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DESCASO

O Brasil tem uma das carteiras de
possibilidades energéticas mais invejáveis
do mundo, comparada apenas à da Venezuela,
na América Latina, e está, hoje, em uma crise
desnecessária, resultante do descaso das autoridades e do modelo
subordinado a interesses que não os da sociedade brasileira
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A
crise energética brasileira
tem duas origens. Uma é
eminentemente política e
a outra tem origem física.
Quanto à origem física,
cabe-me fazer pequenos

comentários. Em primeiro lugar, é evidente
que entramos na situação de ameaça de racio-
namento permanente e não sabemos quando
dela sairemos, se em 2002, 2003 ou até de-
pois. E não sabemos, simplesmente pelo fato
de que a nossa segurança, que é o nível de
acumulação de água nos reservatórios, foi
dilapidada. Dependemos, então, de São Pedro
� tão injustamente acusado � resolver vingar-
se e mandar um dilúvio, o que seria a nossa
salvação.

Mas é evidente que esperar tal ocorrência
não é realista. Como cientista, sabemos dos
registros históricos das chuvas e o que delas se
pode esperar. Por isso, assusta-me um gover-
no que se arrouba em dizer que, se tantos por
cento da chuva acontecer, estaremos salvos.
Ora, sabemos o que podemos esperar da na-
tureza. Nossos projetistas do sistema hidráuli-
co o fizeram, planejaram-no, construíram-no
e o vinham operando com sabedoria, levando
em conta o comportamento da natureza.

Na Região Sudeste, em cada final de perío-
do chuvoso, esperamos, em condições nor-
mais, ter os reservatórios cheios ou quase
cheios. À medida que o ano flui, a demanda
vai sendo atendida, as afluências diminuem,
porque a água das chuvas e a água estocada
no seio do solo vão diminuindo, e aí chega-
mos  a uma queda típica de 30 a 50%, entre o
máximo e o mínimo. É evidente que, histo-
ricamente, as afluências são as que conhece-
mos. Portanto, não é possível querer tomar
o lugar da natureza com suposições, temos
de ser realistas.

O importante é que, de 1996 para cá, pro-
gressivamente, o nível de acumulação vem
caindo. Na última década, de 1991 a 2001, a
demanda de energia cresceu em média 4,1%.
A oferta média anual cresceu apenas 3,3%, o
que dá uma diferença de pouco menos de 1%
ao ano. Porém, composta ao longo de dez
anos, significa mais de 10%. Tivéssemos nós
um país de base térmica, o racionamento já
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A liberalização dos
preços dos setores de
infra-estrutura
provocou o aumento
da tarifa de energia
elétrica nos setores
comercial e industrial
em torno de 25%
acima da inflação e
em 81% no setor
residencial, entre
1995 e 2001
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teria acontecido há muito tempo. Graças ao
estoque de água, e é importante que se diga,
ao planejamento do sistema hidráulico e sua
construção, pode-se acomodar chuvas abai-
xo da média e crescimento da demanda aci-
ma do previsto por um horizonte de cinco a
seis anos.

Nesse período não houve seca. Nos últi-
mos dois anos, a chuva, no Sudeste, foi 12%
abaixo da média histórica e 5% abaixo da
média histórica dos dois anos imediatamente
anteriores, quando as chuvas foram normais
ou até um pouco acima da média. Portanto,
não houve seca, houve secamento de reser-
vatório devido à falta de investimentos. Es-
ses investimentos não aconteceram por vá-
rias razões. A mais importante é que toda nos-
sa capacidade foi construída a partir da déca-
da de 50, quando o grande mineiro e brasilei-
ro Juscelino Kubitschek propôs ao Brasil fa-
zer 50 anos em 5. Grande parte de seus esfor-
ços foi dedicada a construir esse pujante sis-
tema elétrico, que, com eficiência e continui-
dade, suportou o crescimento econômico
deste país até agora, sua modernização e ur-
banização. Agora, infelizmente, temos um
presidente que conseguiu, em cinco anos,
desestruturar um sistema construído em 50.
Essa é a origem da crise.

