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Resumo 

 

Em vista de completar vinte anos de inserção do Princípio da Eficiência na Constituição 

Federal, o presente artigo analisou quais os avanços do serviço público de energia 

elétrica surgiram a partir da criação do princípio da eficiência. Para isso, adotou-se uma 

pesquisa descritiva, utilizando o serviço de Energia Elétrica como amostra para 

mensurar a qualidade do serviço prestado. Por meio disso, constataram-se nos dados 

coletados que o país possui uma capacidade instalada alta, porém ainda existem muitos 

locais que não tem acesso ao serviço de energia elétrica. Os resultados permitem 

concluir que o Governo ao longo desses vinte anos tem buscado de fato cada vez mais 

qualidade na prestação dos serviços públicos, entretanto, é inegável que há muito que 

evoluir na prestação do serviço de energia elétrica no país. 

 

Palavras-chaves: administração pública; princípio da eficiência; energia elétrica. 

 

1 - Introdução:  

A administração pública tem entre suas finalidades a prestação de serviços 

públicos para a população. Dentre estes, destaca-se a prestação do serviço de energia 

elétrica, considerado como uma atividade básica e essencial para a população. O 

presente artigo efetuou, assim, uma junção entre tal serviço com o princípio de 

eficiência, presente na Constituição federal.  

O princípio da eficiência está presente em tudo na gestão pública. Diante disso, a 

junção do respectivo princípio e do serviço de energia elétrica buscou mensurar se as 

características deste estão efetivamente sendo concretizadas. Ou seja, se de fato tal 

serviço está sendo prestado com qualidade, rendimento funcional, economicidade e 

produtividade. 

Tal princípio foi consagrado pela emenda constitucional 19 no dia 04 de junho 

de 1998 e inserido no artigo 37 da Constituição Federal da República. De início, tal 

princípio abarcava apenas agências reguladoras, porém, na atualidade, está presente em 

todo o ordenamento jurídico. Este, também, é utilizado pela população no combate à má 

administração, com o objetivo de evitar desperdícios e garantir uma maior rentabilidade 

social para a sociedade. 

Pode-se afirmar que antes da inserção ao texto da Constituição Federal, o art. 6º, 

§ 1.º, da lei 8.987/95 “já definia que a eficiência era considerada princípio básico para 

que a prestação de serviços públicos fosse considerada adequada. ” (CARVALHO, 

2016, p.13).  
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Também, o princípio da eficiência é demonstrado sob duas concepções: ele pode 

ser analisado em referência a maneira de atuação do agente público, do qual se deseje 

que ele desempenhe suas atividades com os melhores resultados; e no que concerne ao 

procedimento de ordenar, elaborar, regularizar a Administração Pública, a todo o 

momento com a meta de obter os melhores resultados na realização do serviço público. 

(PIETRO, 2016).   

Partindo do pressuposto que a “Eficiência tem como corolário a boa qualidade”. 

(ALEXANDRINO et al. 2015). A inserção desse princípio na Constituição da 

República fez com que a sociedade passasse a reivindicar a efetividade dos serviços 

públicos utilizando a base jurídica expressa. O cidadão passou a questionar e contestar 

os serviços prestados pelo Estado e as atividades públicas exercidas pelo Estado ou por 

seus delegatários.  

Nesse sentido, um dos serviços que é considerado de suma importância para a 

coletividade é o serviço de energia elétrica. Tendo em vista que esse serviço é base 

fundamental para o desenvolvimento de diversos outros serviços como, por exemplo, 

sem energia elétrica é inviável a instituição de hospitais, a criação de escolas e o 

funcionamento de repartições públicas.  

A partir desse pressuposto o estado através dos seus gestores vem 

implementando políticas públicas, diretrizes e normas de eficiência no setor elétrico. 

Desta maneira, com o intuito de compreender melhor o período dos vinte anos 

do princípio da eficiência de inserção no texto constitucional, levantou-se a seguinte 

questão de pesquisa: Como a matriz energética no Brasil foi administrada nos últimos 

vinte anos? 

Diante disto, o objetivo geral é delimitar os avanços do serviço público de 

energia elétrica a partir da criação do principio da eficiência no decorrer dos últimos 

vinte anos de inserção no texto da Constituição Federal de 1988.  

