investimento necessário e

oferta de mão de obra qualificada dificultam a implementação de projetos do tipo.

Apesar da existência de políticas públicas para implementação de projetos de

eficiência energética, boa parte do parque brasileiro de motores elétricos é

ultrapassado. Um dos fatores que pode contribuir para isso é a falta de divulgação em
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massa de informações sobre as chamadas. Assim, muitas empresas deixam de

usufruir deste tipo de política e não melhoram seus ganhos.

Um outro aspecto que se deve levar em consideração quanto as políticas

públicas são o seu foco. O BNDES, por exemplo, exige que os projetos custem o valor

mínimo de 5 milhões de reais, o que restringe o acesso à linha de crédito a grandes

empresas cuja maioria já implementa ações de eficiência energética em função da

necessidade de obter certificados de normas internacionais como a ISO 50001. Dessa

forma, os locais de maior potencial de ganhos energéticos (pequenas indústrias e

edificações comerciais) deixam de ter acesso a esse tipo de recurso.

Se faz necessário frisar que ao expandir o acesso de empresas a políticas

públicas de eficiência, além de ganhar com o aumento da competitividade de uma

região, o governo obtém outros benefícios. Uma vez que a demanda de energia é

reduzida, se posterga a necessidade de construir novas usinas de geração ou

acionamento de termoelétricas, o que torna o custo da energia mais acessível.

Todavia, linhas de crédito não são as únicas soluções que podem ser aplicadas.

O Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia

Elétrica, por exemplo, estimula as indústrias a revisarem seus processos e investirem

em ações de eficiência energética. Esta política acaba apresentando um efeito

cascata, pois a redução do consumo atenua a necessidade do uso de soluções

energéticas que onerem mais os consumidores. Em função disso, no próximo capítulo

é proposto uma política de incentivo a redução do consumo de energia além das

sugestões de melhorias referentes a atual estrutura tarifária brasileira.



81

5. PROPOSTAS DE MUDANÇAS E POLÍTICAS PÚBLICAS

5.1 INTRODUÇÃO

Apesar do setor elétrico brasileiro ter sido liberalizado, ainda apresenta forte

participação estatal. O estado é sócio majoritário da maior hidrelétrica do país (Itaipu)

e da maior empresa de transmissão de energia (Eletrobras). Além disso, a regulação

do setor elétrico é responsabilidade da união federal (Aneel).

Como regulador, o estado deve definir uma tarifa que seja justa para todos os

agentes. O investidor não pode ser mal remunerado e o consumidor não deve pagar

um valor de tarifa que seja muito onerosa. Ademais a atual estrutura do setor elétrico

impede que usuários tenham liberdade de escolha na contratação do serviço.

A maioria dos consumidores pode escolher apenas entre duas modalidades

tarifárias e devem consumir de unidades geradoras pré-estabelecidas. Assim, os

benefícios proporcionados pela liberalização do setor acabam sendo vivenciados

apenas pelo investidor. Além de tudo, o consumidor é onerado com os riscos do

negócio que se traduzem em adicionais como o risco hidrológico ou o índice de

complexidade social.

Alguns desses componentes acabam agindo de forma a propagar ciclos

viciosos de vulnerabilidade e contribuindo com o aumento da pobreza energética em

alguns estados. Existem elementos que compõem a tarifa de eletricidade que faz com

que consumidores de regiões mais pobres paguem tarifas maiores, por outro lado,

regiões mais ricas usufruem de tarifas menores. Além desta distorção estrutural, o

estado ainda não possui forte política de incentivo a redução do consumo através de

ações de eficiência energética, o que poderia vir a reduzir o impacto dos custos com

energia elétrica.

As políticas públicas vigentes de incentivo a eficiência energética e gestão de

energia apesar de positivas ainda apresentam resultados muito tímidos ou são

restritas. Assim, se faz necessário, que as políticas públicas sejam totalmente

inovadoras ou que melhorias nas políticas atuais, sejam implementadas em função de

se ter ganhos com relação a redução de custos para o consumidor e eliminem

possíveis soluções que aumentem o custo da energia para o consumidor.

Neste capítulo são apresentadas possibilidades de melhorias para amortizar

desigualdades ocasionadas pela estrutura tarifária vigente no Brasil. Uma vez que o
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consumidor é quem mantém o setor elétrico, deve ter o direito de escolha na hora de

contratar o serviço de compra de energia e devem ser oferecidas modalidades

tarifárias que contribuam para compra mais inteligente deste insumo. Os riscos ou

elementos não vinculados ao setor elétrico devem ser cobrados dos seus respectivos

responsáveis e não do cliente final por meio da tarifa de energia.

Além das propostas estruturais, o presente capítulo também apresenta uma

proposta de política pública de incentivo ao combate de perdas técnicas e não

técnicas. A solução proposta foi baseada no Programa de Incentivo à Redução

Voluntária do Consumo de Energia Elétrica de forma que são sugeridas melhorias no

que tange a abrangência do programa e ciclo de avaliação. Assim, as sugestões

propostas neste trabalho contribuem para que sejam feitas mudanças positivas, tanto

no que tange a definição da tarifa de energia quanto ao incentivo a adoção de práticas

mais sustentáveis.

5.2 O CONFLITO DE INTERESSE ENTRE AGENTES

O segmento de energia elétrica do Brasil passou por diversos contextos desde

a criação das primeiras usinas de energia. Inicialmente, o setor elétrico foi gerido pela

iniciativa privada, que perdeu o protagonismo para o estado no período entre 1930 até

1995. O cenário atual é composto pela iniciativa privada atuando na operação e o

estado como regulador do serviço.

Nesse ambiente acabam surgindo situações de conflitos de interesse entre

agentes do setor e consumidores. A empresa privada, em razão da sua natureza,

busca aumentar seus lucros, enquanto o consumidor precisa da energia elétrica para

realizar suas atividades. Como abordado anteriormente, a energia elétrica se tornou

um insumo básico para o ser humano.

A maior parte das atividades cotidianas necessitam do uso de energia elétrica.

Quando um cidadão tem acesso limitado a eletricidade, acaba se tornando

marginalizado em razão da impossibilidade de desempenhar atividades cotidianas,

como a de se informar. Além do mais, a rotina de uma residência se torna mais difícil,

pois a família não pode executar atividades durante a noite ou armazenar alimentos.

Por outro lado, a empresa precisa garantir o lucro dos acionistas, além do

capital para operar e realizar melhorias. Empresas sempre buscam comercializar seus

produtos com um valor mais atrativo, que pode ser excessivamente oneroso para
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população de baixa renda ou para pequenos empreendedores. Assim, os reguladores

devem buscar valores que sejam justos para empresas e consumidores.

Em situações no qual a tarifa é muito baixa, a quantidade de investimentos é

menor. Se a iniciativa privada interpretar que o setor é pouco atrativo, a tendência é

que a quantidade dos investimentos privados seja reduzida e a infraestrutura se torne

defasada. O uso de equipamentos sucateados e a realização de poucas melhorias

pode acarretar prejuízos elevados.

