
O que era para ser um debate so-
bre energia ganhou contornos
mais abrangentes durante a nova
mesa-redonda da série “Cami-
nhos para o Desenvolvimento”,
promovida pelo Brasil Econômi-
co. No evento realizado na sema-
na passada, temas como a necessi-
dade de o país continuar a investir
em hidreletricidade se mistura-
ram a discussões sobre a diversifi-
cação da matriz energética nacio-
nal, a governança democrática e a
urgência de o Brasil se preparar pa-
ra transformações radicais no ce-
nário econômico mundial, impos-
tas pelas mudanças climáticas.

O debate reuniu o presidente
da Empresa de Pesquisa Energéti-
ca (EPE), Maurício Tolmasquim; o
diretor da Coppe (Instituto Alber-

to Luiz Coimbra de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa de Engenharia),
Luiz Pinguelli Rosa; o presidente
da Câmara Técnica de Desenvolvi-
mento Sustentável da Prefeitura
do Rio de Janeiro, Sérgio Besser-
man Vianna; e o coordenador do
Grupo de Estudos do Setor Elétri-
co da UFRJ, Nivalde José de Cas-
tro; com mediação do chefe de re-
dação do Brasil Econômico, Octá-
vio Costa. Todos os convidados fo-
ram unânimes em destacar a im-
portância de o país aproveitar seu
potencial hidráulico inexplorado
e, também, dos investimentos em
outras fontes renováveis.“Só usa-
mos um terço desse potencial hi-
drelétrico”, disse Tolmasquim.

Apesar de destacar o sucesso
do modelo vigente em equilibrar
demanda e oferta, Castro, da
UFRJ, ressaltou que o país precisa
urgentemente equacionar os cus-

tos da geração térmica para aliviar
a pressão sobre as distribuidoras.
“Estamos com um problema sério
na contratação dessas termelétri-
cas porque elas apresentam cus-
tos variáveis muito altos”, argu-
mentou, acrescentando que o cus-
to médio das usinas brasileiras de-
ve ser compatível com a mudança
do padrão de geração no país. “Ca-
minhamos rapidamente para um
padrão hidrotérmico”.

Ex-presidente da Eletrobras,
Pinguelli lembrou que a adoção
do modelo de hidrelétrica a fio
d’água, em detrimento das usinas
com grandes reservatórios, tor-
nou o país mais vulnerável às chu-
vas. “Por razões ambientais, pas-
samos desde o início do governo
Lula a fazer hidrelétricas a fio
d’água. Elas não têm capacidade
de acumulação”, explicou. Segun-
do ele, as térmicas construídas pa-

ra complementar a oferta de ener-
gia são de baixa qualidade, feitas
“para ficarem paradas”, com alto
custo de geração.

Ex-presidente do IBGE, o eco-
nomista Sérgio Besserman Vianna
se disse favorável às grandes hidre-
létricas, mas fez uma ressalva: “A
governança brasileira não está em
condições de oferecer ao povo e à
sociedade a opção de grandes re-
servatórios hidrelétricos com to-
do cuidado científico e relaciona-
do à biodiversidade e outras exter-
nalidades”. Besserman polemi-
zou ao defender menos investi-
mentos estatais no pré-sal e mais
recursos para fontes renováveis:
“Qual a taxa de retorno do pré-
sal? Se alguém disser, queime-se
o diploma dele. Porque ela é uma
se houver acordo climático, seja
em 2015 ou 2020. Se não houver,
ela é outra, totalmente diferente”.
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Mais investimentos em fontes
renováveis e em hidrelétricas

Daesquerdaparaadireita:LuizPinguelliRosa,SergioBesserman,OctávioCosta(chefederedaçãodoBrasilEconômico),MaurícioTolmasquimeNivaldedeCastro

Especialistas reunidos em mesa-redonda organizada pelo Brasil Econômico apontam também a necessidade de

o país se preparar para as transformações decorrentes das mudanças climáticas ao longo das próximas décadas

