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a n u n c i a d a
CRISE

CRÔNICA DE UMA

Se o Brasil reduzir o seu
consumo de energia em
torno de 20%, durante
seis meses, o PIB vai
registrar um decréscimo
de 1%, o mesmo
impacto que teria para
o Brasil a quebra da
Argentina. Mas, afinal,
qual a origem dessa
crise e quais as soluções
para evitar que ela se
estenda indefinidamente
ou até que São Pedro
olhe por nós?

Fabiana Oliveira

Jornalista da Alemg
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E
m 1995, o então diretor da
Coordenação dos Progra-
mas de Pós-Graduação em
Engenharia (Coppe) da
UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa,
entregou um relatório ao

vice-presidente da República, Marco Maciel,
afirmando que o modelo de privatização das
companhias elétricas não previa a expansão
do setor, o que poderia acarretar a falta de
abastecimento no futuro. Em setembro da-
quele ano, a Eletrobras alertou o Ministério
das Minas e Energia sobre os riscos de um
racionamento de 10% a partir de 2001. Em 8
de maio deste ano, o governo propôs as pri-
meiras medidas de redução do consumo de
energia, num clima de expectativa de apagões.
Dois dias depois, o presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, demonstrava
espanto com a gravidade do problema e com
o desencontro de informações dentro do go-
verno, determinando a criação de um comi-
tê de gestão da crise.

Parece brincadeira? Pois esses fatos foram
divulgados, recentemente, pelos principais
meios de comunicação do País. A crise
energética pela qual passa atualmente o Bra-
sil foi prevista e anunciada há, pelo menos,
seis anos. O tempo passou e, apesar dos aler-
tas de especialistas e de segmentos do Execu-
tivo, nada foi feito para evitar o problema,
confiando-se, tão-somente, nas chuvas �en-
comendadas�, de dedos cruzados, a São
Pedro. O ambiente, seis anos depois, é de des-
confiança em relação ao governo. Apesar dis-
so, a sociedade não se recusou a participar,
com invejável empenho, no esforço de eco-
nomia de energia, que possibilitou o cumpri-
mento da meta de 20% de redução no consu-
mo, já no início de julho. Irresponsabilidade,
imprevidência, má gestão, falta de investimen-
tos e condução equivocada dos processos de
privatização e de regulamentação do setor são
referências constantemente associadas, hoje,
à União, quando se faz uma retrospectiva das
ações promovidas e/ou postergadas com re-
lação à energia.

Com a crise do setor, acirrou-se também
o embate ideológico entre governo e oposi-
ção e vieram à tona questões de natureza

política que, além daquelas de natureza físi-
ca, podem explicar o momento atual. �A ori-
gem da crise é também política, porque su-
bordinamos a política macroeconômica do
País aos ditames do Fundo Monetário In-
ternacional, que tem um receituário muito
claro. Parece ideológico recitar isso, mas não
é; é pura recapitulação de um processo his-
tórico�, opina o professor Ildo Luís Sauer,
do Programa de Pós-Graduação em Energia
da USP. A receita dos acordos firmados pelo
FMI com todos os países do mundo, especi-
almente os da América Latina, acrescenta o
professor, envolve privatização, libera-
lização dos preços dos setores de infra-es-
trutura, aumento da tarifa de energia elé-
trica e liberalização do mercado de geração
por meio do mercado atacadista, entre ou-
tros aspectos.

�Não podemos deixar de ter sempre em
mente que o grande responsável pela crise não
foi São Pedro, pois ele não é concessionário
de serviço de energia elétrica em nenhum
lugar do mundo. A responsabilidade maior
desse quadro a que estamos assistindo é da
imprevidência e, mais do que isso, da displi-
cência com que esse assunto foi tratado pelas
autoridades competentes�, acrescenta
Aureliano Chaves, ex-vice-presidente da Re-
pública e ex-ministro das Minas e Energia.
Essa imprevidência se evidencia em situações
como a redução de investimentos de forma
inversamente proporcional ao aumento da
demanda; o atropelo do processo de

Aureliano Chaves:
A crise é fruto da

displicência com que
o assunto foi tratado

pelas autoridades
competentes
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privatização, que ocorreu antes da regulamen-
tação do setor; a não-ampliação das linhas de
transmissão, impedindo que a energia pro-
duzida em excesso numa região pudesse ser
aproveitada em outra; e o atraso na licitação
de novas usinas e do programa de constru-
ção de termelétricas.

