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Reflexões técnicas sobre   o   futuro da Eletrobrás:   
Água, Energia e Economia

O Senado Federal aprovou no dia 17/06 a medida provisória MP 1.031/2021, que permite
a  privatização  da  Eletrobras.  A  aprovação  desta  medida  significa  na  prática  que  o
controle  da  Eletrobras  será  transferido  para  a  iniciativa  privada.  O  objetivo  deste
documento  é  proporcionar  reflexões  acerca  desta  privatização,  destacando  aspectos
fundamentais da relação entre água, energia elétrica e desenvolvimento econômico. Cabe
salientar  que  este  documento  não  expressa  uma  opinião  automática  acerca  de
privatizações, mas sim propõe uma análise mais fundamental sobre a empresa Eletrobras,
e não apenas sobre a natureza de seu controle. É de amplo conhecimento público que as
secas têm se intensificado no Brasil nas últimas décadas [1–3] e que isso tem interferido
com geração de energia em nossas hidrelétricas. Além disso, o mundo como um todo tem
vivenciado um processo de transição tecnológica de mobilidade baseada em combustíveis
fósseis para eletromobilidade, onde uma empresa como a Eletrobras tem um potencial
imensurável para contribuir com esta transição. O objetivo principal deste texto é então
refletir e buscar trazer uma resposta para a pergunta:  quanto vale a Eletrobras? Para
introduzir  a  resposta  a  esta  pergunta  foram pesquisados  dados  sobre  o  montante  de
energia elétrica gerada por algumas usinas hidrelétricas da Eletrobras em 2019, alguns
trechos de linha de transmissão e serão encaminhadas também reflexões sobre as relações
entre água, energia, economia e desenvolvimento científico/tecnológico.

Geração de Energia Elétrica - Hidrelétricas Eletrobras

O texto da MP 1.031/2021 aprovado no Senado Federal prevê que a Itaipu Binacional e a
Eletronuclear estão fora do processo de privatização. Sendo assim, para os cálculos deste
texto foram analisadas as próximas usinas em capacidade de geração de energia,  depois
de Itaipu Binacional: usinas de Tucuruí e Belo Monte, ambas no estado do Pará. A figura
1 mostra o mapa com as usinas hidrelétricas do Sistema Eletrobras. 

Figura 1 – Usinas Sistema Eletrobras. Adaptado de https://eletrobras.com/pt/Paginas/usinas.aspx

https://eletrobras.com/pt/Paginas/usinas.aspx
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O cálculo  para  avaliação  do  valor  atual  das  usinas  foi  feito  com base  em dados  da
quantidade de energia comercializada por cada usina no ano de 2019. Utilizou-se como
valor de referência para energia elétrica 100,00 R$/MWh, que é um valor conservativo,
uma vez que a energia elétrica de fonte hídrica chega a ser comercializada no patamar de
140,00 R$/MWh. Foi considerado um período de 30 anos, conforme a MP aprovada. A
projeção do valor total arrecadado para 30 anos foi então calculada através do produto
entre o valor arrecadado em 2019 multiplicado por 30 anos, não houve cálculo de valor
futuro  com  base  na  taxa  de  inflação.  A  tabela  1  resume  os  principais  resultados
encontrados para as usinas de Tucuruí e Belo Monte.

Tabela 1 – Dados de potência, produção de energia e arrecadação das usinas hidrelétricas
de Tucuruí e Belo Monte. Adaptado de [4–6].

Tucuruí Belo Monte

Potência instalada [MW] 8.370 12.333

Energia despachada em 2019 [MWh] 29.000.000 25.000.000

Arrecadação em 2019 [Bilhões R$/ano] 2,9 2,5

Arrecadação futuro [Bilhões R$/30 anos] 87 75

Área do reservatório [km²] 2.850 Usina de linha d’água

Chama a atenção que as duas usinas somadas têm projeção de arrecadação de 162 bilhões
de reais com a venda de energia elétrica para os próximos 30 anos. É importante lembrar
que este é um valor conservativo uma vez que i) considerou-se o preço da energia elétrica
a 100 R$/MWh, preço que na prática hoje já é maior e ii) não realizou-se cálculo de valor
futuro ajustado pela inflação. Além disso, a energia vendida pela Eletrobras tem mercado
garantido,  o que deveria  ser considerado para avaliar  o seu valor intrínseco:  mercado
garantido é o sonho de qualquer empresa. 