No setor elétrico brasileiro o caso mais recente foi o apagão que ocorreu em

2001. “O apagão de energia elétrica, ocorrido entre 2001 e 2002, custou R$ 45,2

bilhões” (Basile, 2009). O prejuízo acabou sendo custeado pelos consumidores

através do aumento na tarifa de energia e pelo tesouro nacional.

Regiões onde a tarifa de energia é elevada podem experimentar o aumento da

pobreza energética. Bouzarovski and Petrova (2015) definem pobreza energética,

como a incapacidade de se poder usufruir de uma quantidade mínima de energia

elétrica para as atividades domésticas, como por exemplo, o uso de iluminação

artificial e de equipamentos condicionadores de ambiente. Assim, o cidadão acaba

vivenciando situações que afetam sua saúde física e mental.

A saúde mental de uma pessoa que convive com a pobreza energética pode

ser afetada pela carga de estresse em função da possibilidade de desligamento do

fornecimento de energia elétrica ou ter que renunciar ao seu entretenimento. Esse fato

se traduz na perda da capacidade produtiva e no aumento de custos do serviço público

de saúde, com tratamentos para ansiedade e depressão.

Os efeitos da pobreza energética em relação aos custos do serviço público de

saúde também são experimentados no que tange a saúde física. Em função do uso

restrito ou inadequado de iluminação artificial, o ser humano pode acelerar o processo

de degradação da sua capacidade visual e passar a ter que se utilizar de tratamentos

para contornar esta dificuldade.

Em um contexto mais crítico, o impacto da eletricidade sobre a renda pode fazer

com que famílias de baixa renda tenham que escolher entre pagar a conta de energia

ou comprar insumos básicos. Quando colocado na situação de optar entre pagar a

fatura de energia ou comprar um remédio, por exemplo, o cidadão tende a se tornar

inadimplente ou realizar o furto de energia. O fato anteriormente relatado fica

evidenciado ao se comparar o primeiro mapa do Apêndice B e o Anexo B que
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mostram, respectivamente, as tarifas médias de energia elétrica e perdas não

técnicas, que englobam furtos de energia, no ano de 2018.

Ao se comparar os mapas, se observa que o quantitativo das perdas não

técnicas é maior em locais com valor médio da tarifa de energia elevada. Os estados

de maior destaque são o Amazonas e Pará, que apresentaram as maiores tarifas e

perdas não técnicas registradas em 2018. Os valores de tarifa elevados também

comprometem as atividades realizadas pelos funcionários das distribuidoras, que

muitas vezes ganham o rótulo de inimigos da população.

Em outubro de 2019 um funcionário da empresa ENERGISA foi agredido por

um morador na cidade Paraíso do Tocantins. Segundo reportagem do G1 (2019), o

morador agrediu a chicotadas com corrente um colaborador da distribuidora de

energia para evitar o desligamento da unidade consumidora. Esse episódio mostra os

impactos da fragilidade do consumidor que pode agir de forma desumana quando é

limitado ao direito do uso de energia elétrica.

5.3 A POBREZA ENERGÉTICA FRENTE AO ESTADO REGULADOR

No atual contexto tarifário do setor elétrico brasileiro, o consumidor é o agente

mais frágil. As regras de remuneração tarifária vigentes proporcionam alto grau de

proteção para os investidores, onde os custos e prejuízos são pagos pelos

consumidores. Um exemplo desta situação são as perdas não técnicas.

Muitas concessionárias são autorizadas a possuir altas perdas não técnicas.

Essa situação faz com que as empresas de distribuição não busquem otimizar sua

fiscalização e operação, pois parte das perdas são pagas pelo consumidor com

recursos provenientes da tarifa de energia elétrica. Ademais, existem outros

parâmetros que contribuem para o aumento das desigualdades entre as regiões do

país.

Entre os parâmetros que amplificam as desigualdades, um dos principais é o

índice de complexidade. Esse componente funciona como um adicional que varia de

acordo com os indicadores socioeconômicos da região de concessão da distribuidora

de energia. O que pode acabar por aumentar a pobreza energética de uma região

com também baixar índices socioeconômicos, pois sua população já possui um

acesso restrito aos recursos financeiros.
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O índice de complexidade nas perdas não técnicas pode ser enquadrado no

conceito Vicious circles of vulnerability (Ciclos Viciosos de Vunerabilidade em

tradução livre) de Simcock e Bouzarovski (2017). Em resumo, os autores debatem a

necessidade de se dar um tratamento diferenciado a determinados grupos de

pessoas, como por exemplo, pessoas doentes ou desempregadas, em função de que

essas adversidades podem demandar um maior consumo de energia elétrica e não

terem como obter recursos financeiros para arcar como o pagamento. Além deste

aspecto, o comportamento cíclico também pode ser observado no agravamento das

adversidades do consumidor.

O apêndice de B mostra informações socioeconômicas, consumo e custos com

energia elétrica dos estados brasileiros em 2018. Ao se comparar os apêndices, pode-

se constatar a existência de dois países dentro de um, cujas desigualdades tendem a

aumentar com a permanência da estrutura tarifária vigente. Atualmente, alguns dos

estados mais pobres pagam as maiores tarifas de energia elétrica, enquanto os

estados mais ricos, pagam as menores tarifas.

Alguns dos mapas do apêndice B evidenciam que os estados da região Centro-

Sul possuem os melhores indicadores socioeconômicos. O IDH desses estados chega

a apresentar uma diferença de 0,15 pontos em relação aos estados da região Norte e

Nordeste, além do que, a renda per capita domiciliar chega a ser duas vezes maior.

Esse desequilíbrio acaba se refletindo em fatos como o impacto dos gastos de energia

na renda da população.

Residências em estados com as tarifas elevadas chegam, em média, a ter mais

de 10% de sua renda comprometida com o pagamento da fatura de energia elétrica.

Os maiores destaques são Amazonas, Roraima e Amapá cujo peso dos gastos com

eletricidade nas despesas domésticas chegam a representar até 17%, enquanto os

impactos nas residências no Sul e Sudeste não ultrapassam 7,5%. Esse peso nas

despesas se reflete em outros aspectos que envolvem a qualidade de vida da

população.

Outro indicador das discrepâncias tarifárias é a quantidade de horas

trabalhadas. Consumidores do Amazonas, Roraima e Amapá chegam a trabalhar três

vezes mais do que os residentes nos estados do Sul e Sudeste para pagar as suas

despesas com consumo de energia elétrica. Dessa forma é mais atrativo para muitas

empresas se instalar nessas regiões, pois o poder de compra da população é maior.
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A diferença da tarifa de eletricidade entre as regiões influência de forma direta

na escolha do local para instalação de um novo empreendimento. Estados

pertencentes às regiões Norte e Nordeste, apesar de possuírem muitas riquezas,

deixam de receber novos empreendimentos em virtude dos custos elevados com

eletricidade e o baixo poder aquisitivo da população local. Este cenário cria uma

espécie de ciclo vicioso onde estados mais pobres se tornam menos competitivos, e

estados mais ricos se tornam mais competitivos, algo semelhante ao ciclo vicioso de

vulnerabilidade de Simcock e Bouzarovski (2017).