Vamos a alguns números. Em termos de
aumento da demanda, o Produto Interno
Bruto (PIB) tem uma relação muito forte com
o crescimento do consumo de energia elétri-
ca. Em 2000, seu crescimento foi de 4,5%, e
o mercado de energia elétrica cresceu 5,8%.
Na última década, a oferta de energia no País
cresceu 3,3%, enquanto o mercado cresceu
4,1%. Até 1989, investiam-se mais de R$ 20
bilhões por ano no setor energético. Nos úl-
timos anos, esse valor caiu para R$ 8 bilhões.
Por falta de investimento, ainda não temos
interligações entre as regiões geoelétricas Su-
deste e Nordeste e há apenas uma interligação
entre Sul e Sudeste. Existem, também, limi-
tes de transporte de energia tanto do Sul para
o Sudeste quanto do Norte para o Nordeste.
O governo criou, ainda, um programa de
termelétricas que previa a construção de 49
usinas, mas apenas nove ficarão prontas no
prazo. A maioria das usinas não foi
construída, entre outros motivos, pelo risco
cambial proveniente da aquisição de equipa-
mentos, da contratação de financiamentos e
da dolarização do preço do gás; e pela

indefinição da política de repasse de preços.
Um estudo da Fundação Getúlio Vargas

(FGV), que mede o impacto do racionamen-
to sobre a economia brasileira em determi-
nados cenários, informa que, se o governo
cortar 20% da energia durante seis meses, em
vez de o PIB crescer 4,5% em 2001, a econo-
mia vai crescer apenas 3,5% (efeito quase equi-
valente ao que teria para o Brasil a quebra da
Argentina). Por causa do apagão, mais de 850
mil empregos deixarão de ser criados, o ra-
cionamento deverá provocar um déficit adi-
cional de US$ 1,6 bilhão e o governo perde
R$ 7 bilhões em arrecadação (algo como meio
ano de CPMF).

Palavra do governo � Se os críticos do go-
verno federal têm munição sobrando para
usar contra o Executivo, este, por sua vez, já
elencou as causas que considera realmente
justificáveis para a crise, bem como os res-
ponsáveis pelo desencontro de informações.
Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, de
12 de maio deste ano, o coordenador da Câ-
mara de Gestão da Crise de Energia, minis-
tro Pedro Parente, culpou o Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico (ONS) pela
desinformação do governo sobre a gravidade
da crise energética. Parente disse que, até a
reunião do Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE), em 8 de maio, nem o
presidente Fernando Henrique Cardoso nem
os ministros tinham sido avisados das dimen-
sões do problema. O presidente do ONS,
Mário Santos, afirmou, por outro lado, ter
enviado à Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), em 12 de março, pedido de
medidas do governo para racionalizar o uso
de energia. Disse que, em 25 de abril, enca-
minhou novo documento, recomendando o
plano de racionamento o quanto antes.

Na entrevista, o ministro Pedro Parente
manteve a mesma versão, referindo-se várias
vezes ao relatório do ONS de dezembro de
2000, que projetava, para o ano seguinte, con-
dições hidrológicas melhores do que as do
ano passado. �Naquele momento, não havia
nenhuma perspectiva de uma crise como esta
que estamos vivendo, mesmo considerando
um crescimento da demanda de 5%�, afir-
mou. Ele disse que, a partir de fevereiro des-

Na última década, a
oferta de energia no
País cresceu 3,3%,
enquanto o mercado
cresceu 4,1%.
Até 1989, investiam-
se mais de R$ 20
bilhões por ano no
setor energético.
Nos últimos anos,
esse valor caiu para
R$ 8 bilhões

UHE MIRANDA � MG

CRÔNICA DE UMA CRISE ANUNCIADA
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te ano, a falta de chuvas tornou-se
preocupante, mas prevaleceu o diagnóstico
de que ainda não era hora de adotar o racio-
namento, já que o período das chuvas iria até
o final de abril. Ocorreu, no entanto, segun-
do o governo, a maior estiagem dos últimos
70 anos. O jornal enfatiza que, apesar de in-
sistir que o governo não havia sido informa-
do da gravidade da crise, Pedro Parente se
negou a apontar os responsáveis pelo quadro
atual. Disse que a função da Câmara não é
apontar responsabilidades. �Seria gastar tem-
po precioso�, afirmou o ministro.