Ex-presidente da
Eletrobras, Pinguelli
lembrou que a adoção
do modelo de
hidrelétrica a fio
d’água tornou o país
mais vulnerável
às variações no
regime de chuvas
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Se usássemos
integralmente o
pontencial
(hidrológico) da
Amazõnia, o
alagamento não
ultrapassaria a 0,5%
do território
amazônico”

O gás natural
é uma peça
essencial na
montagem de um
sistema confiável.
(...) O gás do pré-sal
é competitivo
em custos
de produção”
MaurícioTolmasquim
Presidente da EPE

“

A oferta de gás natural é a variável
que merece maior atenção no pla-
nejamento energético brasileiro,
adverte o presidente da Empresa
de Pesquisa Energética (EPE),
Maurício Tolmasquim. “Nossa ma-
triz tem grande participação de
fontes renováveis, da ordem de
47%, mas depende do gás para
combater flutuações sazonais de
oferta e operar em bases mais se-
guras e confiáveis”, argumenta.

A fatia brasileira de fontes reno-
váveis na matriz é muito superior
à média mundial (47% ante 13%),
e também dos países da OCDE, os
mais desenvolvidos do planeta
(7%). Pesam para isso o etanol, a
geração de energia com base na
biomassa (notadamente bagaço
de cana) e as usinas hidrelétricas.
Se considerada exclusivamente a
geração de eletricidade, a diferen-
ça segue acentuada em favor do
Brasil. A eletricidade no Brasil é
90% proveniente de usinas hi-
dráulicas, com apenas 1,6% a 2%
oriunda do carvão. Responsável
por uma descarga de carbono na
atmosfera que é o dobro da do gás
natural, o carvão corresponde a
40% da eletricidade do mundo.
Dois dos maiores consumidores
de recursos naturais do planeta,
EUA e China são detentores das
maiores reservas de carvão. Não
por acaso, lideram a resistência a
metas mais ousadas de redução de
emissões. O Brasil, por sua vez,
tem o terceiro maior potencial hi-
drelétrico do planeta, atrás ape-
nas da Rússia e China.

O país, até hoje, utilizou ape-
nas um terço desse potencial. A
maior parte dos cursos d'água a se-
rem aproveitados para fins energé-
ticos, contudo, está no Norte, re-
gião distante dos grandes centros
de consumo. Reserva da maior
parte da biodiversidade brasileira,
a Amazônia divide os formulado-
res de políticas públicas. Tolmas-
quim se inclui entre os defensores
do uso desse potencial, como for-
ma de assegurar fontes predomi-
nantemente limpas. “Se usásse-
mos o potencial integralmente, o
alagamento não ultrapassaria a
0,5% do território amazônico. E
não chegaremos a esse percen-
tual, pela necessidade de preser-
var espécies”, sustenta.

A geração eólica, com base na
captação dos ventos, também

apresenta excelentes perspecti-
vas, na avaliação de Tolmasquim.
“O potencial é da ordem de 140
mil megawatts, o equivalente a
dez Itaipus”, compara.

A busca de avanços técnicos e
o incentivo à competitividade são
essenciais, num momento em que
o modelo europeu de subsídio à ta-
rifa (o feed in tariff) enfrenta pro-
blemas. “A Espanha deu calote,
Portugal idem, a Alemanha man-
tém pagamentos em dia à custa da
tarifa ao consumidor mais cara do
mundo”, conta Tolmasquim.

O elevado número de projetos
inscritos, mais de 900, é o princi-
pal argumento em favor do mode-
lo brasileiro deleilões. “Houve mui-
to questionamento, pois o leilão
premiava a tarifa mais baixa. Se di-
zia que isso ia espantar os investi-
dores”, recorda. O contrato de lon-
go prazo firmado após os leilões,
contudo, servedegarantiaparaofi-
nanciamento do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). “Estamos atingin-
do os 60% de conteúdo nacional
previstos no edital”, comemora.

