
A CRISE ENERGÉTICA BRASILEIRA

O Racionamento

O iminente colapso do sistema energético brasileiro
i levou o governo federal a anunciar um 'pacote de

\JJ \LI,
(:'Y	medidas, a serem aplicadas inicialmente nas regiões

Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, destinadas a re-
duzir o consumo de energia elétrica.

Esse pacote' - depois do qual ainda podem vir os
'apagões" (corte geral de energia elétrica durante algumas ho-

ras por dia) - consiste, basicamente, em obrigar os consumidores a gastar
menos eletricidade, sob pena de pagar multas (que o governo chama de
sobretaxas) e ter o fornecimento cortado.

Veja o que economistas, empresários, sindicalistas, políticos, juristas, técni-
cos da área de energia, especialistas em defesa do consumidor,consulto-
res e cidadãos comuns dizem sobre as medidas de racionamento:

• As medidas irão atingir a grande maioria da população brasileira, inclusive
as classes mais pobres.

• Os bônus para quem economizar além da quota estipulada pelo gover-
no serão mínimos e pouco significativos financeiramente, principalmente
para as famílias que consomem abaixo de 100 kWh/mês, para as quais não
há como cortar em seus gastos.
• As sobretaxas impostas aos consumidores constituem, na prática, um
aumento disfarçado de tarifas e podem ser consideradas como um corisco".

As sobretaxas e o corte de energia para os consumidores que pagam
em dia sua conta contrariam a Constituição Federal, o Código de De-
fesa do Consumidor e a lei que regulamenta a concessão dos serviços
do setor.



• As distribuidoras de energia passaram a reivindicar do governo aumento
de tarifas, em razão dos custos operacionais e administrativos que terão
para se adequar às medidas.

• Os problemas de armazenamento no setor de alimentos poderão pro-
vocar desabastecimento e elevação de preços.

• Muitas empresas terão que conter seu crescimento, reduzir a produção
• elevar preços, contribuindo para o aumento do desemprego, a recessão
• a inflação.

A Crise Energética
O racionamento de energia elétrica e os possíveis apagões - que irão
exigir sacrifícios de toda a população brasileira - não são conseqüência da
falta de chuvas ou do desperdício generalizado. Eles decorrem de uma
série de erros na política energética adotada pelo governo:

• Desde 1995, o consumo de energia elétrica no País vem crescendo mais
do que a oferta; o aumento médio tem sido de 5% ao ano, o que repre-
senta cerca de 15 bilhões de kWh - o consumo de
todo o Estado do Paraná; mas o governo não ter-
investido quase nada na expansão do sistema
energético.

• A variação na quantidade de chuvas nos últi-
mos anos tem sido muito pequena; como não
foram construídas novas usinas, houve necessi-
dade de liberar mais água das barragens para pro-
duzir energia, o nível foi baixando e já está send
utilizada a reserva do ano que vem; pela situação
tica dos reservatórios, é quase certo que o raci
mento terá que ser mantido no próximo ano.

• Em quase todo o mundo, a geração de hidreletricidade é uma tarefa do
Estado; no Brasil, o governo preferiu privatizar, deixou de investir e enfra-
queceu o sistema hidrelétrico para justificar sua venda ao setor privado.

• O modelo das pnvatizações no Brasil começou a ser implantado em
abril de 1990, pelo presidente Fernando ColIor de Mello, por meio da Lei
n° 8.031, que instituiu o Programa Nacional de Desestatização, com o



objetivo de transferir para a iniciativa privada atividades indevidamente"
exploradas pelo setor público.

• Em 1995, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, o Decreto n°
1.481 incluiu as empresas estatais de geração de energia elétrica no Plano
Nacional de Desestatização, e a Lei n° 9.648, de 1998, criou condições
para a divisão e venda das empresas geradoras de energia elétrica subsidi-
árias da Eletrobrás.

• A privatização começou pela Eletrosul; depois de dividida, ela teve seu
setor de geração vendido; o governo tentou acelerar o processo: só em
1997 foram privatizadas dez concessionárias distribuidoras de energia elé-
trica; a seguir, deu início ao processo de avaliação de Furnas, Chesf e
Eletronorte, para serem também privatizadas.

