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reservatorl(). Com o período chuvoso, o re-
servatorio vai para a faixa dc 90, 95».
Reservatórios - Isso ocorreu até 1996, cuan-
do o uso Intensivo doS reservatórios, sem a
construçào de outros para ajudar no
armazenamento dessa água, provocou sua
diminuicão. As chuvas não mais conseguiam
encher oS reservatorlos a fim de ue pudes-
sem trabalhar com tranc1üilidade no ano se-
guinte. Em 1999, tivemos níveis bem mais
baixos do clue os de 2000. Em 1999, tínha-
rno 1 9Y do nivel de água e, 9uando termi-
nou o período chuvoso, em abril clac1uele ano,
tínhamos 59 > á. Em novembro de 1999, está-
vamos com 23 > no período seco e, em mar-
ço/abril de 20(1)0, com 34>. Em marco de
2(8(1, atingimos a faixa de 29>>.

Os re se rv ato rios da Com p anh ia
Energética de Minas Gerais (Cemig), em ju-
nho de 200(1, estavam com 49 > > dc
armazenamento. Neste ano, estamos na fai-
xa de 22 » . Os reservatorios da Cemig, no
Sudeste, no ano passado, estavam com 5 1 » e
hoje estão com 29 » >. Os do Sul estavam numa
situação bem pior em 2( (0( (, com 24 > , e hoje

Qunato à legislação, um esclarecimen-
t() rápido do que está em vigência. Neste
momento, as decisões foram centralizadas
numa câmara de gestão, ligada diretamente
ao governo federal e que se sobrepõe a todo
o arcabouço legal existente, que é o Minis-
tério tias Minas e Energria; o AINS, rgao
operador nacional cio sistema; o MAl, mer-
cado atacadista, e a própria Aneel, que hoje
está subordinada às resoluções dessa câma-
ra; e mais as concessionárias. Então, hoje,
quem gerencia todo o nosso sistema elétri-
co é essa câmara constituída.

Até agora, foram emanadas 14 resolu-
ções. As de n°s 1, 4, 5, 6 e 8 dizem respeito
especificamente, ao atendimento.

Para ligações novas, está autorizada a
liberação de até 500 K\ T A, exceto para
eletrointensivo. Os pedidos de aumento
de carga não estão autorizados e, por isso,

estão com 89 » . Ocorre que o Sul representa
6 > ° do armazenamento global do Brasil em
termos de reservatorio. O Nordeste, no ano
passado, estava com 64» e, neste ano, está com
26°. O Norte é o único que manteve mais ou
menos o mesmo nível de reservatorio.

Quanto aos reservatorios da Cemig, te-
ms a Usina de Três Marias, que, no dia 11
de junho de 2000, estavam com 3,l° do
seu armazenamento e, neste ano, registra-
mos uma reserva ole 26,2 » . No ano passa-
do, em Sobradinho, estavamos com 58,5»
e, hoje, estamos com 22C » . Isso quer dizer
que, em junho do ano passado, fl05505 re-
servatorios estavam cheios e, no fim dc) ano,
vazios. Neste ano, os reservatorios a estão
cru níveis mwto baixos e, pr 1S50, precisa-
mos do racionamento para chegarmos no
fim do ano com os reservatorios em níveis
administráveis.
Projeções - Fizemos ainda uma projeção do
que ocorreu de Janeiro de 2(8)0 a maio de
2( )( ) 1, analisando o comportamento da nossa
energia armazenada. Entramos no fim ole
maio com 30,6 » de energia armazenada (água

a Cemig não atendeu a nenhum pedido des-
sa natureza. As ligações provisorias estão li-
beradas até 500 KVA. Isso significa constru-
ções de prédios, usinas, barragens ou qual-
quer outra obra que necessite de ligação pro-
visória. Se preciso, o proprietário terá que se
tesponsabilizar por um outro tipo) de gera-
ção, se possível, a dicsel.