A geração baseada em biomassa
(bagaço de cana) também inspira o
otimismo de Tolmasquim. São 10

mil a 11 mil megawatts de potencial
gerador. É o equivalente a uma usi-
nacomoBeloMonte,quetemmoti-
vadograndepolêmicanacionalein-
ternacional em torno do impacto
ambiental desua construção. Aop-
ção porusinasafio d'água, parami-
tigar os efeitos negativos da opera-
ção, ajuda a explicar a importância
de contar com usinas térmicas na
matriz. “Hidrelétricas, hoje, no
mais das vezes são construídas sem
reservatório. Com isso, operam
abaixo do máximo nominal, mes-
mo nos períodos de cheia. E o regi-
me hidrológico da Região Norte é
bem maior”, explica Tolmasquim.

Mesmo no sistema integrado,
que unifica as regiões Sudeste e
Nordeste,há necessidade dese pre-
caver contra variações do regime
de chuvas. “Ano passado, tivemos
a maior seca no Nordeste em 80
anos. Este ano, estamos com chu-
vas abaixo do normal nas regiões
dos reservatórios do Sudeste”,
exemplifica. O gás natural é uma
peça essencial na montagem de
um sistema confiável. Foi o aciona-
mento das térmicas que permitiu
poupar água nos reservatórios e,
com isso, poupar energia hidráuli-
ca. O gás do pré-sal é competitivo
em custos de produção. Assim, por
uma década, o problema da expan-
são da oferta está equacionado.
“Fontes hidráulicas, eólicas e tér-
micas sustentam a expansão. Por
ora, nem precisamos nos valer da
condição de sexta maior reserva de
urânio do mundoedofato dedomi-
nar o ciclo de enriquecimento do
mineral radioativo”, argumenta.

Com os leilões de oferta, entre
2005 e 2013, se contratou uma ex-
pansão equivalente a mais da me-
tade da capacidade instalada
atual (67,3 mil megawatts, ante
117,1 mil já disponíveis). Segunda
colocada nos leilões em carga,
com 17% ante 52% das hidrelétri-
cas, a geração eólica tem uma
complementaridade com as hidre-
létricas. “Venta mais no Nordeste
quando chove menos no Sudes-
te”, resume Tolmasquim.

O desafio a ser superado é o da
transmissão. Problemas com o
modelo das estações coletoras,
que atrasaram a construção, dei-
xaram em aberto 400 MW em par-
ques eólicos. A responsabilidade
pela transmissão, agora, voltou pa-
ra os grupos que invistam em gera-
ção, que só receberão pela energia
ofertada caso garantam a chegada
até o sistema.

ESPECIAL
CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO

Cezar Faccioli
redacao@brasileconomico.com.br

MaíraCoelho

▲

Gás natural é desafio de longo
prazo para matriz energética
Matriz energética brasileira já é 47% de fontes renováveis, mas depende de gás para compensar regime hidrológico
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Produção recorde na Bacia de Santos

É o automóvel para o
povo, com seu admirável
efeito multiplicador
sobre a indústria, como
nos EUA de Henry Ford.
Só que o conhecimento
sobre poluição hoje é
outro, e devemos buscar
soluções sustentáveis”

Mesmo importando
energia da Amazônia
não brasileira, em
parceria com Colômbia,
Peru ou Venezuela, a
hidreletricidade não
terá força que teve no
passado em nossa
matriz energética”

Os campos da região do pré-sal da Bacia de Santos (SP) bateram

recorde de produção em dezembro de 2013, com a extração de 346,1

mil barris de petróleo de média diária e 12,1 milhões de metros

cúbicos de gás natural por dia. Com isso, a produção total do pré-sal

atingiu, em dezembro, 422,1 milhões de óleo equivalente (petróleo e

gás natural) por dia — aumento de 2,5% sobre o mês anterior. ABr

“

LuisPinguelliRosa
Professor da Coppe/UFRJ

Um dos representantes brasileiros
no painel internacional sobre mu-
danças climáticas, o professor
Luiz Pinguelli Rosa alerta que a
prioridade conferida ao enfrenta-
mento do efeito estufa e do aqueci-
mento global não tem sido propor-
cional à gravidade do problema.
Em paralelo, a frequência e o im-
pacto dos grandes fenômenos na-
turais estão se intensificando. “Fi-
lipinas, Nova Orleans, Nova York:
não faltam exemplos de eventos
extremos nos últimos cinco, seis
anos”, enumera.