Política Equivocada
O processo de privatização das empresas hidrelétricas brasileiras não leva
em conta diversos fatores importantes, tais como:

• Por razões históricas (a primeira hidrelétrica brasileira foi instalada em
1883) e por seus abundantes recursos hídricos, o Brasil construiu seu siste-
ma de energia elétrica baseado na geração hidráulica; as usinas hidrelétri-
cas são responsáveis pela geração de mais de 90% da energia elétrica
produzida e consumida no País.

Esse modelo foi ampliado e consolidado a partir da dé-
cada de 40, por empresas estatais federais - como

Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletrosul - e es-
ÓI. taduais - como Cemig, Cesp

(São Paulo) e
(Paraná).
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• Os recursos hídricos e energéticos são estratégicos para o desenvolvi-
mento brasileiro: a energia hidrelétrica é limpa, renovável e independe de
oscilações de mercado impostas por instituições internacionais
controladoras de outras fontes de energia, como a Opep (Organização
dos Países Exportadores de Petróleo).

• Nenhum outro país do mundo ousou privatizar maciçamente seu sistema
hidrelétrico.

• O sistema hidrelétrico brasileiro oferece grandes vantagens, como baixo
custo de geração e suprimento de energia a áreas mais carentes, graças ao
modelo de gestão integrada - o excedente de energia de uma usina hi-
drelétrica ou de uma região pode ser repassado para outra, permitindo
equilíbrio ao sistema.

• Se não tivéssemos esse sistema, que possibilita armazenar a energia
elétrica e equilibrar sua distribuição, já estaríamos sujeitos ao racionamento
há mais tempo.

• Nenhum outro país possui tamanha maleabilidade de transferência de
energia elétrica como o Brasil; só que essa maleabilidade tem sido prejudi-
cada pela falta de investimentos nas áreas de transmissão e distribuição.

• Importamos, equivocadamente, o modelo inglês de divisão das empre-
sas hidrelétricas, desconsiderando as diferenças de mercado e dos siste-
mas de energia elétrica do Brasil e da Inglaterra.

• Importamos também o modelo de privatização adotado na Califórnia,
onde o controle e o planejamento do sistema energético passaram para a
iniciativa privada, as empresas geradoras se cartelizaram, não investiram o
suficiente na expansão do setor e mantiveram a produção próxima da
demanda, para provocar aumento de preços, resultado: racionamento,
blecautes e tarifaços.

• Tudo indica que, seguindo o mesmo caminho, também ficaremos reféns
das empresas privatizadas.

Conseqüências das Privatizações
Veja algumas conseqüências das privatizações no setor hidrelétrico brasi-
leiro:

• Apesar de todas as vantagens oferecidas pelo governo, as empresas
privatizadas não estão investindo o necessário para a expansão do setor, e



não há garantias de que irão mudar seu procedimento (os investimentos
são elevados e de retorno em longo prazo); seu objetivo maior é o lucro,
e não o desenvolvimento social; querem comprar usinas prontas, que dão
grandes lucros em curto prazo - e com dinheiro do contribuinte
(via BNDES).

• A privatização das geradoras de eletricidade traz o risco de condenar o
País a deixar inexplorada grande parte de seus recursos hídricos (até o
momento o Brasil explorou apenas 25% de seu potencial hidrelétrico).

• Não há garantias de que, nas mãos da iniciativa privada, os recursos
hídricos - que são um bem comum - sejam preservados para outros fins
além do energético, como irrigação, controle de cheias, desenvolvimento
da pesca, navegação, recreação, equilíbrio ambiental, sobrevivência das
populações ribeirinhas.

autorizar o processo de privatização das em-
;as hidrelétricas estatais, sem o prévio debate
n a sociedade, o governo abre caminho não
3 para afastá-las dos interesses maiores do País,
ias também para que alguns dos mais impor-
tantes rios brasileiros, como o São Francisco,

o Grande e o Paranaíba, passem a ser con-
trolados pela iniciativa privada.