A figura 37 mostra o índice geral de competitividade dos estados de acordo

com a consultoria Tendência (2019). Os estados que possuem as maiores tarifas de

energia estão entre os menos competitivos, enquanto os estados de menor tarifa de

energia estão entre os mais competitivos. O único estado que faz exceção à regra é

o Amazonas, fato que pode ser justificado pela existência da zona franca de Manaus.

Os dados anteriormente expostos evidenciam a fragilidade do consumidor.

Estados com indicadores sociais baixos são onerados com as maiores tarifas de

energia, consequentemente, vão apresentar maiores dificuldades para se

desenvolver. Pelos motivos apresentados, se entende ser fundamental realizar

mudanças na atual estrutura tarifária. A secção a seguir, apresenta algumas

possibilidades que podem ser avaliadas.
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Figura 37 - Ranking de competitividade dos estados brasileiros no ano de 2018.

Fonte: Adaptado de CLP - Liderança Pública, 2019.

5.4 PROPOSTA DE POLÍTICA PÚBLICA DE INCENTIVO A ADOÇÃO DE

SOLUÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.

A implementação de ações de eficiência energética é uma excelente solução

para reduzir os custos dos consumidores com energia elétrica, no entanto, muitas

soluções possuem a necessidade de investimentos elevados. Em função desta

dificuldade, muitos consumidores não buscam investir em ações de eficiência

energética, pois o tempo de retorno normalmente está no médio e longo prazo. Nesse

sentindo, a implementação de políticas de incentivo através de bonificações ao atingir

metas de redução de consumo são ótimas alternativa.

A presente proposta consiste em um programa de bonificação cujo benefício

varia de acordo as estações do ano. O objetivo é beneficiar consumidores que

voluntariamente se empenhem em reduzir o consumo e demanda de energia elétrica,

de forma que exista a contrapartida do governo, oferecendo o crédito proporcional a

redução atingida. Uma vez que o Brasil apresenta certa sazonalidade, o valor do

crédito seria variável de acordo com a estação do ano.

Neste caso, o valor do bônus seria proporcional a criticidade de geração de

energia na respectiva estação. Nos períodos de seca, por exemplo, as termelétricas
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são mais acionadas em função do baixo nível dos reservatórios, o que eleva o custo

de geração da energia, enquanto nos períodos úmidos, se tornam menos necessárias.

A equação 7 mostra o modelo matemático para o cálculo dos créditos de energia e a

tabela 25 apresenta os fatores de multiplicação de acordo com o período do ano.

��= � × � × 0,15 (7)

Onde:

��, Crédito de energia;
�, Redução no consumo de energia elétrica referente ao mesmo período do ano anterior;
�, Fator de multiplicação referente a criticidade de geração de energia no período;

Tabela 25 - Período de criticidade de geração para cálculo do crédito de energia.

PERIODO MÊS E
Úmido julho, agosto e setembro. 0,80
Semiúmido abril, maio e junho. 0,90
Semiseco outubro, novembro e dezembro. 1,00
Seco janeiro, fevereiro e março. 1,10

Fonte: Autoral, 2021.

Ao que tange o pagamento dos créditos de energia provenientes da redução

do consumo, estes seriam debitados no primeiro mês do período seguinte de forma

semelhante aos créditos de energia para geração distribuída. Por exemplo, um cliente

que reduzisse 1000 kWh no período úmido, fazendo o cálculo na equação 7, receberia

um crédito de 112,5 kWh na fatura referente ao mês de abril. Desta forma, o

consumidor economiza duas vezes, a primeira com a redução do consumo e a

segunda através do crédito de energia, o que torna os investimentos em eficiência

energética bem mais atrativo financeiramente.

Ao implementar o Programa de Política de Incentivo à Eficiência Energética, o

maior beneficiário seria o próprio governo. A redução do consumo de energia

voluntária por parte dos consumidores vai viabilizar um excedente na demanda

disponível, o que pode garantir a continuidade e segurança ao suprimento do sistema

de energia. Outro impacto é a possibilidade de postergar ou reduzir, os investimentos

necessários para ampliação da capacidade de geração do país.

Os consumidores contemplados por esta proposta seriam aqueles vinculados

ao mercado regulado de energia e adimplentes. Assim como no Programa de

Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica implementado pelo
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governo federal no ano de 2021, apenas as unidades consumidoras de alta tensão

pertencentes às classes de consumo poder público, iluminação pública e consumo

próprio não participariam do programa. Se deve ressaltar que ao contrário do

programa do governo federal, os créditos nesse caso, não seriam pagos pelos

consumidores.

As fontes de recurso para pagamento dos créditos seriam do Tesouro Nacional

e dos consumidores de alto consumo. A contribuição do Tesouro Nacional se justifica

pelo fato de que a redução no consumo de energia contribuí para postergação de

investimentos em expansão da infraestrutura e redução da emissão de carbono da

matriz energética. Os consumidores de alto consumo, por sua vez, participariam com

o intuito de contribuir para redução da pobreza energética.

A definição da contribuição dos consumidores de alto poder aquisitivo, seria

definida através de clusters (grupos). Os consumidores seriam então classificados em

grupos de acordo com o consumo e período do ciclo de medição, desta forma,

aumentos em função de fatores climáticos não penalizariam os consumidores. A

tabela 26 apresenta um exemplo de classificação para consumidores do tipo B1.

Ademais, para que esta proposta obtenha êxito, deve ser assistida por ampla

campanha de divulgação e conscientização. Apesar da existência de ações como o

PROCEL INFO, a sociedade brasileira desconhece muitas das ações de eficiência

energética que poderiam ser implementadas em residências, edificações e indústrias.

Por isso, se torna fundamental a disseminação massiva de informações e

conhecimentos sobre eficiência energética e gestão de energia.

Tabela 26 - Exemplo de classificação dos consumidores por consumo para definição da
contribuição ao programa de incentivo à eficiência energética.

CLUSTER ÚMIDO SEMIÚMIDO SEMISECO SECO

A 600 < x < 800 600 < x < 800 550 < x < 800 500 < x < 850

B 850 < x < 1000 800 < x < 1050 800 < x < 1050 850 < x < 1100

C 1000 < x < 1500 1050 < x < 1550 1050 < x < 1550 1100 < x < 1600

D < 1500 < 1550 < 1550 < 1600

Fonte: Autoral, 2022.
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5.5 PROPOSTAS DE MUDANÇAS NA ESTRUTURA TARIFÁRIA

A estrutura tarifária brasileira necessita ser revista urgentemente para que não

se agrave cada vez mais a desigualdade econômica existente entre as regiões do

país. O método atual de cálculo da tarifa e a postura do órgão regulador vêm

priorizando investidores, que possuem quase todos os seus riscos e prejuízos sendo

pagos pelo consumidor final. Além de priorizar mecanismos de proteção para os

investidores, a atual estrutura tarifária também não busca promover justiça energética.