Em relação aos objetivos específicos, a análise do trabalho levou-se em 

consideração uma análise detalhada do progresso da energia elétrica, o crescimento da 

capacidade instalada, o acesso do serviço de energia elétrica em todo o território 

brasileiro e a evolução da matriz energética brasileira. No entanto, uma parcela da 

população ainda não possui energia elétrica em suas residências. Evidencia-se um 

cenário único para o país: há um potencial da capacidade instalada de energia elétrica, 

porém bastante desafiador visto a necessidade de atender a todos os usuários do país.  

Partindo dessa realidade, a pesquisa ilustra o princípio da Eficiência e a Energia 

elétrica. Ela retrata as perspectivas e a evolução do processo da energia elétrica e a 

oferta da matriz energética brasileira. O estudo procura, assim, revelar, a ligação 

existente entre o princípio da Eficiência e a energia elétrica no serviço público através 

de gráficos extraídos do portal de Minas e Energia, IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).  

Cabe ressaltar que no decorrer desses vinte anos, muitos autores debateram 

sobre a energia elétrica e o princípio da eficiência separadamente. Contudo, nenhum 

autor associou a energia elétrica com o princípio da eficiência, ou seja, até hoje, 

ninguém retratou a incoerência que existe entre ambos. Por isso, em relação à prestação 

de energia elétrica no serviço público, não há gráficos feitos pelas instituições de 

pesquisa sobre o assunto. Nesse cenário, considerar-se-á os dados existentes para a 
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pesquisa, como a evolução de energia elétrica no decorrer de 1883 a 2014, a evolução 

da potência instalada até 2016 e o acesso de energia elétrica de 2004 a 2014. 

 

2 - Revisão Bibliográfica   

 

Na Constituição Federal de 1988, art. 37, foi inserido o princípio da eficiência 

mediante a Emenda Constitucional nº 19/98, visto a necessidade de uma atuação 

administrativa vinculada diretamente à economicidade e produtividade. 

Nesse sentido, Nascimento (2016, p.5) afirma: “Constatava-se uma grande 

deficiência nos serviços públicos, o que era flagrantemente observado em razão dos 

inúmeros prejuízos causados aos administrados”. Acrescenta ela que: “atividade 

desempenhada sob a égide dos preceitos legais, de forma que seja possível garantir o 

exercício dos direitos da coletividade atingindo, pois, os melhores resultados na 

prestação do serviço público”. 

Segundo CARVALHO (1999, p. 303) 
 
O princípio da eficiência foi introduzido pela Emenda Constitucional nº 

19/98. Relaciona-se com as normas da boa administração no sentido de que a 

Administração Pública, em todos os seus setores, deve concretizar suas 

atividades com vistas a extrair o maior número possível de efeitos positivos 

ao administrado, sopesando a relação custo benefício, buscando a excelência 

de recursos, enfim, dotando de maior eficácia possível as ações do Estado. 

  

O princípio da eficiência ainda é considerado como pouco estudado pela 

doutrina brasileira, entretanto, este é um dos princípios que requer considerável cuidado 

e atenção, pois é um importante instrumento que possibilita que seja exigida a qualidade 

dos produtos e serviços providos pelo Estado (VALOIS, 2003).  

Diante do exposto, tona-se evidente que ao decorrer desses vinte anos da criação 

de tal princípio, este fora fundamental para a administração pública, principalmente 

quando o mesmo é direcionado para a prestação de serviços públicos e ainda, em 

especial, o serviço de energia elétrica. Dessa forma, é possível observar que inúmeros 

autores realizaram estudos a respeito do principio da eficiência, mas nenhum até o 

presente momento fez a junção entre tal principio e o serviço de energia elétrica. 

Tratando-se, portanto, de um tema contemporâneo no universo acadêmico. 

 

2.1 – O Princípio da Eficiência no Brasil 

 

A Emenda Constitucional nº 19/1998, “que guindou ao plano constitucional as 

regras relativas ao projeto de reforma do Estado, acrescentou ao caput do art. 37, outro 

princípio: o da eficiência (denominado de “qualidade do serviço prestado” no projeto da 

Emenda)” (CARVALHO FILHO, 2017, p.54).  