O ministro reconhece, no entanto, que o
sistema energético brasileiro ainda tem gar-
galos que hoje contribuem para agravar a cri-
se. Em depoimento ao jornalista Luís Nassif,
publicado pela Folha de S. Paulo em 21 de ju-
nho, Parente explicava que o novo modelo
desenhado para o setor definiu como objeti-
vos a competição, o aumento dos investimen-
tos privados, a melhoria da qualidade dos ser-
viços, o preço justo e a diversificação da ma-
triz. As causas da crise residiriam, segundo
Parente, em problemas que ainda não foram
superados, como a indefinição da política de
reajuste de tarifas e a atuação ainda tímida do
mercado atacadista de energia, impedindo o
aparecimento de PPAs (contratos de compra
de longo prazo, que detonam todo o proces-
so de financiamento e garantia). As princi-
pais indefinições regulatórias estariam relacio-
nadas com a variação cambial do gás, com os
empecilhos nos contratos com a Petrobras e
com a lentidão com que caminhou a
privatização nessa área.

O presidente Fernando Henrique Cardo-
so, também segundo reportagem da Folha de
S. Paulo publicada em 15 de maio, justificou
o agravamento da crise de energia em função
de �uma estiagem que não era previsível�, mas
reconheceu ser �inegável que há problemas
de maior profundidade, de natureza estrutu-
ral, que têm de ser equacionados para que,
nos próximos anos, nós não tenhamos de ser
pegos outra vez de surpresa�. O ex-ministro
das Minas e Energia Rodolpho Tourinho, que
esteve à frente da pasta de janeiro de 1999 a
fevereiro de 2001, preparou um dossiê sobre
a crise, diluindo a responsabilidade para to-

dos os presidentes brasileiros desde 1987, ano
a partir do qual houve uma queda brutal dos
investimentos no setor elétrico. Tourinho
compartilha ainda a opinião de Fernando
Henrique Cardoso: a de que o problema
maior é a falta de chuva. Para o ex-ministro,
a crise estrutural era conhecida de todos; já
os dados sobre os reservatórios preparados
pelo ONS não continham, em dezembro de
2000, informações específicas sobre a crise que
estava por começar, e o nível das chuvas des-
te ano é o mais baixo dos últimos 70 anos.

Divulgado em julho, o relatório da Co-
missão de Análise do Sistema Hidrotérmico
de Energia Elétrica, nomeada por Fernando
Henrique Cardoso para analisar os motivos
que levaram à crise, isentou o presidente da
responsabilidade sobre o racionamento. Con-
cluiu, ainda, que o fluxo de informações en-
tre o ONS, a Aneel, o Ministério das Minas
e Energia e a Presidência foi inadequado para
transmitir ao �alto escalão do governo qual
o risco e a severidade da crise que se avizi-
nhava�. A comissão entendeu que houve
ambigüidade nos conceitos de risco e profun-
didade do racionamento. As deficiências de
comunicação foram atribuídas, pela comis-
são, principalmente ao Ministério das Minas
e Energia, comandado por Rodolpho
Tourinho. O ministro defendia a tese de que
o Programa Prioritário de Termelétricas
(PPT) teria condições de evitar uma suposta
crise, mesmo que houvesse um crescimento
do consumo superior ao previsto, desde que

Os reservatórios da
Cemig, que estavam

com 49% de
armazenamento,

chegaram a 22% em
junho de 2001

CRÔNICA DE UMA CRISE ANUNCIADA
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a média de chuvas ficasse em, no mínimo,
85% do histórico de 70 anos. A comissão ti-
nha representantes também de Itaipu, da
Unicamp e do Ibmec Educacional.