Justiça energética consiste na análise do impacto da estrutura tarifária na

sociedade e na busca por alterações ou novas políticas que reduzam efeitos

maléficos. Palavicino e Ureta (2017) abordam que um dos principais pilares da justiça

energética é a equidade entre os agentes do setor elétrico, que para Hall et all. (2013)

consiste na oferta de energia com valores acessíveis e dentro de uma estrutura na

qual os riscos e benefícios são distribuídos entre todos os players do setor elétrico.

Nesta secção são apresentadas mudanças em três frentes: Modalidade tarifária,

Componentes da tarifa e Benefícios a subsídios cruzados.

No tópico modalidades tarifárias o objetivo é sugerir pontos de maior liberdade

para o consumidor. O consumidor é o responsável pela demanda de energia que gera

o crescimento do setor, então deve ter o direito de escolher de quem e como deseja

consumir. Além disso, também arca com muitas das despesas do mercado.

Os riscos e prejuízos do setor elétrico são pagos pelo consumidor, porém,

muitos desses problemas não são de sua responsabilidade. Dois bons exemplos são

o risco hidrológico e o apagão de 2001, em ambas situações, o consumidor teve que

pagar os custos que são riscos do investidor ou falhas de planejamento energético do

governo. Assim, esses componentes contribuem para o consumidor arcar com tarifas

de energia muito caras.

5.5.1 MODALIDADES

Uma das justificativas apontadas ao se adotar uma economia liberal, é que o

estímulo à concorrência promove serviços de maior qualidade e preços mais

acessíveis. As reformas no setor elétrico que ocorreram entre 1990 e 2000 tiveram

como objetivo liberalizar o mercado para obtenção das vantagens descritas

anteriormente, porém, esse processo acabou sendo vivenciado apenas pelos
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investidores. Apesar de ser a base do setor elétrico, o consumidor possui pouca

liberdade de escolha para adquirir energia elétrica.

No Brasil, os consumidores podem ser do tipo regulado ou livre. Os

consumidores cativos são aqueles que pagam tarifas de energia reguladas, enquanto

os livres podem escolher a empresa de geração da qual desejam adquirir sua energia.

Entre os dois grupos, os consumidores cativos se apresentam em maior quantidade.

Os consumidores regulados, de acordo com sua tensão de fornecimento,

podem escolher entre duas opções de modalidade tarifária. Unidades consumidoras

de alta tensão podem se enquadrar nas tarifas verde ou azul, cujos preços variam em

função do período. Unidades de baixa tensão também possuem duas opções, porém

são pouco flexíveis.

Consumidores de baixa tensão podem se enquadrar na tarifa convencional ou

na tarifa branca. A tarifa convencional possui um valor fixo em qualquer horário,

enquanto a tarifa branca funciona de forma semelhante as tarifas verde e azul.

Todavia, as melhores práticas internacionais apresentam várias possibilidades que

podem contribuir com maior liberdade de escolha do consumidor.

O primeiro passo seria o de proporcionar maior liberdade de escolha para as

unidades consumidoras, eliminando a figura do consumidor regulado, e dando total

independência para se tornar um consumidor livre, por ser o grande responsável pela

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor elétrico, portanto, deve ter o

direito de escolher a empresa pela qual deseja ser atendido. A possibilidade de

escolha por todos os clientes vai estimular maior concorrência entre as empresas de

geração e comercialização, cujos preços tenderiam a cair e a qualidade aumentar.

As modalidades tarifárias vigentes no Brasil ainda são pouco flexíveis e

unidades consumidoras com diferentes perfis de carga não possuem flexibilidade para

otimizar seus custos com energia. As variações de preço na tarifa branca são limitadas

a três períodos do dia, sendo que os horários de ponta e intermediário são curtos. Um

modelo tarifário com variações de preço horária ou com mais faixas, seria o ideal.

O modelo Time-of-Day Pricing, dynamic pricing ou time-of-use, que é praticado

em países europeus e norte-americanos, pode ser uma alternativa. Neste modelo a

tarifa de energia varia ao longo do dia, onde cada hora possui um valor distinto, sendo

que o preço nos horários de ponto é mais elevado. Essa modalidade tarifária pode ser

confundida com a tarifa branca, porém é mais flexível.
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A tarifa branca delimita o valor da tarifa e os períodos, porém no modelo Time-

of-Day Pricing os preços variam de acordo com a demanda e horário. Um mesmo

período pode apresentar diferentes demandas, durante a manhã por exemplo, o

consumo é maior nas horas antecedentes ao horário comercial do que durante o

restante da manhã. Por considerar essas particularidades, o modelo dynamic pricing

incentiva a distribuição da carga conectada na rede elétrica.

Uma vez que a demanda deve ser sempre equivalente a geração, o

deslocamento da carga ao longo do dia posterga a adição de novas unidades de

geração térmica. Dutta e Mitra (2017) comentam que os investimentos em geração no

horário de ponta podem chegar a 54 bilhões de dólares nos Estados Unidos e 13,03

bilhões de dólares na Índia. Ademais, a aplicação de tarifas de energia diferentes para

múltiplos períodos também permite a inserção de fontes renováveis na matriz elétrica

com maior segurança.

Sistemas Fotovoltaicos e Parques Eólicos possuem um perfil intermitente, cujo

pico de geração ocorre em horários fora de ponta. O estímulo ao consumo de energia

em horários de pico na geração fotovoltaica contribui para que seja feito o menor

despacho de termelétricas, pois os sistemas de geração renováveis de distribuída

seriam capazes de suprir a demanda. Uma vez que os custos com tecnologia

fotovoltaica estão reduzindo, futuramente será ambientalmente e economicamente

mais viável utilizar SFCRs.

5.5.2 COMPONENTES DA TARIFA

O cálculo da tarifa de energia é feito com base em fatores técnicos e

econômicos. Aspectos como risco hidrológico pode ser considerado como fator

técnico, enquanto as perdas não técnicas e tributos são fatores econômicos. Neste

trabalho, o foco são os encargos e tributos, índice de complexidade e risco hidrológico

(bandeiras tarifárias).

A figura 34mostra que existem elementos tributários que são aplicados na tarifa

de energia, mas não possuem nenhuma relação com o setor elétrico. Os principais

são o PIS (Programa de Inserção Social) e CONFINS (Contribuição para

Financiamento da Seguridade Social), que junto com o ISS (Imposto Sobre Serviço),

chegam a representar 27% da tarifa de energia. Uma vez que PIS e CONFINS não

possuem relação direta com o setor, não deveriam compor a tarifa de energia elétrica.
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A retirada gradativa dos subsídios que nada tem a ver com o setor elétrico e

que encarece a tarifa de energia elétrica, traria um ganho significativo. Setores

econômicos consolidados ainda contam com valores mais baixos de energia elétrica

que são pagos pelos demais consumidores, além disso, existem casos como os

sistemas isolados de Roraima que chega a custar mais caro do que a infraestrutura

para conectar o Estado ao SIN. É importante citar que no ano de 2021 o consumidor

pagou R$ 24 bilhões em subsídios na CDE - Conta de Desenvolvimento Energético.