• A partir das privatizações, agravou-se o déficit de energia elétrica no
País; o risco de racionamento triplicou; cerca de 100 mil empregos foram
extintos pelas empresas privatizadas; muitas famílias, no interior do País,
voltaram a consumir velas e querosene, em razão do aumento nas contas
de luz.

• A tarifa de energia elétrica para consumidores residenciais aumentou
67% acima da inflação no goveno de Fernando Henrique Cardoso; é uma
das mais caras do mundo: cerca de US$ 100 o MWAi.

• Em compensação, a tarifa média cobrada das indústrias não chega a US$
32; destacam-se nesse setor as indústrias eletrointensivas (principalmente
as de alumínio e ferroligas), que gastam muita energia e pagam a tarifa mais
barata do mercado.

• A multinacional Light compra energia elétrica de Furnas ao preço de R$
35,00 cada 1.000 kWh e os revende ao consumidor a R$ 160,00 - um



péssimo negócio para a economia brasileira e para a população; no mer-
cado livre (spot), 1.000 kWh podem chegar a R$ 300,00.

• O governo desmontou os comitês de planejamento do setor elétrico;
resultado: muitas empresas privatizadas hoje se negam a fornecer os da-
dos necessários a uma gestão planejada.

• Segundo o discurso oficial, as privatizações trariam como benefícios:
maior investimento nos setores de educação, segurança e saúde; redução
das dívidas interna e externa; melhoramento dos serviços prestados à p0-
pulação; redução das tarifas; até hoje, porém, os recursos financeiros ori-
ginados das privatizações estão servindo mais a outras finalidades, como
pagamento de obrigações a credores (nacionais e internacionais) e paga-
mento de juros ao capital especulativo.

Furnas em Perigo

O presidente Fernando Henrique Cardoso vem tentando aprovar no Con-
gresso Nacional a divisão e as condições de privatização de Furnas. Isso
poderia provocar grandes prejuízos econômicos e um perigoso
desequilíbrio no sistema hidrelétrico brasileiro, pelos seguintes motivos:

• Mais de 50% da energia elétrica consumida no Brasil passa pelo Sistema
Furnas; mais de 90 milhões de brasileiros, dos Estados de Minas Gerais,
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins e Distrito Federal,
dependem dela.

• Furnas, integrada, é uma das maiores e mais lucrativas empresas da Amé-
rica do Sul; a divisão e a privatização propostas pelo governo afetarão seu
equilíbrio financeiro e reduzirão sua capacidade de investimento.

• Furnas, integrada, tem um grande potencial para atrair o capital privado
para seus projetos de expansão, na forma de parceria ou de participação
societária; dividida, perderá essa capacidade.

• A privatização de Furnas prevê a venda da parte mais estratégica do
sistema, a de geração, que envolve decisões que afetam a soberania
nacional.

• A divisão de Furnas deixará nas mãos do Estado uma empresa de trans-
missão deficitária, inviável econômica e financeiramente.



• A divisão e a privatização de Furnas aumentarão os riscos de falta de
energia elétrica nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

• A redução dos riscos de novos racionamentos e apagões" depende
muito dos investimentos já programados para Furnas.

Pressões sobre a

A Cemig também está na mira do governo para ser dividida e privatizada.
Um contrato assinado, no governo estadual anterior, com a Aneel (Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica) prevê a divisão da Cemig nas áreas de
geração, transmissão, distribuição e comercialização. Um projeto do go-
vernador Itamar Franco sobre o assunto está em tramitação na Assembléia
Legislativa.

Veja o que pode acontecer com a Cemig se ela for dividida e perder o
controle do Estado:

• A divisão da Cemig é o primeiro passo para sua privatização, de acordo
com o modelo adotado pelo governo brasileiro.

• Dividida, a Cemig (tomando como exemplo o exercício de 2000) teria
aumentada sua carga de impostos de R$ 197 milhões para R$ 261 milhões
(32,4 %); seu lucro seria reduzido de R$ 471 milhões para R$ 424 milhões
(9,8 %); e haveria despesas de operação entre as novas empresas estima-
das em R$ 67 milhões por mês.

• O aumento dos impostos e das depesas e a redução do lucro terão
como conseqüências: a) elevação das tarifas; b) diminuição dos investi-
mentos, indispensáveis para evitar novas crises no futuro (lembre-se que
os sócios estrangeiros já tentaram vetar um programa de investimentos da
empresa).