As ligações para festividades estão libera-
das até 75 KVÀ, o que inclui eventos em par-
ques de exposição, que são muitos comuns
em junho e julho, em Minas (;erais. (1) for-
necimento de energia para eventos esporo-
vos noturnos, placas de propagandas e
O/ffdOOlz não está liberado. Há uma questão
que a Cemig está tentando resolver. Alguns
tipos de iluminação são necessários à segu-
rança, como é o caso da iluminação de pon-
tos de ônibus, onde uma guarita serve de pro-
teção) e segurança. Esse problema ainda vai

As usinas
hidrelétricas,
construídas em
pontos distantes dos
centros de carga,
dependem de
investimentos em
linhas de
transmissão e isso é
também um
problema
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no reservatorio). lizemos uni primeir CC-

nario, considerando chuvas ciuc corres-
pondem a 60¼ da média de li)fl¼() termo, (.IUC

é a média dos últimos 0 anos, mês a mês, dia
a dia, hora a hora. Para se ter uma idéia, o
mês de maio fechou com 59 de média dc
longo termo a energia afluente. Então, se
chover 60 da média de longo termo, vamos
terminar o ano seco em novembro, COIT) 9
dos nossos reservatorios continuando a ge-
rar no mesmo ritmo	estao gerando hoje.
Se chover	¼ da média dc longo term), ter-
minaremos cm 1 5.

Por dlue colocamos esses dois numeros
Porciuc esses números são previsíveis e a aflu-
ência depende do período de chuva anterior.
Como o período de chuva anterior foi fraco,
significa 9UC a afluência água cjue flui dos
rios e a água das chuvas) no Sudeste, nesse
period seco, vai ser fraca.

Fizemos então algumas premissas: a aflu-
ência ele junho a novembro de 20() 1 vai ficar
entre 60 a 8( da média histúrica. Isso signi-
fica ciue vainos terminar o ao tendo, cm
nossos reservatorlos, um volume de água te-

presado cm torno de 5 a 10¼. Vale ressaltar
dlue nunca operamos nossas usinas com esse
volume. Portanto, não sabemos o que pode
ocorrer.

Se a populaçào reduzir o consumo de 20¼
previsto pelo acordo do governo até novem-
bro dc 2001, cm 2002, se a afluência for 10
superior à média de longo termo, vamos ter
racionamento até fevereiro de 2002.

() percentual dessa afluência é dc 2
1-stamos nos baseando nos últimos • 0 anos.
Se a afluência no período chuvoso, isto é,
de dezembro de 2001 a marco de 2002, for
a média normal (variar menos 1 O ou mais
1 (1, ficando na média de longo termo), o
racionamento deve terminar em torno dc
março de 2( )02. O terceiro cenário é o ele
que, se essa afluência for inferior a 90¼ da
média de longo termo, com certeza, tere-
mos um racionamento que se prolongará
durante 2002.

Para 20()l - e isso é interessante -, mes-
fio se houver resposta imediata da sociedade
e trabalharmos com 20, chegaremos ao fim
CIO anoi com um índice entre 5 e 10. Não

ser resolvido com a cãrnara. As rehgaçúes li-
beradas até 500 KVA também têm exceção.

A meta de consumo para residéncias, es-
tabelecimentos comerciais e indústrias de
baixa tensão é de 2()N sobre a média de
maio, junho e julho do ano passado. Para
estabelecimentos rurais, é de 101¼ sobre a
média daluele mesmo periodo. As indús-
trias de alimentos, bebidas, calçados, cou-
ro, automoveis e têxteis, atendidas em mé-
dia e alta tensão, terão 1 5V0 sobre o mesmo
período do ano passado. As indústrias
petroquimicas, de mineração e outras, aten-
didas em média tensão, terão 20¼ sobre a
média dos meses dc) ano anterior. As
metalúrgicas terão 25 da média e são as
ue têm a maior meta de economia.

Para o poder público, a meta é dc 20¼ em
junho e de 35¼ em julho. Para a iiuminaçao
pública, é de 35N da carga, pois é diferente

quanto ao número de pontos. \luitas vezes,
o número de pontos é muito elevado, mas a
carga pode estar concentrada num espaço
menor. Para unidades hospitalares, é dc lOA.