Dentro das perdas não técnicas, o índice de complexidade é outro componente

que deve ser revisado, pois pode ser considerado um dos principais fatores de

distorção na tarifa de energia elétrica, o que vem a penalizar os consumidores de

regiões mais pobres a pagarem pelos riscos de negócio da concessionária. Sendo

assim, este fator deve ser reformulado para que essas distorções não ocorram.

Um mecanismo para amenizar essa penalidade aos consumidores de

localidades desfavorecidas é o emprego de um indexador. O indexador seria aplicado

sobre o fator de risco social para que o impacto deste elemento fosse o menor

possível, uma vez que atua de forma perversa provocando um distanciamento maior

na diferença entre tarifas de energia elétrica.

Outra abordagem seria o uso do índice de complexidade para impulsionar o

desenvolvimento de regiões mais pobres. Nesta situação, o índice de complexidade

não seria utilizado como um fator que onere as regiões pobres, mas sim, para reverter

o aumento das desigualdades existentes. Essa estratégia pode contribuir para que as

desigualdades entre regiões se tornem menor ao longo dos anos.

Uma vez que desigualdades sociais possuem fatores ligados ao estado e são

um risco inerente da concessão. O governo e investidores devem ser responsáveis

por arcar com os riscos relacionados ao contexto socioeconômico da região de

concessão ou buscar um cálculo mais justo possível. Deve-se ressaltar que o risco

social não é o único elemento no qual o investidor e estado são isentos.

Ao que se refere as perdas não técnicas em uma análise global, se deve avaliar

que o atual modelo não incentiva as distribuidoras a implementarem soluções que

aumentem a eficiência energética das redes de distribuição. Isso se deve ao fato de

que as distribuidoras sofrem perdas financeiras apenas quando ultrapassam as

perdas não técnicas reguladas, sendo que uma posição mais justa seria a definição

de uma trajetória de redução factível de forma que a empresa assumisse as diferenças

não alcançadas. Uma vez que as perdas não técnicas dependem de fatores que
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podem contribuir para um ciclo vicioso de vulnerabilidade, existe a necessidade de se

buscar mecanismos para mitigar tais efeitos.

Uma possibilidade seria o pagamento das perdas não técnicas por meio da

Conta de Desenvolvimento Energético. Para realizar o financiamento via CDE, seria

calculada a média das perdas não técnicas do ranking de complexidade no qual a

distribuidora está classificada e verificado o IDH da região de concessão. A figura 38

apresenta o fluxograma de verificação do financiamento parcial das perdas não

técnicas via CDE.

Como pode ser observado na figura 38, apenas os estados com altas perdas

não técnicas e baixo IDH teriam direito ao benefício. A parte das perdas não técnicas

reguladas a ser financiada seria somente a diferença entre a meta estipulada para a

distribuidora e a média da meta da região de concessão classificada no mesmo

ranking de complexidade socioeconômica.

Figura 38 - Fluxograma para definir o direito de financiamento parcial
às perdas não técnicas reguladas via CDE.

Fonte: Autoral, 2022.

O risco hidrológico, que se traduz nas bandeiras tarifárias, é outro componente

da tarifa de energia que deve ser revisado. Apesar do grande potencial da matriz

elétrica brasileira, políticas energéticas e ambientais fizeram com que houvesse



95

mudanças na matriz. A construção das novas hidrelétricas de só poder ser do tipo a

fio d'água, tem limitado

A preferência pelas hidrelétricas a fio d'água fez com que houvesse aumento

da participação efetiva da geração térmica e das fontes renováveis intermitentes. A

dependência da geração hidráulica deixa o sistema elétrico brasileiro em permanente

conflito, nos períodos de chuvas favoráveis o país não tem problemas com o

fornecimento de energia, porém na estiagem existe a necessidade de complementar

com o despacho da energia gerada por fonte térmica. Por ser uma fonte poluente e

de despacho caro, os custos acabam sendo repassados aos consumidores.

As mudanças na política energética trouxeram o seríssimo problema para

definir quem vai assumir o ônus do risco hidrológico, que é o custo de exposição das

hidrelétricas e ocorre por escassez de chuvas. Deve-se avaliar com cuidado quem vai

assumir o risco hidrológico, pois se as geradoras entendem que não podem assumir

por não serem responsáveis pela falta de chuvas, o consumidor também não deve ser

responsabilizado. Os riscos climáticos não devem ser atribuídos a um agente que não

tem qualquer responsabilidade sobre ele.

O estado e as empresas de geração devem ser responsáveis por arcar com os

riscos hidrológicos. Riscos climáticos são inerentes a geração hidráulica e o estado

foi quem definiu que a construção das novas usinas hidrelétricas fosse do tipo "a fio

d'água". Ambos devem ratear os custos referentes ao risco hidrológico ou compartilhar

os custos com os consumidores, que seriam responsáveis por pagar a menor parcela.

5.5.3 SUBSÍDIOS CRUZADOS

Além dos aspectos referentes a estrutura e modalidades tarifárias, o setor

elétrico brasileiro também possui deformações quanto ao custo da energia elétrica

para regiões exportadoras de energia. Dados do Anuário Estatístico de Energia de

2020 informam que a Região Norte gerou 121.066 GWh e consumiu apenas 45.725

GWh, ou seja, a região gerou um excedente de 75.341 GWh (62,2%) que foi exportada

para o restante do país, principalmente para o Sudeste. Apesar disto, as maiores

tarifas de energia elétrica no ano de 2019 foram praticadas nos estados da Região

Norte, com destaque para o Pará e Amazonas.

Ao se fazer uma análise por estado, se observa que em 2019 existiram estados

que importaram energia e pagaram tarifasmais baixas do que estados que exportaram
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energia. Como exemplo, citamos Santa Catarina, que segundo dados do Anuário

Estatístico de Energia de 2020 consumiu 35.550 GWh e gerou apenas 22.971 GWh,

porém, tinha a menor tarifa do país em 2019 (ver Apêndice B). A tabela 27 apresenta

os estados com balanço de geração com maior saldo positivo e negativo.

Tabela 27 - Balanço de geração e tarifa de energia elétrica.

ESTADO
DIFERENÇA ENTRE

GERAÇÃO E CONSUMO
(GWh)

IDH VALOR DA TARIFA
(R$/kWh)

PA 29.746 0,698 0,683
AM 2.789 0,733 0,664
RO 35.662 0,725 0,576
PR 37.864 0,796 0,518
SC -12.579 0,808 0,473
SP -112.539 0,826 0,518

Fonte: Autoral, 2022.