Deve-se informar ainda que a Eletrobras tem um total de 48 usinas hidrelétricas conforme
mostrado na figura 1. A maioria destas usinas já foi amortizada, o que significa que do
total arrecadado com a venda de energia elétrica deve-se descontar somente os custos de
operação e manutenção, que para o caso das grandes usinas da Eletrobras, é um valor
baixo  se  comparado  ao  tamanho  das  usinas.  Segundo  [7],  os  custos de  operação  e
manutenção  são  aproximadamente  50%  maior  do  que  os  custos  administrativos  das
empresas do sistema Eletrobras. Assim,  o lucro financeiro para usinas já amortizadas é
bem grande, uma vez que os custos operacionais são percentualmente baixos.

Assim,  aqui  cabe  novamente  a  pergunta,  quanto  valem as  usinas  hidrelétricas  da
Eletrobras? Para responder a esta  pergunta,  propõe-se que seja realizado um cálculo
como o mostrado na tabela 1 para as 46 usinas restantes da Eletrobras e que os resultados



Grupo de Pesquisa em Mobilidade e Matriz Energética
Instituto Latino-americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território

sejam publicados em um ambiente  de código livre e aberto para a inserção de camadas
vetoriais na plataforma WebMap do Geonode, por exemplo. Propõe-se que este trabalho
seja colaborativo, onde cada voluntário cadastre os dados de arrecadação da usina da sua
região  e  também  dados  sobre  custos  de  manutenção.  Assim,  o  somatório  das
contribuições  individuais  fornecerá  uma  referência  para  o  valor  da  Eletrobras,
considerando  a  projeção  de  arrecadação  de  energia  elétrica  e  custos  operacionais.  O
trabalho colaborativo neste formato ajuda também na difusão dos resultados encontrados.
Nosso grupo de pesquisa fez um trabalho inicial neste sentido, que pode ser encontrado
aqui.

Transmissão de Energia Elétrica - Sistema Eletrobras

A Eletrobras conta com aproximadamente 64 mil km de linhas de transmissão  [8], que
são suficientes para dar uma volta e meia ao redor da Terra. A figura 2 mostra as linhas
de  transmissão  do  Sistema  Integrado  Nacional,  das  quais  56%  são  propriedade  da
Eletrobras.

Figura 2 – Mapa de linhas de transmissão Sistema Eletrobras (2018). Adaptado de Eletrobras.

O  sistema  de  transmissão  de  energia  elétrica  integrado  no  Brasil  é  um  dos  mais
sofisticados  do  mundo  e  foi  fruto  de  décadas  de  investimento  em  pesquisa  &
desenvolvimento  em engenharia,  realizados  pelo  estado brasileiro  e  operacionalizado
principalmente pela Eletrobras. Somente este conhecimento tecnológico acumulado por
décadas tem um valor inestimável.