Este princípio é uma alternativa poderosa para estimular como o serviço foi 

executado pelo Estado, no qual a população consegue classifica-lo como “bom ou ruim” 

a atividade desempenhada. Por intermédio disso, o estado é capaz de compreender as 

necessidades da população e melhorar a execução do serviço prestado. 

Por outro lado, de acordo com o Chiavenato, não se pode confundir os conceitos 

de eficácia com efetividade e eficiência:  
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[..]eficácia a relação entre os meios e instrumentos empregados pelos 

agentes no exercício de seus misteres na administração; efetividade 

está relacionada com os resultados obtidos com as ações 

administrativas. O ideal é que ambas caminhem juntas, isto é, a 

conduta deve ser eficiente, para se obter eficácia nos meios para se 

alcançar os resultados desejados. Portanto, percebe-se que o princípio 

da eficiência deve guiar os objetivos administrativos. [...] 

(CHIAVENATO, 2009, p.93) 

 

Além disso, o princípio da eficiência não engloba somente os serviços 

executados diretamente à coletividade. Ele deve ser observado em outras atividades 

desempenhadas pela administração pública como os serviços administrativos internos 

das pessoas federadas. (CARVALHO FILHO, 2017).  

 

2.2 - O Benefício Do Princípio Da Eficiência No Setor Público: Energia Elétrica 

A energia elétrica é fator essencial ao bem-estar social e ao desenvolvimento 

econômico do Brasil. Hoje, os grandes desafios no gerenciamento da demanda de 

energia elétrica são: a grande dimensão do território nacional, a distribuição dos 

recursos e as peculiaridades regionais.  

A energia, nas suas variadas formas, é fundamental para a sobrevivência 

humana. Cada vez mais, o homem procura evoluir, por meio da busca de novas fontes e 

formas como alternativas para adaptação ao ambiente em que vive, com a finalidade de 

auxiliá-los nas suas necessidades rotineiras. (ANELL, 2002). 

Todavia, por um lado verifica-se que a oferta de energia para algumas regiões 

são confortáveis, do lado da demanda há diversas discordâncias e desafios para a 

sociedade brasileira. Assim, na periferia de grandes centros urbanos e nas regiões que 

carecem de recursos, as fontes de energias não contemplam as condições 

socioeconômicas de grande parte da sociedade. (ANEEL, 2002).  

Observa-se que ela proporciona e contribui para a eficiência de outros serviços 

tais como; a iluminação nas ruas, o funcionamento de hospitais, escolas, semáforos e 

todo o sistema de comunicação no setor público. Por meio do princípio da eficiência, 

ela é considerada um dos serviços de grande destaque uma vez que se tornou a principal 

fonte de luz no mundo moderno. Grande parte dos avanços tecnológicos no setor 

público se deve à energia elétrica.  

O Estado não presta o serviço de energia elétrica. Por meio da concessão de 

serviço público, ele delega o serviço de energia elétrica para a pessoa jurídica ou um 

consórcio de empresas a efetivação de determinada tarefa de interesse coletivo, 

remunerada por meio do procedimento de tarifas pagas pelos usufruidores.  

Ressalta-se que a titularidade do serviço público permanece com o Estado. A 

concessão é considera um contrato administrativo, ou seja, ela é bilateral. Contudo, há 

uma carência dessa energia elétrica em muitas localidades, devido à falta de 

investimento do estado e infraestrutura da cidade para conseguir instalá-la. 

Assim, caso ocorra algum problema, o poder concedente, por meio da ANELL, 

poderá interferir na utilização do serviço público de energia elétrica com a finalidade de 
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proporcionar a prestação adequada e o fiel desempenho das normas legais, 

regulamentares e contratuais. (Lei 12.767/2012, art.5º) 

 

2.3 - As Perspectivas da Eficiência Energética 

 

A matriz energética no Brasil é controlada pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). Entende-se por ANEEL, “como uma autarquia sobre regime 

especial, com a finalidade de produção, transmissão e comercialização de energia 

elétrica, em harmonia com as políticas e diretrizes do governo federal.” (ANEEL, 2002) 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) foi criada pela Lei 9.427, em 

26 de dezembro de 1996, ligada ao Ministério de Minas e Energia, “com o propósito de 

controlar e supervisionar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia elétrica nas regiões do país, em concordância com as políticas e diretrizes do 

governo federal.” (Alexandrino et al. 2016). 

