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MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem
participado intensamente do debate sobre a crise do setor
energético brasileiro, que tem afetado não apenas os setores
produtivos da economia do País, mas também cada
cidadão, obrigando-o a diminuir o seu consumo de energia

e se adequar a uma meta de economia de 20% nos próximos meses.

A produção de energia no Brasil é preponderantemente focada nas
unidades hidrelétricas, em função da excepcional disponibilidade de
recursos hídricos, com características para esse tipo de aproveitamento,
suficiente para abastecer todo o território brasileiro. Boa parte desses
recursos está concentrada em Minas Gerais, que abriga a nascente de
várias bacias e que, por sua vez, abastecem as mais de 30 usinas
hidrelétricas hoje em funcionamento no Estado.

Dentro desse contexto, a Assembléia Legislativa de Minas tem advertido
as autoridades brasileiras para o risco dessa crise, hoje localizada, agravar-
se ainda mais e alastrar-se para outro setor de atendimento básico da
população se não forem tomadas medidas urgentes e rigorosas de
normatização do gerenciamento dos recursos hídricos brasileiros.

Com essa preocupação, o Legislativo mineiro lançou, em março de 2001,
em parceria com mais de 40 entidades da sociedade civil, o Movimento
�Minas em Defesa das Águas�. Desde o final dos anos 90, a Assembléia
mineira elegeu, entre as prioridades da sua agenda política, a questão
das águas. Em maio de 1992, numa iniciativa pioneira, Minas articulou a
criação da primeira Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco, composta
de deputados dos cinco Estados banhados pelo rio.

De lá para cá, foram realizados diversos eventos em parceria com a
sociedade que possibilitaram a mobilização das entidades e resultaram
no surgimento do Movimento �Minas em Defesa das Águas�.

Esta edição da Revista do Legislativo traz a síntese de depoimentos de
especialistas em alguns dos eventos promovidos pela Assembléia,
condensando as principais análises debatidas nesses encontros sobre a
crise do setor energético brasileiro e a questão da água. Os artigos
tratam ainda de analisar a matriz energética brasileira e a composição
da tarifa de energia paga pelos consumidores. O projeto de lei que
tramita no Congresso Nacional traçando uma política de saneamento
para o País é também objeto de artigo que estuda os avanços e
retrocessos desse projeto e seu impacto sobre o setor.

Outro tema que vem mobilizando o Legislativo mineiro é a proposta
de transposição das águas do Rio São Francisco. Arquivada
temporariamente pelo governo federal, o projeto é polêmico e deverá
ser objeto de novos debates. O Movimento �Minas em Defesa das
Águas�, composto de nove grupos de trabalho, inclui esse tema na sua
agenda e, ainda que a proposta esteja adiada, o grupo deverá continuar
a discuti-la, aprofundando o seu entendimento com a sociedade.
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APAGÃO

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

CRÔNICA DE UMA CRISE ANUNCIADA
Rodrigo Dias
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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
Arquivo da Cemig
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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
Alair Vieira
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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.

�

��

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

CRÔNICA DE UMA CRISE ANUNCIADA
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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

Elmar
Santana:
Não sabemos
o que poderá
ocorrer daqui
para frente

Rodrigo Dias
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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

CRÔNICA DE UMA CRISE ANUNCIADA
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consumida no
planeta
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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
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estiagem ameaça

Estudos da ONU mostram que, nas primeiras décadas do
século XXI, um terço dos países do mundo enfrentará
escassez de recursos hídricos. O Brasil, apesar de ser o país
com a maior disponibilidade desse recurso, terá os mesmos
problemas se não tiver uma política consistente de
aproveitamento sustentável das suas águas

planeta água

Fabiana Oliveira

Jornalista da Alemg

ESCASSEZ
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A
crise energética pela qual
o Brasil passa, atualmente,
parece soar como o pre-
núncio de outra, de di-
mensões tão grandes e efei-
tos tão devastadores quan-

to os da primeira: a crise da água. As notícias
sobre o volume reduzido dos reservatórios
das hidrelétricas e o questionamento sobre
de quem seria a água dos reservatórios das
usinas a serem privatizadas trouxeram à tona
questões antigas, que, volta e meia, emergem
e mobilizam a opinião pública. De quem é o
domínio da água? É possível a gestão integra-
da dos recursos hídricos, tendo em vista seus
múltiplos usos? No planeta água, o planeta
azul, a água é  mesmo abundante e suficiente
para atender às necessidades humanas?

Oceanos e mares respondem por 97,20%
da água existente. Dos 2,80% restantes, que
correspondem à água doce, 2,15% referem-
se às geleiras e calotas polares, principalmen-
te na Antártica e na Groenlândia. Mesmo que
fosse possível liberar essa água, sua utilização
não seria viável, pois isso significaria a eleva-
ção do nível do mar em até 90 metros, inun-
dando cidades e áreas cultivadas em todos os
continentes. Resta, então, 0,65% de água
doce, sendo que 0,31% constitui-se de águas
subterrâneas situadas em profundidades na
crosta terrestre inacessíveis à nossa tecnologia.
Temos, finalmente, apenas 0,34% da água
existente no planeta como água aproveitável,
distribuída pelos rios, riachos, lagos e
aqüíferos subterrâneos acessíveis.