Origem política � Não se investiu mais no
setor porque as estatais, com competência e
capacidade para fazê-lo, mesmo capacidade
financeira, como é o caso, entre outras, da
CESP e da própria Cemig � que é uma exce-
ção honrosa neste cenário brasileiro �, foram
impedidas de fazê-lo por razão política e, pior,
ideológica, por puro preconceito. Havia re-
cursos e capacidade de gestão, mas proibiram-
se os financiamentos do BNDES a essas em-
presas. Porém, foram oferecidos a grupos es-
trangeiros, entre os quais cito o grupo Duk
Power, que comprou as usinas do
Paranapanema, desmembradas da CESP, e o
grupo American Energy Systems (AES), tam-
bém desmembrado da CESP, que tiveram
metade do preço mínimo em cada uma das
duas empresas, num total de mais de R$ 700
milhões, financiados pelo BNDES. Que ca-
pital estrangeiro é esse que, aqui vem e, em
vez de ampliar capacidade, vem apenas to-
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O então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, acionando a chave de funcionamento da Usina
Hidrelética de Utitinga, inaugurada em fevereiro de 1955
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mar nosso espaço econômico para exportar
os lucros e engordar seus balanços?

A origem é, portanto, também política,
porque subordinamos a política
macroeconômica deste país aos ditames do
Fundo Monetário Internacional (FMI), que
tem um receituário muito claro. Citar esse
aspecto da crise parece ideológico, mas não
é, é pura recapitulação de um processo histó-
rico. A receita dos acordos firmados pelo FMI
com todos os países do mundo, especialmen-
te os da América Latina, demonstra que a pri-
meira etapa é a privatização, com ênfase em
todos os setores de infra-estrutura: telecomu-
nicações, saneamento, energia elétrica, gás na-
tural, transporte, enfim, todos os setores em
que se pode assegurar tarifa e preço aos in-
vestidores e nos quais, em geral, não há com-
petição. Quando há, é limitada e, muitas ve-
zes, sujeita a deturpações graves, como é o
caso da competição proposta para a geração
elétrica.

A segunda etapa do modelo propõe a es-
tabilização monetária, feita neste país à custa
de juros aviltantes que chegavam a 50% reais
ao ano. Essas taxas fizeram com que, apesar
de todo o processo de privatização nos últi-

mos anos, tivéssemos simplesmente um au-
mento brutal da dívida pública. De 1995 para
cá, ela pulou de R$ 160 bilhões para mais de
R$ 600 bilhões. E a contribuição de todas as
privatizações, incluindo as teles ou não, osci-
la entre R$ 40 milhões e R$ 100 milhões,
menos de 1/3, menos de 1/4, às vezes, me-
nos de 15% do total. Portanto, não foi por aí
que se resolveu o problema macroeconômico.

A terceira etapa do processo proposto
pelo FMI, que também está na origem da
nossa crise, é a chamada liberalização dos
preços dos setores de infra-estrutura. Signifi-
ca, entre outras medidas, orientar os preços
dos derivados de petróleo. Mas, se se colocar
em prática o que a lei preconizava em relação
aos preços dos derivados de petróleo, como o
diesel, por exemplo, que, em 6 de agosto do
ano passado, estaria liberado, este país teria
uma outra convulsão, além da atual convul-
são da ausência de energia elétrica.

Acordo com FMI acaba com
sistema justo de tarifas

A liberalização dos preços dos setores de
infra-estrutura provocou o aumento da tari-
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No Brasil, o potencial
na iluminação
pública é de mais de
500 MW. Basta
trocar os 10 milhões
de lâmpadas de
vapor de mercúrio
incandescentes e
mistas que ainda
existem por
lâmpadas de vapor
de sódio, que já
faríamos uma grande
economia

GOVERNO PODERIA TER EVITADO O COLAPSO ENERGÉTICO

fa de energia elétrica nos setores comercial e
industrial em torno de 25% acima da infla-
ção da Fipe e em 81% no setor residencial,
comparando-se os períodos de janeiro e feve-
reiro de 1995 com os de 2001. Ainda que
nominalmente não tivesse havido reajuste, o
aumento da tarifa média se deu pela remo-
ção dos subsídios cruzados, das tarifas sociais
que beneficiavam as pequenas contas, enfim,
de um conjunto de medidas justificadas para
eliminar alguns vieses que, de fato, existiam.