No caso brasileiro, cujo territó-
rio é poupado de furacões e nevas-
cas, tempestades e enchentes têm
suas consequências agravadas pe-
las ocupações irregulares de mar-
gens de rios e encostas de terrenos
arenosos ou argilosos. “Da combi-
nação, surgem os grandes desaba-
mentos, que se abatem principal-
mente contra a população mais po-
bre, mas não apenas contra ela”,
alerta, lembrando os exemplos de
Angra dos Reis e do Vale do Cuia-

bá, em Itaipava, na Região Serra-
na do Estado do Rio.

O Brasil, para Pinguelli, tem
uma boa política climática, apro-
veitando bem seus trunfos e assu-
mindo compromissos que tem
condição de atender, fortalecen-
do assim seus argumentos em fa-
vor de um pacto global pela redu-
ção de emissões. “(O presidente)
Lula foi muito inteligente ao assu-
mir metas de redução de desmata-
mento, pois isto esvaziou grande
parte das pressões internacionais
e fez com que nos antecipássemos
ao que seria cobrado quanto à nos-
sa principal contribuição para o
efeito estufa, que era o avanço so-
bre a floresta”, comenta.

O problema é que falta coerên-
cia na política energética e de de-
senvolvimento, mais global, para
respaldar os compromissos climá-
ticos assumidos. “Mesmo impor-
tando energia da Amazônia não
brasileira, em parceria com Colôm-
bia, Peru ou Venezuela, a hidrele-
tricidade não terá força do passa-
do em nossa matriz”, adverte. O
uso das térmicas tem sido mais fre-
quente, entre 12% e 20% da ma-

triz energética, devendo aumen-
tar no futuro próximo.

Fora isso, na matriz de trans-
porte, a indústria sucroalcooleira
não se recuperou dos efeitos da cri-
se financeira global de 2008, o
que pressiona a demanda por gaso-
lina e prejudica geração de ener-
gia por biomassa (bagaço de ca-
na), conforme alerta o professor
Nivalde de Castro, da UFRJ. A per-
da de competitividade no setor le-
vou a uma antes impensável im-
portação de etanol de milho dos
EUA, a preços compensadores.
Não por acaso, a retirada da sobre-
taxa sobre o etanol brasileiro não
resultou no aumento esperado das
vendas para o mercado america-
no, o maior do planeta.

A defasagem do preço dos com-
bustíveis em relação à média inter-
nacional desestimula a adoção de
tecnologias poupadoras de recur-
sos e represa os preços do álcool,
dada a paridade com a gasolina,
mesmo nos períodos de entressa-
fra. Assim, a política tarifária in-
duz a um aumento de consumo de
combustíveis e, por conseguinte,
das emissões poluentes. “A Petro-

bras retomou os investimentos
em refino, o que permitirá ao país
reduzir as importações de deriva-
dos, hoje uma das maiores fontes
de pressão sobre a balança comer-
cial. Só que o espaço do etanol te-
rá que ser recuperado, por razões
ambientais e socioeconômicas”,
adverte Pinguelli.

Desafio semelhante terá que
ser enfrentado na eletricidade,
em que será preciso um aumento
real muito grande do preço das ta-
rifas para custear os investimen-
tos em fontes renováveis. “Uma
saída encontrada pelo governo
em casos semelhantes, como a in-
dústria automobilística, foi a redu-
ção de impostos, para que o ganho
líquido do setor privado aumente
sem obrigar a reajustes ao consu-
midor”, exemplifica o diretor da
Coordenação dos Programas de
Pós-Graduação e Pesquisa em En-
genharia (Coppe).