�A água, tida classicamente entre nós como
recurso natural renovável, conforme aprende-
mos nos bancos escolares, é, na verdade, finita
e vulnerável. Se a água é renovável, ela o é
apenas no plano global, pois, localmente, não
tem capacidade própria de se renovar nas con-
dições de uso que a sociedade requer. Essa fal-
sa cultura da abundância de água nos levou a
uma atitude perdulária e acomodatícia. Hoje
vivemos um momento dramático em muitos
lugares por causa da imprevidência, da
irresponsabilidade nossa, social�, opina o pro-
fessor Paulo Afonso Romano, consultor da
Organização dos Estados Americanos (OEA).
A água, acrescenta Romano, tem característi-

cas similares às do sangue em nosso corpo.
�Poder-se-ia dizer que é o sangue da terra. Se é
muito fácil aferir, pela análise do nosso san-
gue, se temos boa saúde ou não, o mesmo ocor-
re com a água. Não há como dizer que um
corpo d�água esteja morto ou maltratado e a
sociedade esteja com a vida desejável e em um
bom padrão de qualidade, até porque, se con-
taminada, a água levará doença não só ao cor-
po humano, mas também ao corpo social�,
afirma.

A Organização das Nações Unidas
(ONU) informa que, nas primeiras décadas
do século XXI, um terço dos países do mun-
do enfrentará escassez de recursos hídricos.
Em termos absolutos, o Brasil é o país com
maior disponibilidade desses recursos, que são
da ordem de 12% do total mundial. Mas, em
termos de disponibilidade por habitante, o
Brasil deixa de ser o primeiro para ser o 23º
país mais bem servido de água. A ONU defi-
niu a quantidade de mil m3 por habitante e
por ano como o mínimo necessário para o
ser humano viver em condições razoáveis. O
Brasil tem a disponibilidade de cerca de 35
mil m3 anuais por habitante nos rios e mais 5
mil m3 de águas subterrâneas. A distribuição
desses recursos é, no entanto, desigual. O rio
com maior volume de água no mundo, o
Amazonas, corre na região menos povoada
do País. No Nordeste, onde a população é
bem maior, a disponibilidade de água é mui-
to menor.

Além dessa distribuição desigual, existe o
problema da degradação dos recursos
hídricos, que remonta à colonização portu-
guesa no Brasil. São mais do que conhecidas
as conseqüências do garimpo desenfreado
daqueles tempos, além de, mais recentemen-
te, do desmatamento das matas ciliares, dos
reflorestamentos indiscriminados, da polui-
ção advinda dos esgotos domésticos, dos
efluentes industriais e do uso intensivo dos
insumos químicos na agricultura, bem como
da ação sem critérios e sem planejamento do
homem sobre a natureza. Todas essas situa-
ções contribuíram para, ao longo de anos e
anos, desenhar-se um quadro preocupante
com relação aos recursos hídricos no Brasil.
No esforço de desenvolvimento do País, in-
tensificou-se o uso desorientado das bacias
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hidrográficas, sem atenção aos seus vários
usos, como irrigação, abastecimento, produ-
ção de energia, navegação, lazer, pesca e ati-
vidade industrial.

Minas Gerais ocupa, no Brasil, uma posi-
ção estratégica no que diz respeito aos recur-
sos hídricos. Conhecido como a �caixa d�água
do País�, o Estado abriga 17 bacias
hidrográficas, sendo as nove maiores as do
São Francisco, Grande, Paranaíba, Doce,
Jequitinhonha, Paraíba do Sul, Mucuri, Par-
do e São Mateus. A Bacia do Rio São Fran-
cisco é a maior delas e abrange 242 municípi-
os de seis regiões do Estado. Segundo dados
da Revista �Águas de Minas�, de abril de 2000,
Minas tem, no entanto, alto potencial
poluidor, como segundo maior parque indus-
trial do País e de intensa atividade
mineradora. Pelo Índice de Qualidade das
Águas (IQA), sem considerar os elementos
tóxicos, a maioria das bacias ainda tem quali-
dade �satisfatória�, uma ínfima parte possui
qualidade �boa�. Em situação �muito ruim�
estão a Bacia do Rio das Velhas e o Rio Betim,
afluente do Paraopeba, que vai dar no São
Francisco. Mas esse quadro não chega a ser
animador, segundo destaca a revista. Consi-
derando os elementos tóxicos, a contamina-
ção atinge quase 80% das águas.

Água deve ser questão �geologizada� � Para
problemas tão conhecidos com relação aos
recursos hídricos, algumas propostas de so-
lução passam pela atitude de �geologizar� a
questão da água, segundo o professor Edésio
Teixeira de Carvalho, do Instituto de
Geociências da UFMG. �Do ponto de vista
da gestão, temos observado que, na constru-
ção, na agricultura ou em outras atividades
humanas, não são consideradas as caracterís-
ticas hidrogeológicas distintas das formações
geológicas, como a infiltração da água, seu
armazenamento e sua descarga lenta através
do sistema. A água não tem autonomia, ela
está agregada à terra. Não levar em conta esse
aspecto é como querer discutir sangue sem
discutir as outras condições do corpo huma-
no�, opina.