A oferta brasileira de eletricidade provém basicamente da hidroeletricidade. 

Contudo, torna-se nítida a busca pela alteração da matriz elétrica brasileira, 

especialmente do fornecimento complementar à hidroeletricidade na estação seca do 

ano. (CASTRO, 2010).  

No Brasil há alternativas como fonte de energia elétrica como; gás natural, 

recursos eólicos, energia nuclear, carvão mineral e derivados de petróleo. Porém, muitos 

desses recursos ainda não são aproveitados para consumo e utilização, o que 

sobrecarrega a utilização da hidroeletricidade para geração de energia elétrica. 

A utilização de energia elétrica de forma eficiente auxilia na proteção do meio 

ambiente e na economia de investimento no setor elétrico no que diz respeito à geração 

e à transmissão de energia. (HENRIQUE et al. 2006).  

Entende-se por eficiência energética, dentre outras coisas: limitação de custos 

para o país, empresas e consumidores; redução de impactos ambientais; potencialização 

de investimentos; facilitação da modernização das empresas e do país (MACIEL, 2012). 

 

3 – Metodologia 

 

O método empregado na elaboração desse artigo foi o indutivo, abarcando a 

releitura e interpretação de materiais usados no curso de Administração Pública, como 

livros, apostilas, artigos e pesquisas realizadas na internet nos sites como: Capes, 

Google, Portal de Minas e Energia, ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica-, 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – para algumas atualizações de 

dados e informações.   

De acordo com Zanella (2009), entende-se por método indutivo como “o 

pensamento que percorre uma direção partindo de fatos particulares para fatos 

universais”, ou seja, a generalização é averiguada depois da análise dos dados e ela se 

divide em três etapas: a observação dos fenômenos, a descoberta da relação entre eles e 

a generalização da relação.  

Para analisar e detalhar o problema, foi usada a pesquisa descritiva por descrever 

e analisar alguns fenômenos no decorrer desses vintes anos de inserção do princípio da 

eficiência na Constituição Federal e evolução da Energia Elétrica no serviço Público. 
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Segundo Zanella (2009), o objetivo da pesquisa descritiva é caracterizar com precisão 

as circunstâncias e os fenômenos de determinada realidade.  

Os propósitos dessa pesquisa visam ampliar os conhecimentos sobre a relação da 

ineficácia na prestação no serviço de Energia com o Princípio da eficiência, mostrando 

que há uma incoerência quando se associa os dois. Conforme Zanella (2009), a pesquisa 

exploratória tem a função de expandir o conhecimento acerca de um determinado 

fenômeno. Nesse contexto, foram utilizados gráficos e tabelas sobre a capacidade 

instalada, a evolução da enérgica elétrica, o acesso da energia elétrica em todo o 

território brasileiro e a evolução da matriz energética. 

 Em relação à coleta de dados, foi utilizada a pesquisa bibliográfica justificando-

se por meio dos dados disponíveis nas fontes bibliográficas, como: livros, artigos 

científicos com a finalidade de usá-lo para dar sustentação aos problemas da pesquisa. 

A pesquisa trabalhou com os dados da ELETROBRAS (Eletrobrás – Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A), CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais S.A), 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). 

 

4 – Resultados e Discussões  

 

Os gráfico 1 e 2 apresentam uma parte dos dados coletados na pesquisa. A coleta 

de dados se baseou na evolução da potência instalada (GW) no território brasileiro. Os 

dados foram retirados do Portal de Minas e Energia.  

A análise dos dados dos gráficos 1 e 2 se concentram nas seguintes variáveis: O 

início da energia elétrica no Brasil e o crescimento da potência instalada entre 1997 a 

2016 (GW). 