Como pode ser visto na tabela 27 existem estados que possuem um balanço

negativo entre geração e distribuição que estão pagando valores de tarifa bem mais

baixos. São Paulo e Santa Catarina além de possuírem valores de tarifa de energia

mais baixos, também são estados que importaram energia e possuem um bom índice

de desenvolvimento humano. A tabela 27 evidencia que estados mais pobres estão

gerando um excedente de energia e pagando tarifas maiores do que estados mais

ricos que importam energia.

Ao analisar tal fato, se faz moralmente necessária a adequação desta

realidade. Palavicino e Ureta (2017) apresentam uma possibilidade de ação em prol

da justiça energética que foi implementada no Chile. Em relação ao cenário brasileiro

seria de grande valia realizar proposta semelhante, porém, com foco em estados

exportadores de energia.

Uma possibilidade é a criação de um subsídio cruzado entre estados

exportadores e importadores. A ideia para a situação é que estados que possuem

balanço energético negativo passassem a pagar um encargo pela energia importada

de forma que o valor arrecadado possa ser utilizado para amortizar a tarifa de energia

de estados exportadores.

Uma segunda abordagem estaria relacionada a aspectos como densidade

populacional e extensão geográfica, fatores que contribuem na atual estrutura tarifária

para que determinadas regiões paguem valores mais altos na tarifa de energia. Nesse

caso, seria introduzido um subsídio cruzado para minimizar a variação para um
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percentual máximo de 10%, distribuindo o custo desta intervenção entre os

consumidores residenciais em áreas de alta densidade populacional com consumo

superior a 600 kWh. Assim, consumidores de alta renda contribuiriam para reduzir a

pobreza energética de consumidores de áreas com baixa densidade ou grandes

extensões geográficas.

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A energia elétrica é um insumo fundamental para o homem do século XXI.

Atividades econômicas e de subsistência estão ligadas ao uso de energia elétrica e a

disponibilidade da fonte de eletricidade se tornou fundamental para o exercício do

direito de cidadania da população. No entanto, a estrutura tarifária vigente no Brasil

torna o acesso à energia elétrica mais oneroso do que deveria ser.

A estrutura tarifária vigente ainda é muito rígida e penaliza os usuários. A tarifa

de energia é composta por custos que não são da responsabilidade do consumidor e

que não tem o direito de escolha na compra de energia elétrica. Ademais, existe um

componente da tarifa de energia que faz regiões mais pobres pagarem mais caro pelo

consumo da energia elétrica.

Esses componentes incoerentes contribuem para que se tenha a existência de

dois países, bem diferentes, dentro de um. Os mapas presentes no apêndice B

evidenciam a desigualdade entre as regiões e que são impulsionadas pelos elementos

estruturais da tarifa de energia elétrica. Por esse motivo, se torna urgente realizar a

revisão da estrutura tarifária para que estados mais pobres não sejam ainda mais

prejudicados.

Quanto às opções de modalidade tarifária e compra de energia, o usuário deve

ter mais liberdade para aquisição e uso de energia. A inexistência do consumidor

regulado e a opção de uma modalidade tarifária dinâmica como a Time of Day são

soluções com grande potencial praticadas em outros países. No entanto, existem

outras necessidades de mudança por parte dos órgãos de regulação.

Os reguladores devem revisar os responsáveis por arcar com os riscos de

negócio. Componentes como o risco hidrológico e o índice de complexidade fazem

com que os consumidores finais paguem pelos riscos de investidores e falhas de

planejamento do governo federal. Nesses casos, as despesas devem ser arcadas

pelos respectivos envolvidos.
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Outros componentes que merecem ser ponderados são os tributos e encargos

aplicados ao setor. O cidadão é obrigado a pagar por uma carga tributária que não

possui relação direta com o setor elétrico, mas acaba tendo que sustentar. Uma

alternativa seria remanejar os recursos inadequados para impulsionar programas que

incentivem a redução de consumo de energia.

A realocação destes recursos poderia viabilizar políticas de incentivo a

eficiência energética, como está proposto neste trabalho. Ao invés de impulsionar

apenas alguns setores específicos da sociedade, um programa em escala nacional e

amplamente divulgado, possibilitaria com que a sociedade como todo obtivesse

ganhos com o investimento de recursos obtidos através de encargos. Além disso, se

faz necessária a adoção de mais ações para redução da pobreza energética no país.

Possíveis ferramentas para redução da desigualdade tarifária entre regiões

seria a adoção de subsídios cruzados. Estados exportadores de energia devem ser

recompensados pela geração extra disponibilizada, como também, regiões com baixa

densidade populacional ou grandes extensões territoriais não devem ser penalizadas

por características que não podem ser contornadas.

Por fim, a necessidade mais urgente do órgão regulador do setor elétrico é

revisar qual ator deve ser priorizado. O consumidor deve ser a prioridade dos órgãos

reguladores, pois é responsável por manter o setor elétrico e a energia é um bem

básico para vivência da dignidade humana. A forma mais clara de se atingir é pela

estruturação de uma tarifa de energia mais justa e que não privilegie regiões ou grupos

econômicos específicos.
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6. CONCLUSÕES GERAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

6.1 CONCLUSÕES

O Brasil está entre os países emergentes com maior potencial de crescimento

por causa da sua capacidade energética e riquezas naturais. A matriz elétrica

brasileira é bem diversificada e ainda não foi totalmente aproveitada. O sistema

elétrico de potência brasileiro está entre os mais complexos do mundo.

Por meio da existência do sistema interligado nacional, existe uma alta

segurança energética. Indústrias instaladas em Minas Gerais podem ser energizadas

com energia gerada no Pará durante estiagens no Sudeste, enquanto empresas no

Pará podem usufruir da energia gerada em Minas Gerais durante o período de

estiagem na região Norte. Isso é possível graças a ação coordenada entre órgãos de

diferentes esferas de atuação, onde os principais são a ANEEL, ONS e o MME.

Como o setor elétrico brasileiro tem um perfil liberal, a ANEEL acaba se

tornando a principal instituição do setor elétrica, uma vez que é a responsável por

fiscalizar e regular o setor, para que investidores não tenham prejuízos e a população

possa usufruir o direito básico de acesso a eletricidade. O agravante é que o foco do

setor não é para quem o sustenta, ou seja, o consumidor.

A grande parcela dos usuários é vedada o direito de escolha do seu fornecedor

de energia. Entre as atribuições está a de zelar pelo cumprimento da legislação de

defesa da concorrência e acompanhar as práticas de mercado, porém, o setor é

altamente regulado. As possibilidades da forma de aquisição de energia são limitadas.

No contexto nacional o usuário está limitado a duas modalidades rígidas de

compra de energia. Em uma, o valor é fixo durante o dia inteiro, enquanto na outra,

disponibiliza janelas de possibilidade de economia fixas. Ambas as práticas estão
defasadas em relação a outros países com setor elétrico liberal.