Causas da crise � A crise brasileira tem, no
entanto, raízes mais ramificadas. Alguns ana-
listas atribuem-na não à estiagem ou ao
desencontro de informações, mas, sim, ao
modelo de privatizações implantado no Bra-
sil a partir da década de 90. Esse processo não
levou em conta aspectos importantes do sis-
tema energético brasileiro, conforme alerta
uma das publicações do programa de ações
do Movimento �Minas em Defesa das Águas�,
lançado pela Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais, em abril deste ano. O
documento é resultado de proposta da Co-
missão de Defesa do Setor Energético Nacio-
nal, grupo de trabalho integrante do Movi-
mento. Por razões históricas e por seus abun-
dantes recursos hídricos, informa o relatório,
o Brasil construiu seu sistema de energia elé-
trica baseado na geração hidráulica. As usi-
nas hidrelétricas são responsáveis pela gera-
ção de mais de 90% da energia elétrica pro-
duzida e consumida no País. Esse modelo foi
ampliado e consolidado, a partir da década
de 40, por empresas estatais federais (Chesf,
Furnas, Eletronorte e Eletrosul, entre outras)
e estaduais (Cemig, em Minas; Cesp, em São
Paulo; e Copel, no Paraná).

O sistema hidrelétrico brasileiro oferece
grandes vantagens, como baixo custo de ge-
ração e suprimento de energia a áreas mais
carentes, graças ao modelo de gestão integra-
da � o excedente de energia de uma usina hi-
drelétrica ou de uma região pode ser repassa-
do para outra, permitindo equilíbrio ao sis-
tema. Nenhum outro país possui tamanha
maleabilidade de transferência de energia elé-
trica como o Brasil, mas essa maleabilidade
tem sido prejudicada pela falta de investimen-
tos nas áreas de transmissão e distribuição.
�A energia elétrica não é uma mercadoria
como outra qualquer, não é uma commodity,
como o aço. Se faltar aço, podemos importar
à vontade, desde que ele exista no mercado
internacional. No caso da energia, existe uma
restrição, que é a do transporte, da transmis-
são�, enfatiza o coordenador do Programa

Energético da Coppe/UFRJ, professor Mau-
rício Tolmasquim.

No que diz respeito à interligação Sul/
Sudeste, estudo divulgado pelo Governo do
Estado de Minas Gerais mostra que o neces-
sário reforço no sistema de Itaipu foi siste-
maticamente postergado. No final de maio
de 2001, a Região Sul enviou para o Sudeste
cerca de 1.700 MW médios, enquanto que a
Norte supriu 1.000 MW médios à Região
Nordeste em função das boas condições
hidrológicas nessas regiões supridoras. Maio-
res valores poderiam ter sido transferidos do
Sul para o Sudeste, acrescenta o documento
do governo estadual, minimizando os efeitos
da redução de carga, se o terceiro circuito de
750 MW estivesse em operação na data pre-
vista (1998).

Embora o Estado mantenha sob seu con-
trole 80% da geração e 30% da distribuição,
as empresas estatais de energia não podem
investir mais no setor, proibidas pela equipe
econômica do governo federal. Segundo es-
tudo divulgado pelo Governo do Estado de
Minas Gerais, para conter o déficit público,
essas empresas foram impedidas de obter fi-
nanciamentos, entre outras fontes, no
BNDES, para a construção de novas usinas
ou qualquer outra ação necessária ao atendi-
mento do crescimento de mercado. O crédi-
to ao setor público foi contingenciado pela
Resolução nº 2.271, de 18 de abril de 1996,
do Banco Central do Brasil.

A falta de investimentos trouxe, entre ou-
tros problemas, a necessidade de uso intensivo
das reservas d�água. O assistente da Diretoria
de Distribuição e Comercialização da Cemig,
Elmar de Oliveira Santana, cita o período com-
preendido entre 12 de junho de 2000 e 12 de
junho de 2001 para demonstrar o esgotamento
desses recursos. Os reservatórios da Cemig, que
estavam com 49% de armazenamento, chega-
ram a 22% em junho deste ano. Os do Sudeste
(englobando os reservatórios da Cemig) apre-
sentaram os índices de 51 e 29%, respectiva-
mente; os do Nordeste, 64 e 26%. Já os reserva-
tórios do Sul, que representam 6% do
armazenamento global do Brasil, apresentaram
o índice de 24% em junho de 2000 e de 89% em
junho deste ano.