Exemplo dessa atitude de �geologizar� a
questão da água é o trabalho que vem sendo
desenvolvido por geólogos de Minas Gerais

e São Paulo de mapeamento dos lençóis sub-
terrâneos da Região do Vale do
Jequitinhonha. Pesquisadores da UFMG e da
USP trabalham em parceria no projeto de-
nominado �Hidrogeologia do Médio
Jequitinhonha�, que conta com recursos pú-
blicos da Fundação de Apoio à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp). Matéria veicu-
lada pelo jornal �Valor�, em maio deste ano,
relata que a água do subsolo do Vale do
Jequitinhonha costuma ser inadequada para
o consumo humano, pois contém sais em
excesso. Mas poderá ser uma alternativa para
alimentar a agricultura da região, descobrin-
do-se, a partir do mapeamento, quais são os
cultivos favoráveis para o solo da região. Os
geólogos também trabalharão juntos em ou-
tro projeto para perfuração de poços e im-
plantação de técnicas de captação e
armazenamento de água da chuva. A idéia,
segundo a reportagem, é transformar os Mu-
nicípios de Francisco Badaró e Jenipapo de
Minas em uma região-piloto de técnicas de
armazenamento de água de chuva.

O secretário de Estado do Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável, Paulino
Cícero de Vasconcellos, informa que o gover-
nador Itamar Franco autorizou a Secretaria
de Estado das Minas e Energia e a Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) a
desenvolverem um projeto de mapeamento
geológico que será, ressalta Paulino Cícero, o
mais importante elemento para a gestão e o pla-
nejamento dos recursos hídricos no Estado. De
acordo com ele, o projeto introduz um elemen-
to novo nas preocupações oficiais: os estudos
não só das águas superficiais, mas também de
hidrogeologia. Já foram feitos a catalogação e o
georeferenciamento de todos os poços
artesianos existentes ao longo de 220 mil km2

da Bacia do São Francisco, o recolhimento das
águas e a análise química, física e bacteriológica
das amostras, constatando-se elevado percentual
de comprometimento por coliformes fecais. Os
estudos levam em conta a natureza e a qualida-
de das águas, a presença de sedimentos, materi-
ais orgânicos, metais pesados e produtos quí-
micos que as lavouras, ao longo do rio, vão
deixando nos corpos d�água. Esses dados, des-
taca Paulino Cícero, são ponto de partida para
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O Brasil é o país com
maior disponibilidade
de água, da ordem
de 12% do total
mundial. Mas, em
termos de
disponibilidade por
habitante, o Brasil
deixa de ser o
primeiro para ser o
23º país mais bem
servido de água
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se planejar uma política oficial de recursos
hídricos. �É preciso informação para a tomada
de decisões gerenciais�, afirma. Segundo ele, não
é por outra razão que hoje todos os rios e baci-
as do Estado estão sendo monitorados pelo Ins-
tituto de Gestão das Águas (Igam) e pela Fun-
dação Estadual de Meio Ambiente (Feam).

Duas tarefas são essenciais e urgentes para
Minas Gerais, acrescenta o secretário. A pri-
meira é a recomposição do patrimônio flo-
restal, que vem sendo devastado pela
imprevidência da economia do Estado ao lon-
go de praticamente dois séculos. �Desde o
começo do século XIX, quando, no Morro
do Pilar, o intendente Manuel Ferreira da
Câmara de Bittencourt e Sá começou a fabri-
car ferro e a devastar as matas ciliares para a
produção de carvão, o machado e, mais tarde,
as motosserras foram lavrando, de maneira
impiedosa, as nossas florestas. É fundamental,
então, uma ampla recomposição, pois é ela que
garante a percolação das águas para a recom-
posição dos aqüíferos�, afirma Paulino Cícero.
A percolação é a operação de passar um líqui-
do através de um meio para filtrá-lo ou para
extrair substâncias desse meio.

A segunda vertente do trabalho diz res-
peito ao tratamento da água � carregada de

metais, de produtos químicos, de resíduos
sólidos e, especialmente, de material orgâni-
co. �Desde que Belo Horizonte foi criada, há
103 anos, estamos jogando todos os dejetos
sanitários da Capital e da Grande BH no cor-
po d�água, sem tratamento�, lembra Paulino
Cícero. Por isso, acrescenta, a Companhia
de Saneamento do Estado de Minas Gerais
(Copasa) está aplicando R$ 80 milhões nas
obras da Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) do Rio Arrudas, entre a Capital e
Sabará. Essa é a primeira estação de tratamen-
to de esgoto para a Grande Belo Horizonte,
que terá biodigestores capazes de conter até
24 mil m3 de resíduos sólidos recuperados dos
esgotos da cidade, recolhendo 80% dos esgo-
tos sanitários da região metropolitana � a
meta leva em conta também a construção da
ETE do Ribeirão do Onça.

Legislação avançou � Essas e outras ações
de governo relativas ao gerenciamento dos
recursos hídricos não podem estar
desconectadas dos preceitos legais sobre o
assunto, devendo sempre se inspirar neles.
Um dos marcos da legislação é a Lei Federal
nº 9.433, de 1997, que instituiu a política
nacional de recursos hídricos e criou o siste-

Dos 70% da população que possui casa, quase metade não é servida por redes de esgoto
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ma nacional de gerenciamento de recursos
hídricos. A norma estabelece que a água é
um bem de domínio público e um recurso
natural limitado, dotado de valor econômi-
co. Esse valor econômico é enfatizado, entre
outros, pela procuradora-geral do Estado,
Carmem Lúcia Antunes Rocha, que classifi-
ca a água como �ouro branco�, um elemento
que tanto pode provocar guerras quanto pro-
mover a paz. �O debate sobre a água, hoje,
aproxima-se do debate a respeito do petró-
leo, ocorrido há alguns anos. É um bem es-
tratégico; não se vive sem ele�, acrescenta
Luiz Gonzaga Ulhoa Tenório, presidente da
Federação Nacional dos Urbanitários (FNU),
entidade que representa os trabalhadores de
saneamento ambiental, energia elétrica, gás
canalizado e meio ambiente.