O problema é a grande depen-
dência dos Tesouros estaduais
quanto aos impostos sobre a ener-
gia, o que limita a margem de ma-
nobra da União no corte de taxas.
“O Grupo Eletrobrás está em difi-
culdades, o que afeta particular-
mente os investimentos em trans-
missão. É um segmento do qual o
País é fortemente dependente,
pois o potencial de geração hidráu-
lica está muito longe dos princi-
pais centros de consumo. Nele, as
parcerias com as estatais gerado-
ras são muito importantes para os
investidores privados, que dificil-
mente assumem integralmente o
risco em uma atividade tão forte-
mente regulada”, argumenta.

O forte crescimento da frota de
automóveis, com três milhões de
novos veículos nas ruas todos os
anos, é outro desafio para a políti-
ca ambiental. “É o automóvel pa-
ra o povo, com seu admirável efei-
to multiplicador sobre a indús-
tria, como há um século nos EUA
de Henry Ford. Só que nosso co-
nhecimento sobre poluição hoje é
outro, e temos que encontrar solu-
ções sustentáveis. Com os aviões,
é a mesma coisa. Os ex-pobres es-
tão lá, e não vão sair. O ‘rolezi-
nho’ chegou aos aeroportos de
vez, e a demanda por querosene
explode”, compara.

O crescimento da China e a re-
distribuição de renda iniciada no
Brasil põem na ordem do dia a dis-
cussão sobre o modelo econômico
baseado em uso crescente de re-
cursos naturais finitos e consumo
individual, diz Pinguelli. “O pa-
drão de vida da Humanidade, nos
termos adotados no Primeiro
Mundo, é intolerável. A discussão
climática repôs a agenda da solida-
riedade, do compromisso com o
coletivo, que andava em desuso.
No choque do petróleo, na década
de 70, vivi um tempo em Cristia-
na, uma cidade entre Udine e Mon-
tefalcone, e era proibido usar auto-
móvel. Sem soluções inteligentes
e coordenadas, é o risco que corre-
mos no planeta”, adverte.

Divulgação

Cezar Faccioli
redacao@brasileconomico.com.br

‘Priorizar o transporte
individual é intolerável’

MaíraCoelho

PRÉ-SAL

Para professor Luiz Pinguelli Rosa, país erra ao subsidiar compra de veículos e combustíveis
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O Brasil, boa parte das
vezes, está tendo
que se explicar, por
incapacidade de se
antecipar às cobranças
externas e compreender
que a variável
ambiental é um trunfo,
não um estorvo”

A exploração do
potencial da Amazônia
tornaria as grandes
indústrias do
Sul-Sudeste
dependentes da energia
gerada no Norte.
A Fiesp se tornaria forte
defensora da Amazônia”

SérgioBessermanVianna
Presidente da Câmara de
Desenvolvimento Sustentável da
Prefeitura do Rio de Janeiro

“Para o economista Sérgio Besser-
man Vianna, é na baixíssima quali-
dade dos mecanismos de acompa-
nhamento, vigilância e decisão da
democracia brasileira que devem
ser encontrados os maiores obstá-
culos ao desenvolvimento brasilei-
ro. Conselheiro de entidades co-
mo o World Wildlife Fund (WWF)
e a Conservation International
(CI) e presidente da Câmara de De-
senvolvimento Sustentável da Pre-
feitura do Rio, Besserman conside-
ra indispensável o aproveitamen-
to do potencial hidrelétrico da
Amazônia. Ele alerta, contudo, pa-
ra a dificuldade de o Estado asse-
gurar o cumprimento de metas ad-
ministrativas e compromissos ins-
titucionais, base para a credibilida-
de do setor público.

“Belo Monte, isoladamente, ga-
rante a preservação das áreas indí-
genas e, no essencial, dos biomas
da região. Só que o plano original,
da época do regime militar, pre-
via outras quatro usinas ao longo
do Xingu, daí a resistência das ON-
Gs”, argumenta.

O problema, para Besserman,
não é exclusivo desse governo ou
dos anteriores, mas da estrutura
mesma do Estado brasileiro. Falta
não apenas confiabilidade e cons-
tância nas decisões, mas coerên-
cia nas ações. “A transposição do
São Francisco, para amenizar a se-
ca nas regiões mais áridas, está
sendo tocada no ritmo que o Orça-
mento permite. A preservação
das nascentes, que garantiria o vo-
lume necessário para os projetos
de canalização e irrigação, sequer
foi iniciada”, compara.