�
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Nenhum outro país
possui tamanha
maleabilidade de
transferência de
energia elétrica como
o Brasil, mas essa
maleabilidade tem
sido prejudicada pela
falta de
investimentos nas
áreas de transmissão
e distribuição
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�Os cenários são a parte mais importan-
te. Chegamos a algumas premissas: a afluên-
cia (volume de água que chega ao reservató-
rio) de junho a novembro deste ano vai ficar
entre 60 e 80% da média histórica. Isso im-
plica dizer que vamos terminar o ano com
um volume d�água represado em torno de 5
a 10%. Nunca operamos nossas usinas com
esse volume. Portanto, não sabemos o que
poderá ocorrer daqui para frente�, afirma
Elmar de Oliveira Santana.

Privatizações � Assim, a esse quadro de au-
sência de investimentos em geração, transmis-
são e distribuição de energia e de uso
indiscriminado dos reservatórios soma-se o
atropelo do processo de privatizações, que
contribuiu, em grande parte, para a crise atu-
al. Esse processo foi iniciado em abril de 1990,
quando o então presidente Fernando Collor
de Mello, por meio da Lei nº 8.031, instituiu
o Programa Nacional de Desestatização, com
o objetivo de transferir para a iniciativa pri-
vada atividades �indevidamente� exploradas
pelo setor público. Em 1995, no governo de
Fernando Henrique Cardoso, o Decreto nº
1.481 incluiu as empresas estatais de geração
de energia elétrica no Plano Nacional de
Desestatização; e a Lei nº 9.648, de 1998,
criou condições para a divisão e a venda das
empresas geradoras de energia elétrica subsi-
diárias da Eletrobras.

 O professor Maurício Tolmasquim, da
UFRJ, faz uma retrospectiva do processo,
lembrando que o governo brasileiro, antes
de definir o modelo a ser implantado e de
viabilizar a agência reguladora do setor, co-
meçou a privatizar as companhias. Em 1995,
foi privatizada a distribuidora de energia
Escelsa, no Espírito Santo; depois, a Light,
no Rio de Janeiro. Só em 1997 foram
privatizadas dez concessionárias distribuido-
ras de energia elétrica. �Inverteu-se a lógica
de qualquer racionalidade; começamos a cons-
truir a casa pelo telhado, sem haver as funda-
ções�, opina. Na avaliação do professor, hou-
ve também uma importação equivocada do
modelo inglês de divisão das empresas hidre-
létricas, desconsiderando as diferenças de
mercado e dos sistemas de energia elétrica do
Brasil e da Inglaterra.

A importação do modelo inglês de
privatização não é um caso isolado. Segundo
publicação do Movimento �Minas em Defe-
sa das Águas�, lançado pela Alemg, o Brasil
importou também o modelo adotado na
Califórnia (Estados Unidos). Lá, o controle
e o planejamento do sistema energético pas-
saram para a iniciativa privada, as empresas
geradoras se cartelizaram, não investiram o
suficiente na expansão do setor e mantive-
ram a produção próxima da demanda, para
provocar o aumento de preços. O resultado
foi racionamento, blecautes e tarifaços. Se-
gundo a mesma publicação, no Brasil, a tari-
fa de energia elétrica para consumidores
residenciais aumentou 67% acima da inflação
no governo Fernando Henrique Cardoso,
sendo hoje uma das mais caras do mundo:
cerca de US$ 100,00 o MW/h. A multina-
cional Light compra energia do complexo de
Furnas ao preço de R$ 35,00 cada 1.000 kWh
e os revende ao consumidor a R$ 160,00. Em
compensação, a tarifa média cobrada das in-
dústrias não chega a US$ 32,00. Destacam-se
nesse setor as indústrias eletrointensivas (prin-
cipalmente as de alumínio e ferroligas), que
gastam muita energia e pagam a tarifa mais
barata do mercado.