 

Gráfico 1: Capacidade Instalada – 1883 a 2014 (GW) 

Fonte: Portal Minas e Energia  
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O gráfico acima retrata o início da energia elétrica no Brasil no período de 1883 

a 2014. Percebe-se que a efetivação do crescimento do serviço público de energia 

elétrica começou em meados da década de 1910 e, a partir da década de 1990 houve um 

desenvolvimento acelerado na utilização desse recurso.  

 

Gráfico 2:  Evolução da Potência Instalada (GW) 

 Fonte: Portal Minas e Energia  

 

O presente gráfico mostra que a partir do ano de 2005 houve um avanço da 

potência instalada (GW) até o ano de 2016, o que corresponde 161% no período 

analisado.  

 

4.1 – Início da Energia elétrica no Brasil 

 

No decorrer do ano 1879, aconteceu a primeira inauguração da iluminação 

permanente na Estação Central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, atual Central do 

Brasil. (CEMIG, 2013). 

A primeira iluminação Pública originou-se em 1881, no segmento do Jardim do 

Campo da Aclamação, onde se localiza atualmente a atual Praça da República, no 

estado do Rio de Janeiro, a obra fora promovida pela Diretoria Geral dos Correios. 

(ELETROBRAS, 2013). 

No ano de 1883, ocorre um significativo avanço, pois nesse ano se iniciou a 

operação da primeira Usina Hidrelétrica do Brasil, esta localizada em Ribeirão do 

Inferno, afluente do Rio Jequitinhonha, com intuito de fornecer força motriz para 

serviços de mineração em Diamantina/MG. (ELETROBRAS, 2013). Além disso, nesse 

mesmo ano D. Pedro II estreou na cidade de Campos, o primeiro serviço Público 

municipal de iluminação elétrica do Brasil e da América do Sul. (CEMIG, 2017) 

Observa-se que, no início da energia elétrica no Brasil, a construção de várias 

usinas geradoras de energia elétrica de pequeno porte, com objetivo de atender as 
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necessidades das cidades e das indústrias, como: iluminação pública, transportes 

públicos coletivos, como os bondes elétricos. 

 

4.2 - Crescimento da Capacidade Instalada – 1997 a 2016 (GW) 

 

“Em 1996, foi instalado o novo órgão regulador do setor de energia elétrica sob 

a denominação de Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Lei nº 

9.427, de 26 de dezembro de 1996.” (GOMES et al. 2006). 

O mercado de energia elétrica foi regulamentado a partir da criação da ANEEL, 

e como consequência disso, foi estabelecendo a diferença entre as atividades de geração, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. (ELETROBRÁS, 2013). 

Observa-se, que a ANEEL procurou buscar a qualidade do serviço de energia elétrica, 

ou seja, ela colocou em prática o princípio da eficiência.  

No ano de 2000, o presidente Fernando Henrique criou o Programa Prioritário de 

termelétricas objetivando o estabelecimento no país de diversas usinas a gás natural 

(CEMIG, 2017). 

No ano seguinte presenciou-se uma crise de energia elétrica devido às condições 

hidrológicas ocorridas nas regiões Sudeste e Nordeste. Em decorrência do problema, o 

governo instituiu a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, com o propósito de 

instalar medidas com caráter emergencial, de maneira a impedir interrupções 

inesperadas no abastecimento de energia elétrica. (CEMIG, 2017).  

O Governo Federal divulgou, no mês de novembro de 2003, o projeto chamado 

“Luz para Todos”, com o propósito de ampliar, energia aos 12 milhões de brasileiros 

que não possuíam acesso ao serviço, até 2008. Do total desses 12 milhões, 10 milhões 

estavam localizados na área rural. O programa teve gestão dividida entre estados, 

municípios, agentes do setor elétrico e comunidades. (CEMIG, 2017). 

No que concerne ao ano de 2004, em janeiro, foi fundada a PCH Padre Carlos, 

em Poços de Caldas (MG). Essa usina foi originada para fornecer 7,8 MW com a 

intenção de intensificar a assistência de 52 mil usuários da área de concessão do 

Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas. (CEMIG, 2017).   

O ano de 2005 foi marcado pela inauguração da Usina Hidrelétrica Montes 

Claros, com a capacidade de produzir 130 MW. Ademais, o processo de abastecimento 

de energia elétrica no Espirito Santo foi ampliado com a abertura da Linha de 

Transmissão de Ouro Preto dois.  