Numa estratégia integrada de
desenvolvimento sustentável, as
hidrelétricas podem jogar um pa-
pel decisivo na preservação da flo-
resta. “A exploração do potencial
de geração hidráulica da Amazô-
nia tornaria as grandes indústrias
do Sul-Sudeste dependentes, nos
seus planos de expansão, da ener-
gia gerada no Norte. Essa geração,
por sua vez, depende de um regi-
me de chuvas e de uma hidrologia
característicos da floresta. A Fiesp
se tornaria a mais forte defensora
da Amazônia”, prevê.

Até que esse planejamento se
efetive,contudo,apolítica ambien-
tal seguirá sob pressão. Mais de um
palestrante lembrou os ataques dos
verdes alemães ao Brasil, por conta

de Belo Monte. “Foi muito despro-
porcional aos 400 km² alagados,
mas temos que admitir que nosso
histórico de erros forneceu muni-
ção aos críticos”, ressalva Luiz Pin-
guelli Rosa. Besserman, entetanto,
fez questão de destacar que a pre-
servação da cultura indígena e o
respeito aos seus sítios históricos
não podem levar a uma política
queignorenovasnecessidadesdita-
das pelo contato com a civilização.
“Deixar os índios exatamente co-
mo estão é condená-los a uma ex-
pectativa de vida de 35 anos. Índio,
hoje, não demanda mais pajé, exi-
ge mais antibiótico”, analisa.

O Governo Federal, por sua vez,
procura equilibrar as necessidades
de exploração do potencialhidrelé-
trico e econômico da região com a
política de preservação ambiental e

respeito às culturas indígenas.“Pa-
rapreservaro habitatde120indíge-
nas na Volta Grande do Xingu, mu-
damos o traçado de um rio pela
construção de um canal do tama-
nho do Canal do Panamá”, argu-
mentaMaurícioTolmasquim.“Mui-
to meritório, um passo importante
nadireçãocorreta. Sóque,empolí-
tica, quem se explica já perdeu. E o
Brasil,boapartedasvezes,estáten-
do que se explicar, por incapacida-
de de se antecipar às cobranças ex-
ternas e compreender que a variá-
vel ambiental é um trunfo, não um
estorvo”, retruca Besserman.

Pessimista quanto a um acordo
abrangente de redução de emis-
sões poluentes na Conferência de
Paris, marcada para 2015, Besser-
man identifica obstáculos políti-
cos difíceis de contornar: “Na

maior parte dos países, presiden-
tes pensam em ciclos de quatro
anos, e as mudanças climáticas
exigem ações de 20, 30 anos”.

A mudança para a economia de
baixo carbono está dada, é ques-
tão de “quando” e não mais de
“se”. “Uma diferença de 0,8ºC na
temperatura e 20 centímetros nas
marés colaborou para o furacão
Sandy. O prejuízo com esse fura-
cão no Metrô de Nova York che-
gou ao dobro do montante orçado
para a linha 4 do Metrô do Rio”, re-
lata. Num quadro de incerteza cli-
mática, a atenção a detalhes cres-
ce muito de importância. “Sete de-
graus a mais e uma rampa para ca-
deirantes no acesso teriam evita-
do que a água chagasse na propor-
ção que chegou ao Metrô nova-ior-
quino”, explica.

O mesmo cuidado com as esco-
lhas deveria marcar a política ener-
gética brasileira, na avaliação do
ex-presidente do IBGE. “A crise de
2008 deixou clara a importância
do Estado como instituição. A tur-
bulência financeira só não resul-
tou em uma destruição ainda
maior porque o Estado ainda res-
ponde por 30% do PIB global, e te-
ve capacidade de resposta. O qua-
dro era gravíssimo”, argumenta.