Em vez de jogar água suja do banho para
fora, jogou-se na criança, que era um sistema
tarifário justo, originário de decreto assina-
do pelo então presidente da República
Aureliano Chaves, em 1984. O decreto pre-
conizava um sistema tarifário pelo qual, de
um lado, dava-se a cada consumidor uma si-
nalização de quanto ele é responsável no con-
sumo pelos custos do sistema. De outro lado,
garantia-se que a tarifa recuperada pelos agen-
tes do setor era a tarifa média. Portanto, a
vantagem comparativa deste país, de dispor
de invejáveis recursos hidráulicos, era repas-
sada à economia brasileira.

Hoje, mercê desse ditame do FMI, vive-
mos um processo que, na distribuição, signi-
fica uma transferência, em função dos aumen-
tos acima da inflação, da ordem de R$ 6 bi-
lhões a R$ 8 bilhões ao ano, que saem do
orçamento das famílias, dos caixas das em-
presas e vão engordar os balanços destas.
Empresas, em grande parte estrangeiras, que
estão aumentando rapidamente suas remes-
sas a título de lucros e dividendos, criando
um outro nó na conta macroeconômica.

Mercado atacadista � Mas o pior ainda está
no horizonte. O mesmo modelo, vinculado
a esses ditames, prevê a chamada liberalização
do mercado de geração por meio do merca-
do atacadista. De 2003 a janeiro de 2006, os
305 milhões MW ora produzidos, a custos
inferiores a R$ 40,00 o megawatt-hora, pas-
sarão a ser vendidos pelo preço diretor de
energia que hoje também, mercê de equivo-
cada política energética do governo, está ori-
entado pelas usinas térmicas, com turbinas e
com equipamentos e gás natural importados.
Só a conta do gás implica uma sangria anual
de US$ 1,5 bilhão. E para amortizar os equi-

pamentos, se o plano prioritário for
viabilizado, ela será da ordem de mais US$
700 milhões, criando outros problemas.

De forma que, se esse preço diretor vin-
gar, teremos, inevitavelmente, um aumento
do preço ou da tarifa. Ela dobrará, passando
de R$ 40,00 para R$ 80,00, R$ 90,00 o MW/
hora, fazendo com que os 305 milhões de
MW/hora, produzidos por usinas já amorti-
zadas construídas ao longo dos últimos 30,
40 anos, venham significar uma transferên-
cia de recursos da ordem de R$ 12 bilhões a
R$ 15 bilhões ao ano. A reestruturação, do
ponto de vista tarifário, vai significar que a
economia brasileira estará sendo sangrada, de
R$ 18 bilhões a R$ 23 bilhões ao ano.

Isso refletirá no setor produtivo, no orça-
mento das famílias, no balanço das empresas
reestruturadas segundo as ordens do FMI.
Esse é um grave problema, que exige corre-
ção urgente, sob pena de termos redução subs-
tancial na nossa competitividade econômica.
Setores significativos da nossa economia tor-
nar-se-ão não competitivos, pressionados por
um dos preços básicos de infra-estrutura, que
é o de energia elétrica, modificado sem razão
alguma, a não ser pela subordinação ideoló-
gica dos interesses do País a ditames que vêm
de fora, que não nos interessam e que devem
ser varridos o quanto antes.