Além da ênfase no valor econômico da
água, a Lei Federal nº 9.433, de 1997, deter-
mina que a gestão dos recursos hídricos deve
sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas, considerando a bacia hidrográfica e a
unidade territorial para a implementação da
política nacional de recursos hídricos e a atua-
ção do sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos. A Agência Nacional de
Águas (ANA), criada no final de 2000 e que
começou a operar este ano, é a autarquia vin-
culada ao Ministério do Meio Ambiente que
tem como objetivo implementar o sistema
nacional de gerenciamento de recursos
hídricos, além de cuidar diretamente dos rios
de domínio da União. Cabe também à
autarquia articular sua atuação com a dos
órgãos estaduais no sistema de outorga de
direito de uso das águas, bem como estimu-
lar a organização dos atores que vão decidir
as principais questões vinculadas ao uso dos
rios integrantes dos comitês de bacia.

A gestão deve ser, acrescenta a norma, des-
centralizada e contar com a participação do
poder público, de usuários e da comunidade.
�A lei, que ficou quase dez anos sendo nego-
ciada no Congresso Nacional, traz preceitos
que considero da mais alta importância. Ela
transfere um poder para a sociedade como em
nenhuma outra época da história brasileira,
dando-lhe a possibilidade de gerir um bem que
lhe pertence, que é a água�, opina o coordena-

dor do Escritório da Bacia do Rio Doce, Mar-
co Antônio Fernandez. O escritório é um pro-
jeto do Ministério do Meio Ambiente cujo
objetivo, no âmbito da bacia, é implementar
a Lei Federal nº 9.433, de 1997, que inaugura
o conceito de comitê de bacia hidrográfica � o
�parlamento das águas�, segundo Fernandez.
O comitê de bacia hidrográfica é formado por
representantes dos usuários da água, da socie-
dade civil organizada e dos poderes públicos
(federal, estadual ou municipal). É a própria
sociedade quem tem a iniciativa de estruturá-
lo, e é o comitê que definirá os instrumentos e
os critérios de cobrança pelo uso da água, com
base no seu valor econômico.

�A sociedade está mudando a sua postura
com relação à água; até há pouco tempo, es-
távamos muito mal-acostumados a apontar
como �problemas de governo� questões como
essa. Mas quem tem que tomar conta da água
somos nós, cidadãos brasileiros. Hoje, quan-
do se fala em meio ambiente, não se pensa
mais em romantismo ou utopia, mas, sim,
em desenvolvimento social e econômico, te-
mas que não se dissociam da água�, opina
Fernandez. Ele coordena um escritório que
fornece o suporte operacional para que a so-
ciedade se organize e forme os comitês de
bacia. Na Bacia do Rio Doce � que é maior
que alguns países da Europa, com 83.400 km2

de extensão, 228 municípios e 3,1 milhões de
habitantes �, o escritório começou a traba-
lhar em 1996.

�Percebemos que, primeiramente, era in-
teressante trabalhar os comitês de sub-bacias
e atuamos naquelas sub-bacias onde a socie-
dade se manifestava favorável. Mobilizar é,
antes de tudo, convocar vontades�, enfatiza
Marco Antônio Fernandez, relatando que o
trabalho do escritório abrange, entre outras
iniciativas, o repasse de informações, o ofe-
recimento de cursos de capacitação ambiental
e a mobilização das comunidades interessa-
das por meio de eventos específicos. O técni-
co lembra que surgiram focos de mobilização
no Médio Rio Doce, entre Governador
Valadares e Aimorés, a calha principal do rio
e um dos ecossistemas tropicais mais afeta-
dos do mundo. Fernandez classifica como
�assustador� o impacto social decorrente de
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uma postura errada com relação ao meio
ambiente, no Médio Rio Doce, que, na opi-
nião dele, está virando um deserto. Entre 1970
e 1991, a região perdeu cerca de 40% da sua
população, que acabou se instalando nas fa-
velas das cidades grandes. �Algo interessante
que tem, por outro lado, ocorrido na região
é que, com a exaustão do produtor rural em
investir na terra, a própria natureza está se
regenerando, com exuberância que surpreen-
de até os mais otimistas biólogos�, comenta.

O escritório promoveu, em junho de 1999,
durante 15 dias, a �Expedição Piracicaba 300
Anos Depois�, percorrendo a Bacia do Rio
Piracicaba da nascente, em Ouro Preto, à foz,
num amplo movimento de mobilização soci-
al e levantamento das condições ambientais
da bacia. �A expedição rendeu vários frutos.
Nos municípios em que chegava, simplesmen-
te parava as cidades. As pessoas vinham para
as ruas com faixas, bandas e foguetes; à noite,
havia reuniões públicas�, relata Fernandez.
Relatório técnico elaborado por uma equipe
multidisciplinar, cujo trabalho foi dividido por
temas, está sendo devolvido ao Comitê da
Bacia do Rio Piracicaba para que ele
implemente seu plano de ações. O comitê
possui 36 membros, sendo nove usuários re-
presentantes de empresas, nove de organiza-

ções não-governamentais, nove dos poderes
públicos municipais e nove do poder público
estadual. Marco Antônio Fernandez relata que,
por ser uma região de muitos conflitos, o
Comitê do Piracicaba, que ficou estacionado
por um tempo, agora está em fase de aprova-
ção do Regimento Interno. �As empresas da-
quela região têm um poder econômico muito
grande, mas são pressionadas também pelo
mercado internacional e enxergam a recupe-
ração ambiental como estratégia de desenvol-
vimento econômico�, opina o técnico.