Esse modelo tarifário é também criticado
pelo diretor da Secretaria de Energia do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Indústria
Energética de Minas Gerais (Sindieletro),
Franklim Moreira Gonçalves, membro do
Conselho Estadual de Energia. Segundo ele,
o novo modelo, cujo objetivo era atrair o

CRÔNICA DE UMA CRISE ANUNCIADA
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capital privado, não foi objeto de lei no Con-
gresso Nacional e nem de debates com espe-
cialistas e entidades de defesa do consumidor,
mas, sim, definido em contratos de conces-
são assinados com a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). Moreira propõe
uma �regulação social� da tarifa, conduzida
com a participação de entidades da sociedade
civil organizada e apontando para a diminui-
ção dos preços, com opções de interferência
na matriz energética. Para atingir esse objeti-
vo, de acordo com o sindicalista, é necessá-
ria, antes, transparência de informações so-
bre os reais custos do sistema, bem como
dados sobre as usinas que já foram amortiza-
das, entre outros.

Outro problema levado em conta quan-
do se analisa a questão energética brasileira
refere-se à regulamentação do setor, que não
precedeu a privatização, como deveria ter
ocorrido. Atualmente, o Estado possui nada
menos que três órgãos cuidando de energia:
A Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), o Ministério das Minas e Energia e o
Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), empresa que monitora a rede física
que permite à eletricidade trafegar por todo
o Brasil. O despontar da crise fez nascer mais
uma estrutura de decisão: a Câmara de Ges-
tão da Crise de Energia, chefiada pelo minis-
tro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente.

Soluções � Além das medidas de curto prazo
implementadas a fim de evitar os apagões,
outras propostas de solução têm sido apre-
sentadas. A Câmara de Gestão da Crise de
Energia definiu linhas de ação em três fren-
tes: ajuste da demanda, por meio da redução
do consumo; um programa emergencial e um
outro programa estruturado de aumento da
oferta. No que diz respeito à oferta, o pro-
grama, segundo o jornalista Luís Nassif, em
artigo publicado pela Folha de S. Paulo, em
21 de junho, será liderado pelo BNDES, com
a participação direta do Ministério das Mi-
nas e Energia, da Eletrobras, da Aneel e da
Advocacia-Geral da União. O primeiro pas-
so será o de diagnóstico, permitindo definir
o déficit emergencial por trimestre e região,
para reduzir o risco de racionamento em
2002. Serão identificadas alternativas rápidas

de viabilização de energia em curto prazo,
desde compras de direito de consumo pelo
governo, por meio do mercado atacadista, até
a atração de empresas que possam viabilizar
oferta de energia em curto prazo, como gru-
pos geradores, barcaças, turbinas de avião.

A Advocacia-Geral da União se incum-
birá, informa Nassif no mesmo artigo, de
encontrar soluções legais para apressar as
análises de ambiente, sem comprometer o
tema. O aumento estrutural da oferta será
de responsabilidade direta do Ministério das
Minas e Energia e contemplará: metas para
aumento diversificado de geração, com in-
dicação detalhada de implementação; ênfa-
se no investimento privado, resolvendo os
problemas do modelo; setor público atuan-
do apenas subsidiariamente em obras indis-
pensáveis; preferência para formas indiretas,
tais como PPAs e participações minoritárias;
prioridade máxima a financiamentos do
BNDES; ênfase na co-geração e racionaliza-
ção; utilização de fontes alternativas, espe-
cialmente as energias eólica e da biomassa.
Dependendo do sucesso do programa, pre-
vê-se, em 2001, racionamento sem apagão;
em 2002, uma redução sensível da depen-
dência da hidrologia do próprio ano; e, em
2003, a completa normalização do nível de
oferta de energia.

O governo de Minas Gerais tem um pa-
cote de sugestões, entre elas o incentivo à
construção de Pequenas Centrais Hidráuli-
cas (PCHs), por meio da abertura de linhas
de financiamento pelos bancos e agências de
fomento. �Temos em Minas Gerais 1.600
MW de PCHs possíveis de serem construídas.
A iniciativa privada pode entrar nesse seg-
mento, mas é preciso flexibilidade para libe-
ração de recursos, além de ser levado em conta
o aspecto ambiental�, afirma o assistente da
Diretoria de Distribuição e Comercialização
da Cemig, Elmar de Oliveira Santana.