Localidades dos Estados Unidos da América e da Europa contam com

modalidades tarifárias mais liberais. As tarifas dinâmicas possibilitam que o preço da

energia seja cobrado em função da demanda e oferta, então, os consumidores

possuem a opção de se ajustar para economizar nos gastos com energia elétrica.

Distribuidoras, por outro lado, possuem uma legislação mais favorável quanto a

qualidade do serviço de distribuição.
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Critérios em relação a qualidade de parâmetros elétricos fundamentais estão

defasados em relação às tecnologias em uso. Os critérios de DEC e FEC presentes

no módulo 8 do PRODIST são dois exemplos de impacto, os valores estão ligados a

tecnologias de quatro décadas atrás, sendo que as tecnologias atuais são mais

sensíveis a interrupções ou variações de tensão. Os privilégios dos investidores

também se refletem no grau de proteção que é feito por meio da adição do custo dos

riscos dos negócios na tarifa de energia.

Estados exportadores de eletricidade chegam a pagar tarifas mais caras em

razão do componente denominado índice de complexidade. Esse componente

aumenta o valor da tarifa da energia em razão da pobreza de uma região como forma

de prevenção de perdas da concessionária de distribuição, se tornando um catalisador

para o crescimento da desigualdade no país.

Uma vez que o custo de energia está entre um dos principais elementos a ser

considerado na instalação de um novo empreendimento. As regiões com altas tarifas

de energia tendem a se tornar menos atrativas, logo, as chances de que essas regiões

produzam mais riquezas e se desenvolvam são comprometidas. Ao se fazer uma

análise minuciosa, a forma como as perdas não técnicas está disposta na estrutura

tarifária cria um ciclo de promoção de injustiças (ver figura 39).

Figura 39 - Ilustração do ciclo de desigualdade gerado pelas perdas não técnicas.

Fonte: Autoral, 2021.
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O mais crítico em relação ao índice de complexidade é que existe apenas para

proteger o investidor. Os custos dos riscos do investimento são rateados entre os

consumidores, sendo que o risco é algo inerente. O suporte excessivo ao investidor

também pode ser observado nos critérios de perdas não técnicas.

Os índices atuais incentivam distribuidoras a não melhorar sua rede de

distribuição. Algumas distribuidoras em 2018 foram permitidas a apresentar perdas

não técnicas maiores do que 30%, ou seja, consumidores tiveram que pagar a mais

pela tarifa de energia em virtude da ineficiência das distribuidoras em evitar furtos e

erros de aferição de consumo. A tarifa de energia também é utilizada para custear

gastos que não estão ligados ao setor elétrico.

Tributos e encargos chegam a representar 41% do custo total com energia

elétrica. Parte desse valor é utilizada para subsidiar outros setores que não possuem

relação com ao setor elétrico. O mais perverso está no fato da energia elétrica ser um

bem básico do século XIX, porém, o seu valor se torna alto em razão de aspectos que

privilegiam minorias.

A dificuldade de acesso à energia elétrica por meio do seu encarecimento faz

com que o cidadão de baixa renda passe a conviver cada vez mais com a pobreza

energética. Ambas as possibilidades fazem com que o cidadão tenha sua qualidade

de vida prejudicada ou contribui para o aumento de perdas/custo da energia elétrica.

Por isso a mudança da estrutura tarifária é urgente e este trabalho apresenta as

seguintes possibilidades:

● Revisão do Índice de complexidade: Utilizar como catalisador do

desenvolvimento de regiões mais pobres ou atenuar seu impacto na tarifa de

energia;

● Redução das Perdas Não Técnicas Permitidas: Reduzir os limites permitidos
para valores que estimulem o aumento de eficiência;

● Tributos e Encargos: Realizar o levantamento de encargos não pertinentes e
gradativamente remover os subsídios e tributos que não estão relacionados ao

setor elétrico;

● Modalidade Tarifária: Viabilizar a opção de escolha por tarifas dinâmicas e

conscientizar a população sobre seu funcionamento;

● Subsídios Cruzados: Adotar subsídios para reduzir a tarifa de energia em

estados exportadores ou com grandes extensões territoriais;
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● Classes de Consumidores: Tornar opcional a figura do consumidor regulado
e permitir que qualquer consumidor possa ser livre.

Outra linha de ação proposta neste trabalho para redução do impacto dos

custos com energia elétrica para sociedade brasileira é o fortalecimento de políticas

públicas de incentivo a eficiência energética. Ao que tange as linhas de financiamento

e chamadas públicas, se deve buscar a maior divulgação e expansão do público-alvo.

Empresas de pequeno porte possuem mais dificuldades de acesso as linhas de

financiamento como o BNDES e muitas vezes o retorno do investimento é no médio e

longo prazo.

A política de incentivo a eficiência energética proposta neste trabalho visa

justamente fazer com que esses investimentos se tornem mais atrativos, tendo em

vista que as unidades consumidoras passaram a contar com créditos de energia

proporcionais a redução do seu consumo, o ganho financeiro tende ser maior para o

consumidor. Todavia, o consumidor não será o único beneficiado com o programa.

O estado também se beneficia por meio da postergação de investimentos e da

redução de impactos ambientais. A redução do consumo de energia faz com que a

necessidade de acionamento das termoelétricas seja menor, o que implica em menor

custo de geração e dos impactos ambientais. Além disso, o governo tem a

oportunidade de postergar custos com expansões do sistema, o que possibilita o

aumento da competitividade do país em função da tarifa de energia elétrica se tornar

mais acessível

6.2 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS

O caminho para definição de uma tarifa de energia mais justa é longo e cheio

de desafios. Neste trabalho foram apresentados alguns pontos de melhoria, porém

existe a necessidade de se avaliar muitos parâmetros e paradigmas da estrutura

tarifária brasileira. Algumas das possibilidades de trabalho futuros são:

● Estudo dos impactos da política pública de incentivo a eficiência
energética proposta: Utilizar de técnicas de inteligência computacional para

realização de previsões sobre a redução do consumo e os impactos financeiros

e de planejamento energético.
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● Estudo sobre o impacto da política energética: Avaliar os impactos na tarifa
de energia em função da adoção de usinas hidrelétricas a fio d'água e propor

soluções para que a adoção de termelétricas seja a menor possível.

● Proposta de melhorias para o PRODIST e PRORET: Identificar pontos dos
procedimentos que estimulam a ineficiência na oferta de serviço de distribuição

ou oneram o consumidor de forma abusiva.

● Análise do Impacto de Ações de Eficiência Energética além do medidor
(Beyond the Meter) no Preço da Tarifa: Analisar o impacto do uso de

equipamentos antigos ou ultrapassados nas perdas técnicas e propor a

definição de mecanismos de fomento a eficiência energética além do medidor.