Medidas corretivas, na hora
certa, teriam efeito positivo

Se esse modelo, inspirado nos acordos
com o FMI, tivesse dado certo, seria muito
ruim para o País devido ao aumento brutal
que teria imposto e que imporá às tarifas.
Porém, na prática, revelou-se um desastre,
porque não conseguiu garantir a expansão da
oferta, jogando-nos no caos, independente-
mente de termos racionamento com rodízio.
O fato é que o sofrimento imposto ao povo
e à economia já está acontecendo. Não há
novos investimentos à vista. A economia está
paralisada e a desestruturação de cadeias pro-
dutivas acontece rapidamente, mas sua re-
construção é lenta e gradual.

Temos outro exemplo de uma política
com o mesmo impacto, que foi a da valori-



REVISTA DO LEGISLATIVO 37

UHE RIO DE PEDRAS � MG

GOVERNO PODERIA TER EVITADO O COLAPSO ENERGÉTICO

zação cambial excessiva, desestruturando
muitos setores industriais, que perderam
mercados aqui dentro e no exterior. Recom-
posto o câmbio em níveis aceitáveis pelas
relações de trocas, as cadeias produtivas e os
empregos não voltaram rapidamente. Exige
um esforço grande, que, às vezes, torna-se
impossível.

Mas, nessa hora de sofrimento, o povo
brasileiro revelou sua grandeza. Dizem que
cada povo tem o governo que merece. Nes-
se caso, os brasileiros revelaram que são
muito melhores que seu governo, pois fo-
ram à luta quando chamados à consciência
em relação à crise que se aproximava e que
ameaçava paralisar este país. Corremos o
risco de que nenhuma gota d�água esteja dis-
ponível para produzir energia antes que as
chuvas voltem, e não se sabe quando vol-
tam. Espontaneamente, o povo brasileiro
reduziu seu consumo. Infelizmente, as me-
didas adotadas pelo governo são poucas e
tardias, apesar dos insistentes sinais de crise
no setor e das advertências feitas por técni-
cos dessa área.

Em junho de 2000, participei do Seminá-
rio �O Colapso Energético Brasileiro e Al-

ternativas Futuras�, realizado pela Comissão
de Minas e Energia da Câmara dos Deputa-
dos. Naquela época, há exatamente um ano,
o próprio governo nos alertava sobre a pro-
gressiva dilapidação do nível dos reserva-
tórios e dos elevados riscos que seriam pa-
gos pelo sofrimento, pelo desemprego e
pela desestruturação econômica do povo
brasileiro.

Naquele tempo, medidas corretivas teri-
am efeito mais positivo, principalmente com
a redução de consumo e ampliação da oferta,
mudando para um modelo que permitisse
retirar os dogmas e colocar o pragmatismo
na vida nacional em relação à energia. Se isso
tivesse acontecido, esses problemas não esta-
riam sendo vivenciados. Lamento reconhe-
cer que, se a CESP, de São Paulo, tivesse se-
guido paradigma semelhante ao da Cemig,
também ajudaria o País a evitar essa crise. Era
fácil para a CESP promover a ampliação da
oferta por meio de medidas de co-geração
com bagaço de cana e gás natural.

Dever constitucional � Primeiro, faltou ação
e depois, governo. Por essa razão, estamos
nesta situação. As medidas impostas rasgam
a Constituição e o ordenamento jurídico inde-
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Precisamos garantir
que o benefício
econômico e o dos
usos múltiplos da
água continuem
sendo repassados
para a sociedade,
não podendo ser
objeto de rapinagem
de investidores
inescrupulosos
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vidamente, porque se desrespeitam os con-
tratos básicos para o ordenamento da socie-
dade. As concessionárias de energia elétrica
têm o compromisso de fornecer, de maneira
contínua, estável e a preços módicos, energia
a seus consumidores.

Presume-se que o contrato exista, embo-
ra não esteja escrito para os pequenos consu-
midores como está para os grandes. Mas ele
deve ser cumprido, embora o governo não
tenha exigido essa atitude das concessioná-
rias. Ao contrário, muitas delas, especialmen-
te as de capital estrangeiro, reivindicam in-
denização para a energia que deixam de ven-
der. Essas empresas têm o direito e a obriga-
ção de terem atuado na expansão.