No relatório técnico da expedição pela
Bacia do Rio Santo Antônio, está registrada
a diferença entre os dados oficiais e as infor-
mações da pesquisa de campo, afirma Marco
Antônio Fernandez. No que diz respeito ao
saneamento básico, na estatística oficial, 92%
dos municípios seriam atendidos por água.
Segundo o técnico, foi feito um levantamen-
to nos 19 sistemas de abastecimento de água
da bacia, sendo constatados problemas de
quantidade e qualidade. De acordo com o
técnico, 53% desses sistemas não têm sequer
análise de água. �Muitas cidades não têm es-
tação de tratamento; a água é coletada das
cachoeiras e distribuída diretamente à popu-
lação, sendo fortemente impactada a mon-
tante por desmatamento e agrotóxicos�, re-
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Representantes das cidades ligadas ao Complexo de Furnas fazem protesto, nas escadarias da
Assembléia de Minas, durante o Ato Público contra a Privatização de Furnas
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vela. Para Marco Antônio Fernandez, perce-
ber essa realidade �nua e crua� é fundamen-
tal à discussão das políticas públicas. �O se-
tor de saneamento básico precisa ser urgen-
temente discutido, e prefeituras e concessio-
nárias do serviço precisam ser envolvidas
nesse debate�, completa o técnico.

Saneamento � O saneamento tem, inclusi-
ve, motivado discussões recentes e acirradas,
envolvendo governos federal, estaduais e
municipais, além de parlamentares, entidades
do setor e da sociedade civil organizada. O
motivo é a tramitação, no Congresso Nacio-
nal, do Projeto de Lei (PL) 4.147/2001, assi-
nado pelo deputado federal Wellington
Moreira Franco (PMDB/RJ), que institui
diretrizes nacionais para o saneamento bási-
co. Segundo o presidente da Agência Nacio-
nal de Águas (ANA), Jerson Kelman, o pro-
jeto tem o objetivo de regular o setor de sa-
neamento básico, criando condições para
universalizar o serviço. Respondendo às crí-
ticas de que a proposição poderia ser o cami-
nho para a privatização do saneamento no
Brasil, Kelman afirma que o termo
privatização ou equivalente não é usado uma
vez sequer no texto do projeto. Na opinião
do técnico, a proposição tem o objetivo de
equilibrar os interesses, muitas vezes
conflitantes, do governo (titular do serviço),
da prestadora do serviço (que pode ser uma
concessionária) e do cidadão (o consumidor).
Explica, ainda, que, quando o titular decidir
pela concessão � o que não é uma obrigação,
mas uma prerrogativa �, é razoável a existên-
cia de regras para facilitar o investimento de
empresas privadas. �Vemos na imprensa ma-
térias informando que o projeto rouba a
titularidade do município para o Estado, o
que não é verdade. Quando os serviços de
água e esgoto são compartilhados por vários
municípios, no entanto, eles não têm nature-
za local e, por isso, o titular pode ser tanto o
Estado quanto a União�, argumenta.

Para a deputada federal Maria do Carmo
Lara (PT/MG), a política do governo federal,
com a apresentação do PL 4.147/2001, é reti-
rar a titularidade do serviço de saneamento dos
municípios, repassando-a para as companhias
estaduais. Seriam criadas, dessa forma, as con-

dições para privatizar o saneamento. Os ser-
viços de natureza local são de titularidade dos
municípios, como água e esgoto, transporte e
limpeza urbana, entre outros. Maria do Carmo
Lara integra Comissão Especial criada para
analisar o projeto do governo, que foi anexa-
do ao PL 2.773/2000, da parlamentar e do
deputado federal Sérgio Novaes (PSB/CE).
Em artigo publicado nesta edição da Revista
do Legislativo, a deputada relata os motivos
para questionar o projeto governamental.
Maria do Carmo relembra, ainda, ampla dis-
cussão promovida na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal a respeito de outro proje-
to sobre saneamento, que acabou sendo veta-
do, em 1995, pelo recém-empossado presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Para o diretor financeiro do Sindágua,
Vicente de Paula Rodrigues, o projeto do go-
verno fere a Constituição Federal, ao prever
a cassação da titularidade municipal do servi-
ço de saneamento nas regiões metropolita-
nas. O sindicato representa os trabalhadores
em serviços de saneamento do Estado, inclu-
ídos os funcionários da Copasa. �Quando o
poder municipal é cassado e se passa para o
Estado o �filé mignon�, que são as regiões
metropolitanas, a indagação que se faz é quan-
to ao que é mais fácil privatizar. A resposta?
São as 27 companhias estaduais de saneamen-
to�, opina Vicente Rodrigues. Na opinião do
sindicalista, é preciso a regulação do setor,
mas ele defende uma regulação democrática,
criticando o modelo proposto pelo governo
federal, que, segundo ele, atende à �cartilha
do FMI�.