https://eletrobras.com/pt/AreasdeAtuacao/Mapa%20Principais%20Linhas%20de%20Transmiss%C3%A3o%20-%20Sistema%20Eletrobras%20-%202018.pdf
https://stable.demo.geonode.org/maps/2470/edit#/
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Em termos de operação, as linhas de transmissão são mantidas através do pagamento de
uma taxa proporcional a energia elétrica transportada. Considere como exemplo a linha
de transmissão que leva a energia elétrica da usina de Itaipu para o estado de São Paulo.
Esta linha é operada pela empresa Furnas, opera com linhas sob tensão elétrica  de 600
mil e 750 mil Volts e tem uma extensão aproximada de 900 km. A remuneração das
linhas de transmissão varia entre 10% e 25% de acordo com o contrato, vamos considerar
aqui um valor conservativo de 10%. Sabendo que Itaipu produziu 93 milhões de MWh
em 2019, a um valor de 100,00 R$/MWh, 10% disso significa que o linhão de Itaipu tem
um potencial de arrecadação de 930 milhões de reais por ano. Este valor pode variar para
cada trecho de transmissão, mas o valor total de arrecadação dos 64 mil km de linhas de
transmissão  também deve ser  somado a  projeção de  preço  da  Eletrobras.  A ANEEL
publica  anualmente  dados  mais  exatos  sobre  os  custos  de  transmissão,  que  são
contabilizados através da sigla TUST - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão. Para o
período 2020/2021, a ANEEL informou [9] o valor de 27,9 Bilhões de Reais a título de
TUST. Se multiplicarmos este valor por 30 anos (período de privatização) e por 0,56
(56% das linhas de transmissão são de propriedades da Eletrobras) chega-se ao montante
de  arrecadação  total  de  468 Bilhões  de Reais para  30 anos  com TUST, sem contar
atualização monetária ou cálculo de valor futuro. Para se obter um melhor detalhamento
das  projeções  de  arrecadação  da  Eletrobras  com linhas  de transmissão,  sugere-se um
trabalho colaborativo similar ao que foi sugerido para as usinas, utilizando o ambiente
Geonode.

Reservatórios de hidrelétricas: a temática da água

Dentre as 48 usinas hidrelétricas da Eletrobras, a usina de Sobradinho se destaca pelo
tamanho do seu reservatório. Instalada no Rio São Francisco a usina de Sobradinho tem
potência instalada de 1.050 MW, aproximadamente 1/8 da potência da usina de Tucuruí,
mas tem um reservatório com 4.214 km², que é aproximadamente 3,5 vezes maior do que
o reservatório de Tucuruí. O reservatório da usina de Sobradinho tem um volume total de
34.116 Hm³, o que representa um potencial para garantir o consumo de uma população de
322  mil  pessoas  por  um  ano,  considerando  um  consumo  médio  de  água  de  25
litros/pessoa-dia. 

Nesse sentido, a propriedade de usinas hidrelétricas tem importância também no que diz
respeito a segurança hídrica e isto deve ser somado também ao valor da empresa. Além
do valor da água em R$/m³, deve-se também valorar a importância estratégica do controle
de reservatórios de água em um contexto onde as secas se aprofundam com o tempo e a
população brasileira continua a crescer, aumentando assim a pressão por fontes de água
limpa.

A Eletrobras como empresa indutora de desenvolvimento tecnológico de relevância
para o Brasil

Um dos principais processos de mudança de paradigma tecnológico na atualidade é a
transição  da  mobilidade  baseada  em  motores  a  combustão  interna  alimentados  com
combustíveis fósseis para eletromobilidade.  A utilização de veículos elétricos  é muito
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atraente  do  ponto  de  vista  de  emissões  locais,  pois  os  motores  elétricos  não  geram
emissões  onde  estão  circulando.  Mas,  a  energia  elétrica  deve  vir  de  algum lugar.  A
energia  para  movimentar  os  veículos  elétricos  pode  então  ser  gerada  com  usinas
hidrelétricas, térmicas, solar fotovoltáica ou eólicas. 

No entanto, um dos aspectos que pouco vem sendo discutido é a quantidade de energia
envolvida neste processo de transição. Atualmente, a logística para produção, transporte e
comercialização de combustíveis derivados do petróleo como gasolina e óleo Diesel já
está muito bem configurada. Se houver substituição por veículos elétricos, esta logística
energética deverá ser alterada.