● Estudo Sobre Pobreza Energética das Regiões Norte e Nordeste: Avaliar o
perfil dos consumidores de energia elétrica das regiões Norte e Nordeste por

meio da elaboração de questionários ou uso de dados técnicos e propor

soluções de fomento a eficiência energética direcionada aos consumidores de

baixa renda.
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APÊNDICE A - TARIFA DE RESIDÊNCIAS DE BAIXO CONSUMO NO MÉXICO

TIPO FAIXA DE
CONSUMO

MESES DO VERÃO DEMAIS MESES
DADOS

VALOR¹
(USD/kWh)

INTERVALO
(kWh)

VALOR²
(USD/kWh)

INTERVALO
(kWh)

1

Básico -- -- 0,040 < 75
� ���²
= 25 ��ℎ
� ��³
< 25 ° �

Intermediário -- -- 0,048 75 <
< 135

Excedente -- -- 0,140 135 < x

1A

Básico 0,035 < 100 0,040 < 75

= 25 ��ℎ
25 ≤ � ��<
28°C

Intermediário 0,041 100 <
< 150

0,048 75 <
< 135

Excedente 0,140 150 < x 0,140 150 < x

1B

Básico 0,035 < 125 0,040 < 75

= 25 ��ℎ
28 ≤ � ��<
30°C

Intermediário 0,041 125 <
< 225

0,048 75 <
< 175

Excedente 0,140 225 < x 0,140 175 <

1C

Básico 0,035 < 150 0,040 < 75

= 25 ��ℎ
30 ≤ � ��<
31°C

Inter. Baixo 0,041 150 <
< 300 0,048 75 <

< 175
Inter. Alto 0,52 300 <

< 450

Excedente 0,140 450 < 0,140 175 <

1D

Básico 0,035 < 175 0,040 < 75

= 25 ��ℎ
31 ≤ � ��<
32°C

Inter. Baixo 0,041 175 <
< 400 0,048 75 <

< 200
Inter. Alto 0,052 400 <

< 600

Excedente 0,140 600 < 0,140 200 <

Básico 0,029 < 300 0,040 < 75
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1E

Inter. Baixo 0,041 300 <
< 450 0,048 75 <

< 200 = 25 ��ℎ
32 ≤ � ��<
33°C

Inter. Alto 0,047 450 <
< 600

Excedente 0,140 600 < 0,140 200 <

1F

Básico 0,029 < 300 0,040 < 75

= 25 ��ℎ
33 °� ≤ � ��

Inter. Baixo 0,041 300 <
< 900 0,048 75 <

< 200
Inter. Alto 0,088 900 <

< 2200

Excedente 0,140 2200 < 0,140 200 <

Fonte: Comissión Federal de Electricidad, 2019.
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APÊNDICE B - DADOS E MAPA SOCIOECONÔMICO SOBRE ENERGIA EM 2019

1. Tarifa Média De Energia Sem Impostos Estipulada Pela ANEEL Para o Grupo B1.

Fonte: ANEEL, s.d

Observações:

1. Os valores foram aplicados aos consumidores cativos enquadrados no subgrupo
B1.

2. Alguns estados possuem mais de uma concessionária de distribuição, nestes
casos, o valor do estado é a média das tarifas aplicadas para as distribuidoras.

3. Unidade R$/kWh.
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2. Índice de Desenvolvimento Humano

Fonte: IBGE, s.d
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3. Renda Per Capita Doméstica (R$).

Fonte: IBGE, s.d
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4. Consumo Médio Residencial Mensal De Eletricidade (kWh).

Fonte: EPE, 2020.
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5. Impacto (%) Das Despesas Com Eletricidade Na Renda Familiar.

Fonte: Autoral, 2021.

Observações:

1. Dados são a razão entre o produto da tarifa média e do consumo médio mensal pela
renda per capita residencial.

�� × ��
=

Onde:

, Impacto na renda (%)
TM, Tarifa de eletricidade média sem impostos (R$/kWh)
��, Consumo residencial mensal médio (kWh)

, Renda per capita domiciliar (R$)
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6. PIB Arrecadado (1000 x R$)

Fonte: IBGE, s.d
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7. Horas Trabalhadas Para Pagar Despesas Com Energia Elétrica (h)

Fonte: Autoral, 2022.

Observações:

1. Dados são a razão entre o produto da tarifa média e do consumo médio mensal pela
hora de trabalho para um emprego de 8 horas diárias com salário equivalente a renda per
capita residencial do estado.

�� × ��
ℎ� = ��� ÷ 160

Onde:

ℎ �, Horas trabalhadas (%)
TM, Tarifa de eletricidade média sem impostos (R$/kWh)
��, Consumo residencial mensal médio (kWh)

, Renda per capita domiciliar (R$)
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7. Dados Utilizados Nos Mapas

UF TARIFA MÉDIA
DE ENERGIA
(R$/kWh)

IDH RENDA PER CAPITA
DOMICILIAR

(R$)

CONSUMO
MÉDIOMENSAL

(kWh)

PIB
(R$ x 1000)

IMPACTO
NA RENDA

(%)

HORAS
TRABALHADAS

AC 0,569 0,719 889 230,5 13.751 9,992 15,987

AL 0,535 0,683 730 120,9 49.456 8,658 13,853

AM 0,664 0,733 842 192,1 89.017 17,199 27,518

AP 0,537 0,74 879 193,1 13.339 15,608 24,973

BA 0,552 0,714 912 132,8 258.649 7,279 11,646

CE 0,529 0,735 942 130,2 138.379 8,012 12,819

DF 0,518 0,850 2.685 197,1 235.497 4,465 7,144

ES 0,525 0,778 1.476 192,3 128.784 7,477 11,964

GO 0,534 0,769 1.306 163,1 181.692 6,711 10,738

MA 0,630 0,687 635 143,2 85.286 12,913 20,662

MG 0,625 0,787 1.357 126,6 544.634 5,581 8,930

MS 0,608 0,766 1.514 196,6 91.866 7,782 12,452

MT 0,626 0,772 1.402 227,6 123.834 9,680 15,489

PA 0,683 0,698 806 281,1 138.068 10,473 16,757

PB 0,540 0,722 928 122,7 59.089 7,388 11,822

PE 0,549 0,727 970 129,2 167.290 7,929 12,686

PI 0,569 0,697 826 144,5 41.406 9,455 15,128

PR 0,518 0,796 1.620 163,1 401.662 5,070 8,112

RJ 0,642 0,787 1.881 166,9 640.186 6,263 10,021

RN 0,505 0,731 1.056 122,3 59.661 7,526 12,042

RO 0,576 0,725 1.136 129,5 39.451 9,955 15,928

RR 0,617 0,752 1.043 238,3 11.011 16,281 26,049

RS 0,543 0,792 1.842 208,8 408.645 5,856 9,369

SC 0,473 0,808 1.769 183,2 256.661 6,324 10,119

SE 0,542 0,702 979 113,3 38.867 6,663 10,662

SP 0,518 0,826 1.945 173,9 2.038.005 4,880 7,809

TO 0,605 0,600 1.055 175,8 31.576 9,575 15,321

*As fontes de informação constam nos respectivos mapas.
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