As críticas são compartilhadas pelo presi-
dente da Federação Nacional dos
Urbanitários da CUT, Luiz Gonzaga Ulhoa
Tenório. �O objetivo do projeto é agregar
valor econômico às operadoras estaduais e
garantir a atratividade, para o investidor, de
um mercado que significa, hoje, 70% do sa-
neamento brasileiro e que comporta uma mo-
vimentação financeira de cerca de R$ 13,5
bilhões�, afirma Tenório. A privatização do
setor de saneamento ambiental, compreen-
dendo os serviços de água, esgoto, coleta e
disposição de lixo, controle sanitário e dre-
nagem pluvial, teve início no Brasil há cerca
de 20 anos e, segundo os críticos desse pro-
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cesso, a qualidade dos serviços piorou de
maneira geral. A maioria das operadoras de
água e esgoto são, por outro lado, estaduais e
realizam convênio com os municípios em
regime de prestação de serviço regular. Dos
mais de 5 mil municípios brasileiros, cerca
de 1,3 mil possuem serviços autônomos de
água e esgoto.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), dos 70% da popula-
ção que possui residência, um quarto não
conta com água potável e quase metade não
é servida por redes de esgoto. De acordo com
dados do Ministério da Saúde, aos quais faz
referência a Federação Nacional dos
Urbanitários, 65% das internações hospitala-
res da população até 10 anos de idade, na rede
pública, são causadas por doenças de
veiculação hídrica. A média nacional de tra-
tamento de esgoto é de 14%, de acordo com
a mesma entidade.

Criado no começo da década de 70, o Pla-
no Nacional de Saneamento (Planasa) tinha
como diretriz a eliminação do déficit de abas-
tecimento de água e serviços de esgoto por
meio da extensão dos serviços aos centros
urbanos e às classes sociais. Ao longo de seus
19 anos de existência, como informa a revis-
ta Amanhã, reservou R$ 11,3 bilhões ao se-
tor. Em 1970, apenas 60% da população ur-
bana tinha acesso a sistemas de abastecimen-
to de água e 22%, à rede coletora de esgoto.

Duas décadas e meia depois, em 1995, esses
números haviam progredido, respectivamen-
te, para 91% e 66%. No auge do Planasa, o
setor chegou a receber 0,34% do PIB. Em
meados da década de 90, essa fatia caiu para
0,13%. Para garantir a universalização dos
serviços até 2010, calcula-se que seria  neces-
sário empregar exatos R$ 37,6 bilhões ou uma
média anual de R$ 3,1 bilhões, ou seja, 50% a
mais do que o dinheiro efetivamente injeta-
do na área.

A universalização dos serviços de sanea-
mento e a gestão planejada e integrada dos
recursos hídricos, como se constata, são te-
mas ainda marcados por polêmica, embates
ideológicos e conflitos de interesses. Em Mi-
nas Gerais, que abriga 17 bacias hidrográficas
e a nascente do São Francisco � o rio da unida-
de nacional �, esses assuntos são ainda mais
motivadores. É um desafio antigo encontrar
o ponto de equilíbrio de interesses historica-
mente conflitantes, como os de governo, gran-
des e pequenos empresários, comunidades ri-
beirinhas e entidades dos mais diversos mati-
zes ideológicos e socioeconômicos. No mo-
mento atual, quando a crise energética leva o
Brasil inteiro a pensar na escassez da água e
em suas conseqüências, o desafio parece ga-
nhar proporções ainda maiores, exigindo uma
reflexão mais profunda e ações mais contun-
dentes para que o País não seja �pego de sur-
presa� mais uma vez.
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Quase 65% das internações hospitalares de crianças até 10 anos de idade são causadas por doenças de
veiculação hídrica, e a média nacional de tratamento de esgoto é de apenas 14%
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Minas se une em

Até o final do ano, os nove grupos que compõem o Movimento �Minas em
Defesa das Águas�, uma parceria do Legislativo mineiro com entidades da
sociedade civil, vão promover uma série de eventos para debater temas
relacionados com a crise energética e  a questão da água
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O
surgimento do Movi-
mento �Minas em De-
fesa das Águas�, lidera-
do pela Assembléia
Legislativa de Minas
Gerais, é resultado de

uma intensa mobilização da sociedade minei-
ra, ao longo dos últimos dois anos, na defesa
dos recursos hídricos do Estado. Em meados
de 1999, o tema já liderava a agenda política
do Legislativo mineiro, importância eviden-
ciada na iniciativa conjunta com a Assembléia
Legislativa do Espírito Santo de criação da
Comissão Interestadual Parlamentar de Es-
tudos para o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia do Rio Doce (Cipe-Rio Doce). A
Cipe é composta de 12 deputados das duas
assembléias e tem o objetivo de congregar
esforços políticos e técnicos indispensáveis à
recuperação, à preservação e ao desenvolvi-
mento da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

O Rio Doce nasce nas Serras da
Mantiqueira e do Espinhaço, em Minas Ge-
rais, e percorre cerca de 970 km, até atingir o
Oceano Atlântico, no Município de Linhares,
no Espírito Santo. A bacia hidrográfica do
rio ocupa uma área de, aproximadamente, 72
mil km2 em Minas Gerais e 12 mil km2 no
Espírito Santo. Nestes dois anos de trabalho
e em mais de dez grandes encontros ou visi-
tas técnicas, a Cipe-Rio Doce constatou que
os principais fatores que deram origem aos
problemas ambientais da bacia, tais como a
erosão e o assoreamento do leito dos rios,
foram o desmatamento generalizado, o gran-
de volume de efluentes (industrial e mineral)
lançado às águas e o mau gerenciamento dos
solos agrícolas. As atividades industriais e
minerais realizadas no leito e nas margens dos
rios da bacia vêm contaminando as águas com
mercúrio e outros elementos tóxicos.