Nesse mesmo ano, houve a assinatura dos contratos de concessão para criação de 

2.747 quilômetros de 10 novas linhas de transmissão. No mês de abril, ocorreu a 

abertura de uma usina de produção de biodiesel do Grupo Agropalma, situado em 

Belém (PA) (CEMIG, 2017). 

Em 2006, no mês de março, foram concluídos os estudos do Plano Decenal de 

Expansão de Energia Elétrica através da empresa de Pesquisa Energética (EPE). Esses 

estudos propõem diretrizes, metas e recomendações para ampliação dos sistemas de 

fornecimento e transmissão de energia elétrica até 2015. (CEMIG, 2017). 

No ano de 2007, a primeira turbina da usina hidrelétrica Campos Novos foi 

instalada, indicando o início da operação comercial do empreendimento (CEMIG, 

2017). 
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No tocante ao ano de 2008, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

validou, em janeiro, o padrão de acordo de autorização para as cooperativas de 

eletrificação rural para funcionarem como distribuidoras de energia. (CEMIG, 2017). 

No ano de 2009, foi aprovado em três de agosto pelo Ministério de Minas e 

Energia, o Plano Decenal de Expansão de Energia 2008-2017, que foi utilizado na 

elaboração do Programa de Licitações de Usinas e de Linhas de Transmissão (CEMIG, 

2017). 

Já o ano de 2010, foi marcado pelo Leilão da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 

no Rio Xingu, com a possibilidade de construção e exploração da hidrelétrica que foi 

decidida pelo Consórcio Norte Energia. (ELETROBRAS, 2017). 

Em 2011, a ANEEL normatizou os investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento e Eficiência Energética. Ela determinou que as empresas que realizam 

serviço público de energia elétrica como concessionárias, permissionárias e as 

autorizadas à produção, apliquem um percentual mínimo de sua Receita Operacional 

Líquida (ROL) em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do setor de 

Energia Elétrica. (ANEEL, 2017). 

O ano de 2013 foi marcado pelo Sistema das Bandeiras Tarifárias, consolidado 

pela Agência Nacional de Energia elétrica (ANEEL). Esse método iniciou-se em 2013 

nas contas de energia elétrica em regime de teste, até o encerramento de 2014. (ANEEL, 

2017). 

Em 2015, o Senado Federal, por meio do projeto de Lei nº 209, alterou a Lei nº 

9.427, de 26 de dezembro de 1996. Essa alteração aborda que se ocorrer alguma falha 

no fornecimento de energia elétrica pela empresa distribuidora, há aplicação de multa 

indenizatória para os usuários que forem diretamente prejudicados em virtude da 

interrupção do serviço público. (SENADO FEDERAL, 2015). 

Analisando todos esses os dados, observa-se que no primeiro gráfico o Brasil de 

1883 até meados da década de 1950 não usufruía de potência instalada de energia 

Elétrica. A prioridade do governo era com a iluminação pública e com a introdução de 

pequenas hidrelétricas em algumas cidades. 

Analisando os dados do Gráfico 2, percebe-se que, do ano de 2005 a 2016, a 

capacidade instalada de energia elétrica alcançou um crescimento de 161%. O resultado 

positivo foi em virtude das instalações de usinas hidrelétricas, como a inauguração da 

Usina de Montes Claros, de Poços de Caldas, de Belo Monte e no rio Xingu. Também, 

o resultado positivo existiu por causa do Plano Decenal de Expansão de Energia 

Elétrica, que projetou aumentar a capacidade de Instalada de energia até o ano de 2016.  

Os dados mostram que todo o crescimento da capacidade instalada foi em 

decorrência da presteza da qualidade do serviço de energia elétrica. Pelo gráfico é 

possível notar, que o Governo Federal priorizou a eficiência do serviço Público e que a 

cada ano ocorre um aumento de expansão na distribuição de energia elétrica.  