• A redução dos investimentos (que alcançaram, entre 1994 e 2000, a
média de R$ 626 milhões por ano) inviabilizaria a execução de projetos
de grande alcance social, como o da Usina de lrapé, destinada a promo-
ver o desenvolvimento no Vale do Jequitinhonha.



• Dividida, a Cemig perderá a flexibilidade de utilizar recursos das áreas
mais rentáveis nas áreas menos rentáveis.

• Privatizada, a Cemig - construída com o dinheiro do contribuinte - per-
derá em eficiência e não terá mais compromisso com o desenvolvimento
social (deixará, por exemplo, de dar tratamento diferenciado a consumi-
dores de baixa renda e de investir em regiões mais carentes).

• Dividida e privatizada, a Cemig - patrimônio do povo mineiro - trará
prejuízos para a população e para o Estado.

Questão de Soberania
O governo federal diz que o País gasta muita energia elétrica e que as
empresas do setor, nas mãos da iniciativa privada, serão mais eficientes e
trarão mais benefícios ao consumidor. Veja o que o governo não diz sobre
o consumo no País e o que de fato interessa aos brasileiros:

• O consumo per capita de energia elétrica no Brasil (que está entre as
dez maiores economias do mundo) é de 2.000 kWh/ano (na Noruega é
de 25 mil kWh; no Canadá, de 16 mil kWh), o que situa o país no 820 lugar
nesse indicador econômico, atrás, por exemplo, do Cazaquistão, Líbano,
Venezuela, Croácia, Líbia, Malásia, Jamaica, Guiana Francesa.

• O consumo médio per capita no Maranhão é de 90 kWh/mês, o que
corresponde ao uso de uma lâmpada, um ventilador e uma pequena geladeira.

• Cerca de 20 milhões de domicílios no Brasil ainda não têm acesso à luz
elétrica.

• O controle dos setores hídrico e energético pelo Estado representa uma
atitude de soberania e a preservação de um valioso patrimônio do povo
brasileiro; as empresas estatais do setor hidrelétrico foram construídas com
o dinheiro do contribuinte.

• O futuro da situação energética no Brasil depende de uma política de
planejamento e da prioridade aos interesses econômicos e sociais do País,
o que só será possível dentro da concepção de que os recursos hídricos
e energéticos, altamente estratégicos, devem ser mantidos nas mãos do
Estado, com ações transparentes e controle da sociedade.



O Movimento "Minas em Defesa das Águas"

Diante da realidade exposta, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais lançou, no dia 26 de abril, o Movimento Winas em Defesa das Águas,
com o objetivo de sensibilizar os poderes públicos e a sociedade em geral
para a situação crítica em que se encontram os recursos hídricos e energéticos
do Estado, promover um amplo debate sobre o tema e encontrar soluções
para a crise.

O Movimento foi organizado e está sendo desenvolvido em parceria com
instituições públicas e da sociedade civil, como órgãos do Poder Executivo
estadual, prefeituras, câmaras municipais, associações microrregionais de mu-
nicípios, entidades empresariais, sindicatos, organizações não-governamen-
tais, conselhos profissionais, associações comunitárias, universidades, enti-
dades estudantis.

Entre as ações já realizadas pelo Movimento, destacam-se: manifestação, no
dia 1° de maio, contra a privatização de Furnas, no Município de São José
da Barra (onde se localiza a usina hidrelétrica); ciclo de debates, na Assem-
bléia Legislativa, em que foram discutidos os temas Água: Vida e Cidada-
nia, Política Nacional de Saneamento", "Privatização de Furnas' e 'Transpo-
sição das Águas do Rio São Francisco"; reativação da CIPE-São Francisco (Co-
missão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sus-
tentável da Bacia do Rio São Francisco) e da CIPE-Rio Doce; reuniões com os
Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado; e o Ciclo de Debates "Colapso
Energético e Alternativas para a Crise".

Participe também desta campanha. Nela estamos defendendo não ape-
nas os recursos hídricos e energéticos brasileiros, mas também a sobera-
nia do País e os interesses maiores da população.