Nesse trabalho, a Comissão constatou
também uma intensa mobilização da socie-
dade civil, envolvendo organizações não-go-
vernamentais, representantes de instituições
públicas e privadas, inclusive do meio acadê-
mico, lideranças políticas e movimentos so-
ciais plenamente conscientes dos problemas
da região e com a intenção de provocar as
mudanças para reverter esse quadro negati-
vo. Com essa receptividade, a Cipe-Rio Doce

FOTO

apresentou, no seu relatório final, um con-
junto de medidas que poderá se desdobrar em
vários programas e ações a serem implemen-
tados pelos três Poderes, nos níveis federal,
estadual e municipal, para viabilizar a recu-
peração da bacia.

As medidas vão desde a definição de nor-
mas disciplinares para utilização de áreas crí-
ticas, tais como mananciais, fundos de vales,
altas declividades e áreas sujeitas a enchentes,
até a criação de programas de �incentivo ver-
de�, com benefícios para patrocinadores de
projetos de educação ambiental, por exem-
plo, ou para produtores rurais preservarem
ou recuperarem áreas degradadas, a criação
de um banco de dados e elaboração de estu-
dos sobre remanescentes florestais da bacia e
a divulgação das informações. A criação de
áreas de preservação e conservação que pos-
suam características naturais relevantes e o
incremento da fiscalização da legislação rela-
tiva às questões ambientais e do uso do solo
são outras propostas que constam do docu-
mento que está sendo agora distribuído às
autoridades.

Defesa das águas � Seguindo nessa mesma
trilha, em outubro de 1999, as Comissões de
Administração Pública e de Meio Ambiente
e Recursos Naturais realizaram audiência
pública para tratar da privatização das cen-
trais elétricas e dos recursos hídricos nacio-
nais, debatendo também o relatório final da
comissão criada pelo governo estadual para
realizar estudos avançados sobre a questão de
Furnas e dos recursos hídricos. O evento reu-

O Movimento �Minas
em Defesa das

Águas� foi lançado
em abril de 2001,

com a participação
de representantes de

50 entidades da
sociedade civil
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niu quase 200 participantes, entre autorida-
des do governo estadual e representantes de
entidades não-governamentais, no Auditório
da Assembléia. A relatora da comissão do
Executivo, a atual procuradora-geral do Es-
tado, Carmem Lúcia Antunes, defendeu que
�o Estado não pode fazer tudo para a socie-
dade, mas defender a água, um bem do povo,
é seu dever�.

Ela fez menção a Rui Barbosa e afirmou
que o ex-senador já denunciava a entrega do
patrimônio hídrico aos estrangeiros. �Uma
coisa é o neoliberalismo e a globalização em
países ricos. Outra coisa são os efeitos causa-
dos em países com Estados pobres como o
nosso�, argumentou. Carmem Lúcia explicou
a diferença entre bens públicos e bens priva-
dos e disse que a obrigação do governo é zelar
pelo que pertence ao povo. �Somos o quarto
ou quinto país com a maior porção de água
potável do planeta�, ressaltou a relatora. A
secretária adjunta do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, Lúcia Aquino,
ponderou ainda que a água é um bem essenci-
al à vida, mas corre risco de escassez.

Dois meses depois, em dezembro de 1999,
a Assembléia de Minas liderou outra
mobilização, agora em defesa da Usina Hi-

drelétrica de Furnas e contra a privatização
dos recursos hídricos nacionais. Um ato pú-
blico, realizado em 10 de dezembro, no Ple-
nário da Assembléia, com a presença de mais
de 500 participantes, marcou também o lan-
çamento da Frente Parlamentar Jorge Hannas
contra a Privatização de Furnas, que reúne
71 dos 77 deputados estaduais mineiros. O
evento reuniu lideranças políticas de expres-
são nacional, como o ex-governador e presi-
dente nacional do PDT, Leonel Brizola; o
ex-governador e ex-vice-presidente da Repú-
blica Aureliano Chaves; a ex-prefeita de São
Paulo Luíza Erundina; o deputado federal
Vivaldo Barbosa (PDT), presidente da Fren-
te Parlamentar em Defesa do Brasil, que reú-
ne 132 deputados federais e senadores; e o
prefeito de Belo Horizonte e coordenador da
Frente Nacional de Prefeitos, Célio de Cas-
tro (PSB).

O deputado Alberto Pinto Coelho (PPB)
discursou em nome da Frente Parlamentar
Jorge Hannas, afirmando que a manifestação
era um ato de resistência cívica, de consciên-
cia cívica. Segundo ele, o Brasil está trafegan-
do na contramão da história, pois os recur-
sos hídricos são considerados patrimônio
público nos mais diferentes países, e a ques-
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Ato público contra a privatização de Furnas, realizado no Plenário da Assembléia de Minas, em dezembro de 1999
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tão da água é o grande desafio para o século
XXI. Depois desse evento e durante o reces-
so parlamentar de 1999, deputados e técni-
cos da Assembléia mantiveram-se mobiliza-
dos, preparando um novo encontro para o
início de 2000, logo após o reinício dos tra-
balhos legislativos.