Parte da responsabilidade pode ser pas-
sada às geradoras. E, eventualmente, ao go-
verno federal e às suas instituições, mas, cer-
tamente, a Justiça tomará providências efe-
tivas. Como já foi dito, as medidas anuncia-
das pelo governo são inconsistentes. Para cal-
cular, por exemplo, a quota de sacrifício de
cada família, o governo cristalizou uma si-
tuação socioeconômica arbitrária, sem fun-
damento algum, baseada em três meses do
ano passado.

Não havia outras medidas, como, por
exemplo, estipular uma ração per capita para
cada brasileiro? E os mecanismos de merca-
do? O governo defende o mercado para tudo,
mas não tem-se lembrado de que as concessio-
nárias podem comprar de seus consumido-
res o não-consumo. Então, esse mecanismo
poderia contribuir, de forma inteligente, para
reduzir o consumo de energia pela socieda-
de, que deixaria de gastar mais energia em
função de compensações.

Atualização dos dados � É preciso também
avaliar nosso potencial energético de gera-
ção de emergência. Estou fazendo um esfor-
ço, na universidade, juntamente com os
meus alunos, para fazer um levantamento
de quantos são os geradores de emergência
existentes em fábricas, hospitais, bancos,
centros de computação e instituições públi-
cas no País. Até a escola politécnica da USP
dispõe de um gerador de emergência. Mas
todos esses equipamentos estão praticamen-
te �silenciosos� até hoje.

Essa energia, no entanto, gerada a partir
de equipamentos de emergência, poderia es-
tar sendo perfeitamente injetada na rede.
Temos capacidade técnica nas empresas con-
cessionárias, na Petrobras, nas geradoras, na
Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para
viabilizar, não só a conexão do sistema de
emergência à rede rapidamente, como tam-
bém, acima de tudo, fazer implantar no País
um sistema de geração emergencial com má-
quinas, turbinas a gás de pequeno e médio
portes, motores ciclooto e ciclodiesel que, em
seguida, poderiam ser convertidos em siste-
mas de co-geração.

Trata-se de medida emergencial, que se
converte numa medida de longo prazo efi-
caz, que aumenta a competitividade, reduz
custos e protege o meio ambiente. O gover-
no não procurou resolver essas questões. Há
opções que não estão sendo colocadas em
prática. Parece-me, também, às vezes, que a
crise interessa a alguns. Como brasileiro, pre-
firo acreditar que não é verdade. Mas parece
meridiano e claro que Maquiavel está presente
nessas ações, impondo-nos um sacrifício des-
necessário, que poderia e pode ser evitado na
sua gravidade total.

Ações alternativas � Não vi programa de
conservação de energia aprofundado. As nos-
sas concessionárias hoje têm a obrigação de
investir em conservação. Algumas, como a
Cemig, fazem-no de acordo com o preconi-
zado. Outras simplesmente investiram os re-
cursos � 1% do faturamento � que vêm da
tarifa em investimento para reduzir perdas,
que são investimentos normais de estrutura
de concessionária. Por que os recursos em
ciência energética não estão sendo aplicados
anualmente nas opções que mais reduzem o
consumo nem naquelas que têm maior ren-
tabilidade econômica? Precisamos rever tam-
bém esse modelo.

Finalmente, a população foi forçada a re-
correr desordenadamente às lâmpadas fluo-
rescentes compactas, muitas delas sem garan-
tia de vida útil e qualidade. Em função de
armônicos que elas podem jogar na rede,
podem poluir e contaminar a qualidade da
energia. Não houve um programa de orien-
tação. Os consumidores foram jogados às tra-
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Sauer:
infelizmente,
as medidas
adotadas
pelo governo
são poucas e
tardias
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ças, os preços explodiram, o governo tinha
recursos e mecanismos para atuar melhor.