Considere como exemplo a cidade de São Paulo. Segundo a ANP [10], Em 2019 foram
vendidos 2.096.762.117 (dois bilhões noventa e seis milhões setecentos e sessenta e dois
mil cento e dezessete) litros de gasolina, o que representa um montante de energia de
aproximadamente  16,104  milhões  de  MWh.  Este  consumo  de  energia  química  da
gasolina equivale a 55% da produção de energia elétrica da usina de Tucuruí em 2019,
conforme mostrado na tabela  1. Agora some-se a  São Paulo o restante  das capitais  e
principais cidades brasileiras e pode-se obter o tamanho da demanda  elétrica adicional
que  se  avizinha.  Mesmo  que  haja  ganhos  de  eficiência  com os  motores  elétricos,  a
popularização de veículos elétricos vai representar um aumento gigantesco na demanda
por energia elétrica. E a pergunta é, quem vai garantir esta oferta de energia elétrica? O
que aconteceria se houver no futuro um pico de demanda de eletricidade para indústrias,
residências e veículos, em paralelo com uma forte seca? O nosso sistema elétrico que já
está no limite, na iminência de um novo racionamento  [11], poderia chegar ao colapso
operacional.

É importante  lembrar  que  mesmo utilizando  energia  solar  ou  eólica  estas  fontes  são
intermitentes, ou seja, se não  houver sol ou ventos suficientes, não há energia elétrica.
Por isso um sistema energético do porte do sistema brasileiro precisa de grandes usinas,
sejam elas hidrelétricas ou térmicas. Mas se forem utilizadas usinas térmicas, que emitem
CO2 pela queima de combustível, a utilização de veículos elétricos perde a sua grande
vantagem ambiental de não emitir poluentes locais. Por isso é importante se investir em
hidrelétricas. A grande pergunta é, se a Eletrobras for privatizada, os novos donos irão
investir em novas usinas? Há garantia contratual disso? Assim, caso a privatização não
seja bem feita,  pode-se estar plantando uma grande crise energética no futuro, devido
também a crescente popularização de veículos elétricos, que deveriam ser uma solução
sustentável.  Esta  discussão  deveria  então,  estar  sendo  realizada  em conjunto  entre  a
Eletrobras, as concessionárias locais de energia e fabricantes de veículos elétricos.

Água, Energia e Economia: um trinômio que deve ser pensado em conjunto

Os sinais das mudanças climáticas antropogênicas já está cada vez mais claros, seja em
estações  do  ano  desregulares,  temperaturas  médias  mais  elevadas,  secas  recorrentes,
avanço do nível do mar no litoral, etc. Este ano de 2021 em especial, a ocorrência do
fenômeno La Niña intensificou ainda mais a secas nas regiões Centro-Sul do país [12,13].
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A figura 3 mostra uma foto das Cataratas do Iguaçu ilustrando a seca do rio Iguaçu em
2021.

Soma-se ainda a este evento climático, o grau de desmatamento que cabeceiras dos rios,
áreas de preservação permanente e mananciais têm sofrido, dificultando a manutenção de
umidade  nos  solos  e  nascentes  que  abastecem  grandes  rios  conectados  as  usinas
geradoras de energia elétrica.  O desmatamento reduz o teor de água no solo e de águas
subterrâneas, além da umidade atmosférica. A redução da coesão do solo, também passa
ser um fator preocupante, pois com o aumento da erosão, inundações e deslizamentos de
terra passam a ser mais frequentes. A redução da cobertura florestal reduz a capacidade
da paisagem de reter a chuva [14,15]. 

Estas mudanças climáticas são  comumente relacionadas com as emissões de CO2,  e de
fato houve um aumento na concentração de CO2 na atmosfera passando de cerca de 180
ppm em 1800 para 320 ppm em 2010. Mas a interferência humana no clima do planeta é

Figura 3 - Foto de uma das quedas das Cataratas do Iguaçu em 
junho de 2021. Adaptado de BBC Brasil [11].
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bem mais ampla, e pode ser medida também através do consumo global de energia da
humanidade.

Kleidon [16] apresentou um dos mais completos trabalhos  sobre análise termodinâmica
dos ciclos de massa e de energia na Terra. Kleidon propôs uma metodologia aplicando
máquinas térmicas para correlacionar tais ciclos. Com este tipo de análise foi  possível
calcular a quantidade de energia consumida no planeta bem como calcular a eficiência de
cada ciclo. A figura 4 mostra um esquema do maquinário termodinâmico proposto por
Kleidon. 