Essa relevância na indução im-
põe a responsabilidade das melho-
res escolhas ao setor público. “O
Estado deveria estar intervindo
mais em favor das fontes renová-
veis, a aposta no pré-sal é arrisca-
da, pois não se tem como precisar
o valor do petróleo quando a área
estiver em plena produção”, pon-
dera Besserman.

Cezar Faccioli
redacao@brasileconomico.com.br

ESPECIAL
CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO

Baixo nível de governança
democrática é um obstáculo

MaíraCoelho

▲

Para Sérgio Besserman, o problema não é deste governo, mas da própria estrutura do Estado brasileiro
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Aneel divulga lista de habilitadas a leilão

As ONGs tentam impor,
muitas vezes com
sucesso, restrições
ambientais justificáveis
em países
desenvolvidos e de forte
presença de energia
fóssil, mas que não se
aplicam ao Brasil”

A indústria de bens de
capital tem um ciclo
longo de investimento,
precisa de sinalização
consistente do Estado.
O mesmo se aplica aos
operadores privados,
que demandam regras
estáveis e previsíveis”

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou ontem no

Diário Oficial da União a relação das 19 empresas que atenderam aos

requisitos para participar do leilão de outorga da Usina Hidrelétrica

Três Irmãos (localizada no Rio Tietê, SP), previsto para 28 de março.

Atualmente, a unidade é operada pela Companhia Energética de São

Paulo (Cesp), que não terá concessão renovada. ABr

NivaldedeCastro
Professor da UFRJ

“

O Brasil tem um potencial de re-
cursos naturais ímpar, que lhe ga-
rante uma segurança energética
incomum para um país dessas di-
mensões, na avaliação do profes-
sor Nivalde José de Castro, coorde-
nador do Grupo de Estudos sobre
o Setor Elétrico (Gesel) da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). “Não dependemos de pe-
tróleo saudita, de gás natural trazi-
do da Argélia ou do Marrocos, de
fonte externa alguma”, avalia.
Desse ponto de vista, o Brasil só é
superado pelo Paraguai, que gra-
ças a Itaipu gera 700% de energia
a mais do que consome, e pela No-
ruega, um dos maiores Índices de
Desenvolvimento Humano
(IDHs) do planeta. A batalha pelo
acesso às reservas petrolíferas do
Oriente Médio, no caso dos EUA,
maior economia do mundo, ilus-
tra bem os custos políticos e so-
ciais da dependência externa.

Esse cenário não desobriga o
Brasil de encontrar soluções ade-
quadas e planejar corretamente o
uso dos recursos. O modelo de pri-
vatização total do setor elétrico,
ensaiado nos anos 90, diz Nivalde,
não foi bem sucedido. Prova disso
foi a crise do apagão em 2001.

As mudanças promovidas em
2003 e 2004, após a posse de Luiz
Inácio Lula da Silva, começaram
pela interrupção das privatiza-
ções. Até então, por razões ma-
croeconômicas, a prioridade era a
troca de ativos existentes, mobili-
zando-se para isso o apetite dos in-
vestidores privados nacionais e in-
ternacionais, estimulado pela ofer-
ta de fundos pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). “O investimento
em capacidade adicional na gera-
ção ficava restrito aos setores ele-
trointensivos e a grandes consumi-
dores industriais de energia, no ci-
clo regido pela privatização. A in-
dução a privatizar estendeu-se ao
planejamento, foi essa a tônica
dos anos 90”, diz Castro.

A autorização para que as gran-
des estatais retomassem a partici-
pação nos grandes leilões de gera-
ção, mesmo que em parceria, foi a
senha para alargar horizontes.
“Nenhum grupo empresarial olha
dez anos como curto prazo, o CEO
é pressionado pelos resultados
anuais e trimestrais. O processo
pode ser tocado pela iniciativa pri-
vada? Claro, mas com parâmetros
estabelecidos pelo planejador pú-
blico”, argumenta.