O Brasil tem um potencial de mais de 500
MW na iluminação pública. Basta trocar os
10 milhões de lâmpadas de vapor de mercú-
rio incandescentes e mistas que ainda exis-
tem por lâmpadas de vapor de sódio, que já
se faria uma grande economia. O dinheiro
está aí, faltam organização e ação. No setor
residencial, também. Nas indústrias, nas fá-
bricas, enfim, os recursos estão sendo gas-
tos pelas pessoas, pelas famílias e pelas em-
presas. Faltam orientação, apoio e financia-
mento. O BNDES dispõe de R$ 26 bilhões
para investir. Negou-os aos projetos de in-
teresse nacional, porém estão disponíveis
para outros projetos.

É evidente que se poderiam relacionar ou-
tras medidas ainda não implementadas, em
geral, por responsabilidade do governo, que
não procura fazer as articulações necessárias.
Mas não se espera algo muito diferente, por-
que um governo que nos jogou desnecessaria-
mente nessa crise, por descaso e imprevidência,
certamente, não tem a estatura para liderar
sozinho a superação dela. Em São Paulo, já
está instalada a Câmara Setorial, que reúne
trabalhadores, empresários e pessoas com con-
tribuições que ajudem a monitorar a crise, além
de apresentarem sugestões.

Supervalorização das sobras � O maior de-
satino que ocorre hoje, no Brasil, é tentar
utilizar uma referência para valorizar a ener-
gia que será eventualmente disponibilizada.
Esse é o caso, por exemplo, do alumínio. No
Brasil, são gastos entre 8 e 10% da eletricida-
de para produzir alumínio: 55% no Norte e
45% no Sudeste, incluindo Minas Gerais,
Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse pro-
cesso, serão economizados 4,5% de energia
elétrica para a produção de 1,25 milhão de
toneladas, das quais 910 mil são exportadas,
gerando 50 mil empregos diretos e divisas da
ordem de US$1,4 bilhão, que é um volume
significativo. Mas não compensa, por exem-
plo, o pagamento da conta do gás e dos equi-
pamentos da geração térmica necessários para
a produção de uma energia equivalente.

Só para se ter uma idéia, a alternativa
de expansão hoje faz com que as exporta-

ções de todo o alumínio, não só da sua ener-
gia, sejam menores do que o que se vai gas-
tar do ponto de vista macroeconômico para
importar o gás e os equipamentos. Não se
propõe o fechamento das fábricas, mas que
se faça uma negociação. Não é aceitável que
se pague R$ 650,00 o megawatt/hora, que
é um preço artificial, calculado por um pro-
grama computacional que serve para ori-
entar um mercado atacadista que jamais
funcionou ou liquidou um contrato. Que-
rer fazer mercado de ajuste de curto prazo,
mercado spot, quando não há oferta, é ab-
solutamente criminoso, contra o interesse
da população. Numa economia de guerra,
não há mercado que funcione. Cabe à au-
toridade intervir e preservar o interesse
público. Infelizmente, o governo está pen-
sando em usar essa referência para que aque-
les do setor de alumínio, que historicamen-
te pagavam tarifas abaixo do custo e, ago-
ra, são compensados por tarifas 15, 20 ve-
zes maiores que pagavam pelo não-consu-
mo da energia.

Vejam que 4,5% de redução do consumo
do Sudeste � e daqui a pouco algum
percentual no Norte e no Nordeste em rela-
ção ao alumínio � significa quase os 20% do
setor residencial. O setor residencial conso-
me 27% da eletricidade brasileira. Se a meta
de redução do consumo é 20%, significa 5,4%.
Há medidas que não foram tomadas e que
precisam ser discutidas.

É preciso rever urgentemente esse mode-
lo que nos conduziu ao desastre.

Rodrigo Dias
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É preciso revisar o
serviço de concessão
da geração
hidráulica,
para que volte a se
subordinar ao
interesse público, e
retomar nossa
capacidade de
planejamento, pois
não podemos ficar à
mercê do mercado

GOVERNO PODERIA TER EVITADO O COLAPSO ENERGÉTICO

Brasil tem potencial de
energia hidráulica invejável

A obrigação de todos os brasileiros é re-
conhecer que o País tem uma agenda
energética riquíssima, com um potencial de
mais de 200 mil MW de usinas hidráulicas a
ser desenvolvido. Oitenta e cinco por cento
dos fatores de produção das hidráulicas são
dominados por brasileiros, enquanto mais
de 85% dos fatores de produção que entram
na geração térmica de grande porte são im-
portados. Temos 50 mil MW já mapeados
de energia hidráulica a ser desenvolvida,
comparados com os 60 mil MW já desen-
volvidos a custo substancialmente inferior
ao das térmicas de ciclo combinado de gran-
de porte.