 

4.3 - Acesso De Energia Elétrica No Território Brasileiro: 

 

Atualmente, não existe na legislação brasileira uma norma especifica que 

determina a energia elétrica com um serviço essencial. Contudo, utiliza-se a Lei 7.783 

de 28 de junho de 1989 que enumera um rol de serviços ou tarefas essenciais. No caso, 

o abastamento de energia elétrica está presente nesse rol.    
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 A energia elétrica é um bem fundamental na sociedade, pois é por meio dela 

que várias atividades são realizadas como: a iluminação das ruas, o funcionamento de 

hospitais públicos, creches, escolas, a utilização de chuveiro elétrico no inverno, a de 

geladeira para resfriar e congelar mantimentos. Assim, percebe-se que a sociedade 

precisa de energia elétrica para realizar atividades básicas no dia a dia.  

Entretanto, o cenário é totalmente diferente na contemporaneidade. Segundo 

dados do IBGE, “1,5% dos brasileiros não têm luz em casa. Isso significa que 2,7 

milhões de pessoas vivem no escuro” (IBGE, 2014). Esse panorama ocorre nas áreas 

rurais, principalmente, na região Norte do Brasil. Esses dados podem ser comprovados 

com o gráfico a seguir:  

 

 

Gráfico 3: Acesso de Energia Elétrica por regiões 

 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Segundo o IBGE, ele entende que:  

 
[...] A maior restrição ao acesso à energia elétrica entre os domicílios do meio 

rural encontra-se na Região Norte, refletindo as condições sociais e 

geográficas da região. Em 2014, o indicador foi de 92,0% para a Região 

Norte, 98,0%; Nordeste, 98,8%; Centro-Oeste, 99,4%; Sudeste e Sul 99,7%. 

Foi justamente na Região Norte que se registrou o maior avanço desse 

indicador no período entre 2004 e 2014 – a região avançou 30,6 pontos 

percentuais, de 61,4% para 92,0% – havendo, portanto, uma tendência de 

convergência [...] (IBGE, 2014) 

 

Visto isso, o acesso de energia elétrica tem se mostrado precário nos domicílios 

localizados em área rural, isto reflete à falta de políticas públicas em tais regiões que 

necessitam tanto de iluminação elétrica quanto as regiões urbanas.  

A região Norte, com seus 92,0% em 2014 é a mais prejudicada pela falta de 

iluminação elétrica, entretanto apresentou evolução desde 2004, onde fora constatado 
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um percentual de apenas 61,4%, propiciando compreender assim uma melhoria de 

30,6%. Contudo, a região Sul é a que apresentou melhor taxa, mostrando o percentual 

mais alto de iluminação, entre as demais regiões, chegando a 99,7% em 2014.  

 

4.4 A Evolução Da Matriz Energética Brasileira: 

 

É sabido que a ocorrência de debates sobre novas fontes renováveis de energia 

não se trata de um tema novo. Há plena ciência de que as principais fontes de energia 

hoje utilizadas se esgotarão, e diante disso se faz necessário buscar por outras fontes 

energéticas. Com isso, há um constante estudo em novas tecnologias para obtenção de 

fontes de energia renovável, as fontes mais antigas também se submetem a uma revisão 

para se adequarem.  

O interesse comum da coletividade tem motivado a comunidade cientifica a 

investigar e a aprimorar estratégias para o progresso de novas fontes alternativas de 

energia, com poucos poluentes, e que proporcionem mínimo impacto ambiental. Por 

isso, verifica-se que há uma maior contribuição de fontes renováveis na matriz 

energética. (DUPONT et al. 2015) 

Atualmente, 854 novas usinas outorgadas devem agregar 25,6 GW em 

capacidade instalada. (ANEEL, 2017) 

 

Gráfico 3: Novas fontes de energia 

     
Fonte: ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) 

 

Ademais, destaca-se que comparado a diversas potências mundiais, o Brasil é o 

único que utiliza a geração das usinas hidroelétricas para atender o mercado de energia 

elétrica de grande escala. Entretanto, nesse cenário, a base hídrica apresenta um 
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problema, ou seja, a característica da sazonalidade do regime fluvial brasileiro. 

(CASTRO, 2010). 

Em virtude disso, o plano Decenal de 2024 salienta que a ampliação e a criação 

de novas fontes renováveis alternativas terão uma variação de 16,3% em 2014 para 

27,3% em 2024 no parque de geração do SIN. Essa expansão será feita por meio da 

energia eólica, com preços cada vez mais competitivos no mercado elétrico. 