Figura 4 – Esquema de máquinas térmicas proposto por Kleidon [16]. 

A  tabela  2  mostra  os  resultados  obtidos  por  Kleidon  com  magnitude  de  potência
energética em TW, lembrando que 1 TW = 1 milhão de MW, para os principais processos
terrestres, marinhos, no interior da Terra e antropogênicos.

Tabela 2 – Levantamento de magnitude energética de fenômenos terrestres, marinhos, no
interior da Terra e antropogênicos. Adaptado de Kleidon [16].

Nr. Processo Magnitude (TW) Tipo de energia

Superfície-atmosfera

1 Movimento atmosférico 900 Energia cinética



Grupo de Pesquisa em Mobilidade e Matriz Energética
Instituto Latino-americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território

2 Movimento oceânico 1 Energia cinética

3 Ciclo hidrológico 558 Energia potencial

4 Dessalinização 27 Energia química

5 Movimento continental 13 Energia cinética

6 Erosão continental < 1 Energia potencial

Interior da Terra

7 Convecção do manto terrestre 12 Energia cinética

8 Ciclo na crosta oceânica 28 Energia cinética

9 Ciclo na crosta terrestre < 1 Energia potencial

Biosfera

10 Produtividade terrestre 152 Energia química

11 Produtividade marinha 63 Energia química

Processos antropogênicos

12 Apropriação humana de 
produtividade

30 Energia química

13 Consumo primário de energia 17 Energia química

O principal objetivo da tabela 2 é mostrar a magnitude energética da presença humana.
Os itens 12 e 13 são relacionados ao consumo instantâneo humano de energia e somam
47 TW. Se compararmos com os parâmetros 7, 8 e 9 que ocorrem no interior da Terra e
estão relacionados a terremotos, vulcões e movimentos de placas tectônicas, estes somam
41 TW. Isso significa que a presença humana no planeta tem a magnitude energética
maior do que os eventos geofísicos que moldaram o planeta nos últimos milhões de anos
e desse modo. Em resumo, os humanos se configuram como uma força geológica em
termos de energia, e isso está também interferindo fortemente com o nosso planeta.

A conclusão disso é que precisamos repensar a nossa relação com a energia.  A crise
ambiental  não é somente relacionada com emissões de CO2 e sim com a forma como
produzimos  e  consumimos  energia.  É  importante  também  entender  que  energia  é
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fundamental para o desenvolvimento econômico, e por isso ambas devem ser trabalhadas
em conjunto. Por exemplo, atividades que incentivam o desmatamento e prejudicam a
segurança hídrica podem representar problemas futuros que serão mais custosos do que
os resultados  financeiros  imediatos.  Como conclusão final,  propomos o inicio  de um
novo paradigma de discussão, onde o trinômio água, energia e economia sejam pensados
de forma conjunta, promovendo prosperidade econômica através da mitigação dos efeitos
das mudanças climáticas, aumento da eficiência energética da sociedade brasileira e pela
sustentabilidade ambiental principalmente no que tange à segurança hídrica. Nas décadas
de  1990,  2000  e  2010  era  muito  comum se  referenciar  [17] os  modelos  energéticos
Norteamericano, Inglês, Francês, Europeu em geral. Mas neste momento, devido a nossa
crise ambiental e energética, precisamos desenvolver o modelo Brasileiro conjuntamente
entre universidade, centros de pesquisa, agentes governamentais e empresas do setor. E
nesse sentido, uma empresa como a Eletrobras tem um valor inestimável.

Por último, é importante dizer que a  MP 1.031/2021 garante a existência do centro de
Pesquisas  da  Eletrobras  (CEPEL)  somente  pelos  próximos  quatro  anos.  Isso  vai
totalmente na contramão do que foi exposto neste texto, e vai desfalcar ainda mais o já
combalido sistema de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil.
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