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Agenda
• Importância do Setor Elétrico e transversalidade

• Atuação do TCU no controle de políticas públicas do 
setor elétrico

• E o futuro (presente)?



Importância do Setor Elétrico e transversalidade

• Social

Garantir acesso à energia barata, 
confiável, sustentável e renovável 
para todos

Energia elétrica como indicador de desenvolvimento social: mortalidade 
infantil, analfabetismo, qualidade de vida X consumo per capita...



Setor Elétrico e transversalidade (cont.)

• Econômico
– Investimentos (G e T) nos próximos 10 anos no Brasil: R$ 365 bi
– Faturamento anual das distribuidoras: R$ 211 bi

(CNI, 2021)



Setor Elétrico e transversalidade (cont.)

• Ecológico
– Impactos locais

• Desmatamento, inundação de áreas verdes, perdas de flora 
e fauna (aquática e terrestre), proliferação de mosquitos, 
qualidade do ar...

• Além de socioeconômicos (povos indígenas, deslocamento 
de população...)  

– Emissão de gases do efeito estufa



Controle de políticas públicas do setor elétrico

• Estrutura do TCU



Controle de políticas públicas (cont.)

• Roteiros de auditoria



Controle de políticas públicas (cont.)

• Exemplos de atuação no setor elétrico

– Processo de estruturação de grandes empreendimentos 
hidrelétricos  (Acórdão 2723/2017)

– Políticas públicas de inserção de fontes renováveis na matriz 
elétrica brasileira (Acórdão 1530/2019)

– Participação das termelétricas na matriz elétrica brasileira 
(Acórdão 4070/2020)



Controle de políticas públicas (cont.)

• Considerações sobre o panorama atual do setor no 
país e desenvolvimento sustentável
– Crises hidro energéticas

• Frequência de ocorrência: 2001, 2008, 2015 e 2021
• Causas estruturais (???)

– conflitos de usos múltiplos da água, modelos computacionais, dados de 
entrada, atrasos nas obras de expansão, falhas no planejamento, mudanças 
climáticas...

• Consequências: insegurança de abastecimento, aumento das 
tarifas...



- Tarifas de energia no Brasil

(IEA, 2020)



E o futuro (presente) do controle?

• Várias frentes
• Mudanças Climáticas

– A temperatura média do planeta Terra aumentou em torno 
de 0,5°C nos últimos 100 anos e cientistas estimam que 
deva aumentar em 4°C até o final desse século. E quais 
poderão ser as consequências disso? 

(EPE, 2021)



E o futuro (presente) do controle?

• Consequências das mudanças climáticas 

(EPE, 2021)



O sistema brasileiro de energia é vulnerável às mudanças climáticas. Os resultados obtidos 
revelam uma tendência à perda de capacidade de geração de energia de todas as fontes 
estudadas, salvo a cana-de-açúcar, e em todas as regiões. (SCHAEFFER et al., 2008)

Importância da incorporação da questão climática na agenda estratégica do setor elétrico e 
da urgência do entendimento do grau de sensibilidade do setor, dos riscos e das 
oportunidades associados. (CEBDS, 2013)

Há fortes evidências concretas e estudos de previsão indicando que será muito provável que 
uma mudança climática global tenha impactos no setor elétrico das principais regiões do 
mundo. A questão mais preocupante é que geralmente os agentes públicos e privados do 
setor elétrico não incorporam os efeitos de futuras variações no clima no planejamento, 
operação e em investimentos. (HUBACK et al., 2016)

Queda da confiabilidade do sistema hidrelétrico. (WWF, 2017)

Já na questão da adaptação, são necessárias avaliações mais complexas, pois envolvem 
mais incertezas e os desafios são maiores. Entende-se que é necessário avançar 
principalmente em aprofundar o entendimento sobre as incertezas associadas. (MME e EPE, 
2020)



E o futuro (presente) do controle?

• Os setores de infraestrutura estão se preparando quanto ao 
assunto?
– Há diretrizes claras?
– Há planos para enfrentamento da questão?
– As iniciativas são articuladas? 
– ...

• Como os tribunais de contas podem contribuir?



Considerações finais

• Evolução do controle buscando análises mais  
integradas e sistêmicas
– Obra, infraestrutura, meio ambiente e políticas públicas

• Uma das fronteiras para evoluirmos diz respeito às 
Mudanças Climáticas
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