A Fiemg está trabalhando, juntamente
com a Aneel e o Ministério das Minas e Ener-
gia, no preparo de um programa que venha
criar uma matriz energética no País que não
seja tão suscetível a crises como a atual. �Den-
tro das propostas apresentadas e como todos
os investimentos em geração de energia são
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de médio para longo prazo, teríamos que
começar imediatamente. Acreditamos que a
solução passa pela conclusão da usina nucle-
ar Angra III�, opina o vice-presidente da
Fiemg, Robson Braga de Andrade. A energia
nuclear é a terceira maior fonte de geração
de eletricidade no mundo (são 438 usinas
nucleares em operação). As reservas de com-
bustível são abundantes; as usinas não emi-
tem poluentes, o avanço tecnológico tornou-
as mais seguras, mas produzem lixo radiativo
e sofrem o estigma de acidentes.

A indústria de Minas Gerais também su-
gere a criação do �Certificado de Racionali-
zação�, um título ao portador do direito de
uso da energia elétrica, aceito por todas as
concessionárias, concedido às indústrias que
promoverem redução no consumo superior
às suas metas. Para a Fiemg, a medida esti-
mulará a racionalização e permitirá a acomo-
dação de demanda e a oferta de energia. Ou-
tra sugestão é a abertura de linhas de finan-
ciamento dos bancos de desenvolvimento e
do Banco do Brasil para projetos de eficien-
tização energética, especialmente a troca de
equipamentos por novos e por outros mais
eficientes. Os empresários mineiros também
propuseram a criação de um �Grupo de
Acompanhamento�, formado por represen-
tantes do governo, da Cemig, da Companhia
Força e Luz Cataguases-Leopoldina e da
Fiemg, para analisar setorialmente as perdas
de competitividade do setor produtivo do
Estado e propor medidas excepcionais visan-
do preservar a produção, o emprego e a arre-
cadação em Minas.

Além das medidas sugeridas acima, exis-
tem alternativas para a crise energética que
passam pela utilização das tecnologias solar,
eólica, geotérmica ou daquela resultante da
incineração de restos orgânicos (a biomassa).
Todas essas contribuem com menos de 2%
da eletricidade consumida no planeta, segun-
do o World Energy Council, o Greenpeace
e o Instituto de Energia Eletrotécnica da
USP. A energia solar ainda não teria se mos-
trado capaz de produção em grande escala,
além de o custo de instalação dos equipa-
mentos ser alto; já a eólica é a fonte de ener-
gia alternativa com maior taxa de crescimen-

to, mas só entra com 0,1% da produção to-
tal de eletricidade.

A biomassa agrupa várias opções de quei-
ma de madeira, carvão vegetal e o
processamento industrial de celulose e baga-
ço de cana-de-açúcar, incluindo o uso de ál-
cool como combustível. Ela responde por 1%
da energia elétrica mundial, mas seu uso em
larga escala esbarra nos limites da
sazonalidade e, dependendo de como se quei-
ma, pode ser muito poluente, de acordo com
o World Energy Council, o Greenpeace e o
Instituto de Energia Eletrotécnica da USP.
No que diz respeito ao gás natural, as reser-
vas são abundantes e a produção deve dobrar
até 2010. É cada vez mais usado para gerar
eletricidade, mas exige grandes investimen-
tos em infra-estrutura de transporte e os pre-
ços são instáveis em algumas regiões.

As soluções para a atual crise energética
devem levar em conta, portanto, diferentes
aspectos e abarcar ações de curto, médio e
longo prazos. Investimentos em geração,
transmissão e distribuição de energia são im-
perativos, além da necessidade de o País de-
bruçar-se sobre alternativas de produção de
energia. O governo deve estar aberto tam-
bém às contribuições do empresariado, da
sociedade civil organizada e dos especialis-
tas no tema, para troca de informações e
compartilhamento de estudos. Com essa par-
ceria, será possível o Brasil evitar a repeti-
ção da crise atual, que paira sobre nossas
cabeças e ameaça deixar no escuro todos os
brasileiros.

CRÔNICA DE UMA CRISE ANUNCIADA

Maurício
Tolmasquim:
Começamos a
construir a
casa pelo
telhado, sem
haver as
fundações

Marcelo Metzker

A
P
A
G
Ã
O