Nesse ponto, os demais panelis-
tas intervieram. Tolmasquim lem-

brou os constrangimentos macroe-
conômicos para a venda de ativos
estatais e a perda da capacidade de
indução, na década de 90. O dire-
tor da Coppe, Luiz Pinguelli Rosa,
advertiu para o fato de que não há
um paradigma liberal dominante.
“A capacidade energética instalada
defontespúblicasnosEUA, daspre-
feituras ao Exército, é maior do que
todo o parque gerador do Brasil. A
França tem a EDF, estatal de gran-
de porte. O Canadá tem empresas
públicas emprovínciascomo Ontá-
rio e Quebec”, exemplificou.

A retomada do planejamento
foi fundamental para as empresas
estatais, para o setor elétrico em
geral e também para a Engenharia
brasileira. “A indústria de bens de
capital tem um ciclo longo de in-
vestimento, precisa de sinaliza-
ção consistente do Estado. O mes-
mo se aplica aos operadores priva-
dos, que demandam regras está-
veis e ganhos previsíveis”, receita
Nivalde. Esse processo aplica-se à
maioria dos segmentos, mas é par-
ticularmente relevante nos casos
em que os investimentos são altos
e o retorno do capital empregado
ocorre a partir de 15 anos, como
no caso das grandes hidrelétricas.

O maior obstáculo para que o
país explore plenamente essa van-

tagem competitiva, uma espécie
de superávit ambiental, é a mili-
tância diuturna das ONGs interna-
cionais. “Elas tentam impor, mui-
tas vezes com sucesso, restrições
ambientais justificáveis em países
desenvolvidos e de forte presença
de energia fóssil, mas que não se
aplicam ao Brasil na mesma pro-
porção. Ignorar isso é crime de le-
sa-pátria”, adverte Nivalde.

Com as dificuldades em licen-
ciar a tempo novas hidrelétricas,
as usinas térmicas têm sido aciona-
das com frequência. Esse uso vin-
cula-se diretamente ao peso das
exigências ambientais, explica
Pinguelli Rosa. “As hidrelétricas
agora são feitas a fio d'água, sem
reservatório, para reduzir o alaga-
mento de áreas florestais”, deta-
lha. “As usinas térmicas, de iní-
cio, foram feitas para não funcio-
nar, por assim dizer, para terem
um acionamento muito esporádi-
co. Agora, respondem por 12% a
20% da carga anual, uma parcela
expressiva”, explica.

Concebidas como um backup
eventual, as térmicas passaram a
ser de uso frequente. “A forma de
contratação das termelétricas, na
atual estrutura de preços, está ge-
rando um problema para as distri-
buidoras”, alerta o especialista da

UFRJ. Tolmasquim admite o pro-
blema, argumentando que ele era
ainda mais grave até 2008, quan-
do térmicas recebiam até R$ 500
por MW/hora. “Daí em diante, lei-
lões passaram a estabelecer um te-
to de R$ 110, que ficou baixo de-
mais, depois subimos para R$ 150.
O gás natural tem custo de um ter-
ço do carvão, daí ser essencial pa-
ra viabilizar uma geração térmica
em bases competitivas”, explica.

A solução emergencial encon-
trada, a importação de gás natural
liquefeito, ajudou a evitar oscila-
ções abruptas de oferta da ener-
gia, mas tem custos ainda superio-
res ao ideal. “O GNL vem a US$ 15
por milhão de BTU, o que inviabili-
za considerar um custo variável
baixo na fórmula de remuneração
da térmica”, argumenta Tolmas-
quim. Indispensável para o mo-
mento, a solução baseada em im-
portação de GNL tenderá a cair à
medida que o pré-sal confirme
seu potencial para gás natural.

Amaiorabundânciado combus-
tível facilitaria um modelo de ga-
rantia de fornecimento compatível
com o despacho requerido e remu-
neração adequada para o investi-
dor em geração térmica. Restaria,
ainda assim, o desafio de equacio-
nar o recurso às diferentes fontes.

Divulgação

Cezar Faccioli
redacao@brasileconomico.com.br

MaíraCoelho

Restrições às fontes renováveis

USINA TRÊS IRMÃOS

Para Nivalde de Castro, da UFRJ, privatizações da década de 90 e ONGs internacionais favoreceram fontes sujas
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