Pode-se ainda repotenciar e modernizar
nossas usinas, ganhando de 3 a 5% de gera-
ção adicional, apenas com a mudança de tur-
binas, geradores e sistemas de controle. O
Brasil tem uma capacidade de co-geração da
ordem de 20 mil MW nos setores terciário e
industrial, utilizando restos de madeira, pa-
pel e celulose, restos vegetais e, acima de
tudo, bagaço de cana e gás natural, o que
ainda não se desenvolveu. Possui os gerado-
res de emergência que, depois de instalados,
convertem isso em sistemas de co-geração;
um grande potencial de conservação e, des-
de que se aja de maneira organizada e nas
áreas adequadas, com orientação e progra-
mas profissionalizantes e tecnicamente bem
geridos, poderá se reduzir o consum de 15 a
20%, o que significa uma economia de 10
mil MW. O País tem, acima de tudo, outros
potenciais na área de energias renováveis,
como a energia eólica, que, progressivamen-
te, terá seu potencial de contribuição iden-
tificado no Nordeste, no Sul e no Rio de
Janeiro.

O Brasil detém uma das carteiras de pos-
sibilidades energéticas mais invejáveis do
mundo, comparada apenas à da Venezuela,
na América Latina, e está, hoje, em uma cri-
se desnecessária, resultante do descaso das
autoridades e do modelo subordinado a inte-
resses que não os da sociedade brasileira. Em
busca de um novo modelo, é preciso voltar a

desenvolver nossos recursos hidráulicos no
sentido de que os usos múltiplos da água exis-
tam para defender a vida, porque navegação,
irrigação, saneamento, indústria turística e
outros são essenciais e exigem o controle do
interesse público.

Hoje, a legislação brasileira de recursos
hidráulicos, ainda inspirada no Código de
Águas, está orientada para a proteção do in-
teresse público, porém seus princípios vêm
sendo vilipendiados com base no que está
inscrito na legislação da área elétrica, que su-
bordina essencialmente o uso da água à gera-
ção elétrica. É necessário garantir que o be-
nefício econômico e o dos usos múltiplos da
água continuem sendo repassados à socieda-
de, não podendo ser objeto de rapinagem de
investidores inescrupulosos.

Não se pode ter um mercado manipula-
do na geração por causa das sérias restrições
teóricas de que qualquer produto homogê-
neo, indiferenciado, com altos custos inici-
ais, jamais terá a genuína competição como
instrumento para garantir a oferta e a redu-
ção de preços. Não adianta enganar com esse
�canto da sereia�. É preciso revisar o servi-
ço de concessão da geração hidráulica, para
que volte a se subordinar ao interesse públi-
co, e retomar nossa capacidade de planeja-
mento, pois não se pode ficar à mercê do
mercado. Essa foi a maior lição aprendida
até agora.

O governo tem a obrigação de governar
e proporcionar os requisitos de infra-estru-
tura necessários para que a economia se de-
senvolva e a população construa seu cami-
nho de felicidade. Este país só será grande
quando for grande para todos, e não só para
alguns. A energia é o elemento infra-estrutu-
ral básico, mas existem 17 mil brasileiros que
a ela não têm acesso, sendo nosso compro-
misso resgatá-los dessa situação. Sem investi-
mentos na infra-estrutura, comandados por
um governo do povo para o povo, não existe
há uma saída à vista.

Este é o desafio de hoje: recuperar a so-
berania do povo em relação ao seu destino,
acima de tudo, no que diz respeito à ener-
gia, que é o motor básico do seu desenvolvi-
mento.