(RODRIGUES, 2016).  

Entre as diversas fontes renováveis, a energia solar é uma das mais fartas em 

toda a superfície da terra e ela não se extingue ao longo do tempo. Muitos autores a 

consideram como uma das alternativas mais propicia para a formação de uma inovação 

na matriz energética. (VERMA et al. 2011). Ao se fazer um paralelo com o Brasil, 

observa-se que a fonte de energia solar encontra-se com abundância na região Nordeste 

do país porque essa região está mais próxima da linha do Equador – uma região recebe 

muita radiação solar.  

Além disso, no Brasil existem diversas fontes de energias importantes. A 

geração eólica é uma das fontes consideradas de energia renovável e é mais perto de 

conseguir sua maturidade econômica. Entretanto, há uma dificuldade dessa energia em 

competir com as outras devido à questão econômica e à questão de que não existem 

muitos interessados em desenvolver outros tipos de energia. (ARAUJO et al. 2009).  

Ao se analisar o gráfico 3, percebe-se que há uma redução das hidrelétricas nos 

próximos anos em aproximadamente 29%. Em relação às outras energias, há um 

crescimento em todas elas, principalmente, da eólica com aproximadamente 54%. 

Dessa forma, percebe-se que há uma preocupação do Governo em relação à 

energia elétrica, porque não existem áreas para construções de hidrelétricas e há 

problemas com os ambientalistas na construção desse tipo de energia. Além disso, o 

Brasil é rico em fonte de energias renováveis (solar, biomassa, eólica), contudo esse tipo 

de energia só consegue abarcar uma parte da população devido à parte em que elas se 

encontram. Por exemplo, a energia solar só é encontrada com abundância na região 

Nordeste do país. Também, a energia nuclear é muito cara e o governo não tem 

condições de investir. Portanto, percebe que o governo tem um problema pela frente 

uma vez que o consumo da população tende a aumentar e, consequentemente, o da 

indústria e o do comércio.  

 

 5 – Conclusão 
 

Ao analisar a gestão da matriz energética brasileira ao longo dos últimos vinte 

anos, percebe-se que houve uma evolução significativa do acesso à energia elétrica, com 

destaque principalmente às regiões Norte e Nordeste do país.  

Houve uma evolução da capacidade instalada (GW) de energia elétrica, no 

decorrer desses vinte anos, pois foram implementados investimentos e recursos por 

parte do Governo direcionados a matriz energética. Ocorreram, também, novos 

investimentos em novas matrizes energéticas, como solar, eólica, térmica e nuclear.  

            Tais investimentos ocorreram tendo em vista que a energia hidrelétrica não será 

capaz de suprir todas as necessidades da população e da indústria nos próximos anos, e, 

também, com a pretensão de tirar a sobrecarga existente sobre as usinas hidrelétricas, as 

quais são atualmente responsáveis por mais da metade da energia fornecida em nosso 
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território.  

            Ao longo desse período, compreende-se a necessidade de gerar energia 

associada à preservação ambiental. Tal conscientização vem fazendo com que estudos 

sejam realizados com o intuito de conciliar geração de energia e preservação ambiental. 

 Os dados obtidos pela ANEEL, de fato, confirmam tal situação, pois mostram 

que haverá crescimento da energia de fonte eólica e solar, e, ainda, apresentam uma 

redução por parte da energia gerada por meio de usinas hidrelétricas. Além disso, o 

Plano Decenal de 2024 aponta um significativo crescimento da energia eólica, 

enfatizando que a energia gerada possuirá preços competitivos no ramo da energia 

elétrica.    

 Em virtude dos fatos mencionados, constatou-se que ao longo dos últimos vinte 

anos houve uma eficiente gestão voltada a matriz energética em nosso país, o que 

permitiu um grande avanço nesse período. Apesar disso, é necessário que sejam 

destinados investimentos em pesquisas para que as potenciais matrizes energéticas 

atuais e futuras sejam desenvolvidas adequadamente com eficácia e visando mínimo 

impacto ambiental.  
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