Em resumo, para quem consome até
100k \\7h/mês, a meta é de 100¼ da mé-
dia. Isso significa que, para uma média de
80 k\\/h, a meta vai continuar a ser de 80,
e não de 80 menos os 20V. Para esses, não
existe sobretaxa nem cortes. Para os con-
sumidores de 101 a 200 k\\/h, a meta é de
8ft¼ da média, não existe sobretaxa, mas
eles ficam sujeitos a cortes. Para os consu-
midores acima de 20() k\\/h, a meta é de
8O e, além de existir a sobretaxa, vai ha-
ver cortes. As sobretaxas sao sempre para
consumos acima de 200 k\V/h/mês: de 201
a 500, há uma sobretaxa de uma vez e meia,
SOA, e, acima de 500, há uma sobretaxa de
3 vezes, que daria 200¼.
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temos a experiência em trabalhar COITI essas
usinas em níveis ta() baixos. Caso não ocorra
a redução - por exemplo, SC chegarmos coni
18' ' Clii (Linho -, em julho teremos de au-
mentar o índice, cjue, segundo nossos cálcu-
los, deve ser de 24" para cjue possamos che-
gar com 1 ( 1'' ' no fim do ano.

Se em julho não ocorrer esse índice de
24' , em agosto teremos de partir para um

numero maior, ou seja, a cada més jue pas-
sar e não atingirmos a meta, com certeza,
no mês seguinte, o esforço será bem maior.
() atendimento energético para 20(12 depen-
derá da incidência de chuvas, porejue
estamos considerando todas as obras a se-
rem realizadas. Além disso, precisaremos dc
uma afluência muito forte para alcançar es-
ses níveis.

Muitas vezes, perguntam-nos se temos
propostas. Temos e ja as oticializamos:

Abertura de linhas de crédito. E impor-
tante jue sejam abertas também para as
estatais, cjue esto proibidas de obter re-
CUt5OS no BNDES. A Cemig está cons-
truindo com recursos próprios e de ter-
ceiros. Estamos nos associando ao capi-
tal privado e utilizando recursos pró-
prios para fazer a nossa parte.

• Entre as ações de curto prazo, sugerimos
o incentivo às PCHs. Temos, ciii Minas
Gerais, 1.600 \PX de PCI-ls possiveis de
serem construídas. O particular e o pri-
vado podem entrar nisso. É uni campo
muito bom. Alguns itens precisam ser
flexibilizados com relação à liberaçao de
recursos e aos problemas ambienrais.

• Redução de consumo. Existe uma série
de ações de eficiennzação.

• Utilização de geração a diesel de pecue-
no porte.

• Agilização de licitação de usinas. O goi-
verno licitará uma série de usinas nos
proximos meses. Apesar de a açào ser
dc Curto prazo, o seu resultado é dC lon-
go prazo.

• Reforço na transmissao. O governo tam-
bém fará isso. Relacionamos uma série
de reforços ejue têm de ser feitos, possibi-
litando cjue a energia do Norte scja leva-
da ao Nordeste e a do Sul para o Sudeste.
Isso também permitirá utilizar as diferen-
ças climáticas: juando chove no Sul e no
Norte, na() chove no Sudeste e o inverso
é verdadeiro.

• Aumento de disponibilidade de energia

• Mudança na modulação. Acreditamos clue
essa proposta trará redução signiticativa.
Hoje a modulação dinàmica é o horário
em ue o grande consumidor, o consu-
midor industrial, tem de diminuir a sua
produção, OLi seja, O) horário de ponta.
Esse horário é de 3 horas durante 5 dias
na semana. Estamos propondo alterá-lo
para 5 horas em T' dias na semana.

• Agilização e implantação da Usina de Belo
Monte, porcjue, sozinha, representa apenas
11.000 i\I\\. Foi a última grande obra com
impacto ambiental muito) pecueno. Preci-
samos retomar o plano) de usinas, dando
ênfase ao método da utilização de gás.

• A retomada de Angra III deve ser avalia-
da. Já temos os ecjuipamcntos comprados
e disponíveis.

Entre as ações de
curto prazo,
sugerimos o incentivo
a construção de
pequenas usinas com
a participação do
capital público e
privado. Em Minas,
temos 1 .600 MW de
PCHs possíveis de
serem construídas

e Reordenação das condições de compra de
energia. O governo fixou o preço de RS
684,11(1 por megawatt/h. Para muitas em-
presas, será melhor parar de produzir e
vender energia. Estamos propondo juc a
compra seja feita dentro da racionalidade
cjuc o momento recluer.

• Como açoes de médio e longo prazos,
temos a segunda etapa de Igatapé; a utili-
zação de celas combustíveis, ue esta sen-
do estudada; e o reforço das ligações inter-
regionais. Hoje, essa é a nossa meta. Ela
era de 1.1(19.00(1 \l\X e gastamos
1 .( (83.000 M\\, 2,4'Y abaixo da meta.
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