INFORMAÇÕES SOBRE O MOVIMENTO "MINAS EM DEFESA DAS ÁGUAS":
Tels.: (31)3290-7686/7687



Entidades que apóiam o
Movimento "Minas em Defesa das Águas"

Associação Afrocultural Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica • Associação Bra-
sileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES/MG • Associação Comunitária e do Meio Ambien-
te da Aideia - AMA Aldeia Associação dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais Associação
dos Funcionários do DEOP/MG Associação dos Jornalistas do Serviço Público - AJOSP • Associ-
ação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Aguas - , AMAG • Associação dos Municípios
da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG Associação dos Municípios do Médio São Francis-
co - AMMESF • Associação dos Servidores do IEF -ASIEF • Associação dos Usuários do Restauran-
te Popular de Belo Honzonte Associação Mineira de Defesa do Ambiente -- NÀDA Associação
Mineira de Empresas Florestais - AMEF • Associação Mineira de Municípios - AMM • Associação
Sete-Lagoaria de Engenheiros - ASE • Central Única aos Trabalhadores - CUT Nacional • Central
única dos Trabalhadores - CUT/MG • Central dos Movimentos Populares Centro Cidadão de
Referência da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CCRBH/RSF • Centro de Estudos do Meio
Ambiente - CEM - Unicentro Newton Parva • Comité da Bacia Hiarográlica do Rio das Velhas -
C1314Welhas • Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil - CNBB - Regional Leste II • Conselho Estadual de Saúde - Câmara Técnica de Saneamento e
Meio Ambiente • Conselho Nacional de Leigos e Leigas Católicos do Brasil - Regional Leste II
Conselho Regional de Economia • Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do
Estado de Minas Geres - CRENMG • Coordenação Sindical dos Trabalhadores no Serviço Público
do Estado de Minas Gerais • Federação das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estaao de Minas Gerais • Federação Mineira
de Associações Microrregionais de Municípios - FEWvW Federação Nacional dos Urbanitários
FNU • Fórum Nacional de Lutas • Fórum Social Mundial - Comitê Minas Gerais • Frente Nacional em
Defesa do Saneamento Ambiental • Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a Prratização de Furnas
• Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC Grupo Pró-Agenda 21 • Instituto Estadu-
al de Florestas - IEF • Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM • Jornal da APA-Sul • Movimen-
to da União Popular do Estado de Minas Gerais - MUP/MG Movimento das Donas de Casa e
Consumidores de Minas Gerais • Movimento de Cidadania pelas Águas • movimento aos Trabalha-
dores Sem Terra - MST • Movimento Nacional de Lutas pela Moradia • ONG 500 Natureza e Vida •
Organização Não-Governamental de Apoio aos Policiais de Minas Gerais - ORGAPOL • Parceria -
Assessoria de Projetos e Pesquisas Sociais • Prefeitura Municipal de Ipatinga • Prefeitura Municipal de
Varginha • Projeto Manuelzão • PUC Minas • Secretaria de Estado do Turismo de MG • Secretaria
Ecológica e de Meio Ambiente de Raposos • Secretaria Técnica e de Divulgação do IV Diálogo
Iriteraniericano de Gerenciamento de Aguas • SINDAGU, AVMG • SINDEFURNAS • Sindicato dos
Economistas de Minas Gerais • Sindicato dos Engenheiros de Minas Geres - SENGEJMG • Sindicato
dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais • Sindicato dos Oficiais Aifaiates, Costureiras e Trabalha-
dores na Indústria de Confecção de Roupas de Belo Horizonte e da Região Metropolitana • Sindica-
to dos Professores de Minas Gerais - SJNPRO/MG Sindicato dos Sociólogos de Minas Gerais
Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Minas Gerais - SINTEST/MG Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais - SINDIELETRO/MG Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal • Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior - ANDES - Regional Leste • Sindicato Nacional dos Servidores Civis do Brasil - UNSP/MG
Sociedade Mineira de Engenheiros - SME • Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF
União dos Vereadores do Estado de Minas Gerais - LWEMIG • 24"Supenntendência Regional de
Ensino - Nova Era.