Em março desse ano, a Assembléia reali-
zou o Ciclo de Debates �Nossas Águas, Nos-
sa Vida�. O ciclo foi aberto pelo então presi-
dente da Assembléia de Minas, deputado
Anderson Adauto (PMDB), que ressaltou a
importância do Rio São Francisco e da Hi-
drelétrica de Furnas para a economia nacio-
nal e disse que eles não devem ser deixados à
mercê dos interesses privados. O deputado
Anderson Adauto chamou atenção para o
problema da água e lembrou o seu Dia Mun-
dial: �A água é o mais nacional de todos os
bens e não se pode admitir, como prevê le-
gislação em tramitação no Congresso, que ela
possa vir a ser privatizada, e os seus múlti-
plos usos explorados pelo capital privado, seja
nacional ou internacional�, disse.

O deputado federal Haroldo Lima
(PCdoB/BA) salientou a questão da
privatização das hidrelétricas. �Quem possui
o controle das hidrelétricas comanda os rios
e seus afluentes. O controle do São Francis-

co é de domínio da Chesf, logo, se ela for
privatizada, o rio, que é de importância in-
calculável para o Nordeste, terá seu potenci-
al hídrico diminuído�, afirmou, referindo-se
à proposta de transposição das águas. O dire-
tor da Associação dos Acionistas Minoritários
das Centrais Elétricas de Furnas e do Institu-
to de Desenvolvimento Estratégico do Setor
Elétrico (Ilumina), Agenor de Oliveira, já
advertia o Estado para o risco de um raciona-
mento de energia e de água. Segundo Olivei-
ra, em agosto de 2000, o País já poderia pas-
sar por um problema de racionamento de
água e, se não fosse feita nenhuma interven-
ção, o Brasil iria enfrentar também uma drás-
tica falta de energia.

A partir desse evento, a Assembléia de
Minas teve várias outras iniciativas com o
objetivo de discutir especificamente a ques-
tão das águas. Em 2000, por exemplo, foi cri-
ada ainda a Comissão Especial do Rio São
Francisco para estudar as propostas de trans-
posição de águas do rio e a revitalização de
seus afluentes. Em agosto desse ano, a Co-
missão Especial, presidida pelo deputado
Marco Regis (PPS), já apresentou o seu rela-
tório final, elaborado pelo deputado Carlos
Pimenta (PSDB), ressaltando a dificuldade
que hoje os municípios ribeirinhos enfren-

O presidente da Alemg, deputado Antônio Júlio (PMDB), participa de manifestação em defesa das águas,
às margens do Lago de Furnas
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tam. O relator mostrou-se favorável à trans-
posição das águas do Rio São Francisco des-
de que o projeto não viesse prejudicar o Es-
tado de Minas Gerais.

Trajetória dos trabalhos � Entre as ativida-
des realizadas pela Comissão Especial, insta-
lada em 7 de abril de 2000, destaca-se a reali-
zação de uma audiência pública em 15 de ju-
nho, no Auditório da Assembléia. No encon-
tro, foi enfatizada a necessidade de se pro-
mover a revitalização do rio antes de execu-
tar a transposição de suas águas. Participa-
ram desse debate os deputados federais
Henrique Eduardo Alves, Marcondes
Gadelha, Fernando Gabeira, José Rafael
Guerra Pinto Coelho, Cleuber Carneiro
(PFL/MG), Betinho Rosado, Maria do
Carmo Lara (PT/MG), Philemon Rodrigues
(PMDB/MG), Regis Cavalcanti, Ronaldo
Vasconcellos (PFL/MG), além do então se-
cretário de Recursos Hídricos do Ministério
da Integração Nacional, Rômulo Macedo, e
do diretor de Obras de Cooperação do Exér-
cito Brasileiro, general Ênio Magalhães.

Aconteceu também, em 19 e 20 de junho
de 2000, o Ciclo de Debates sobre Transpo-
sição das Águas do Rio São Francisco. O pro-
jeto, agora provisoriamente engavetado pelo
governo federal, estava sendo intensamente
debatido naquela época. E, no encontro, fo-
ram discutidos os impactos sociais,
ambientais, técnicos e jurídicos da transposi-

ção, bem como as expectativas e demandas
dos Estados envolvidos. Segundo a represen-
tante da Secretaria de Estado do Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Sustentável, Luciana
Felício Pereira, que participou dos debates,
40% do território mineiro pertence à Bacia
do São Francisco e 70% de suas águas origi-
nam-se em Minas Gerais. Diante dessas in-
formações, ela ressaltou a importância soci-
al, cultural e ambiental do São Francisco para
a sociedade e acrescentou que, para haver
transposição, é necessário um programa de
revitalização. �É preciso que as águas sejam
revertidas para o uso de pessoas que preci-
sam�, concluiu Luciana Pereira, que vê nas
audiências públicas a maneira mais eficaz de
participação da sociedade local e científica.

O professor Paulo Afonso Leme Macha-
do, da Universidade Estadual de São Paulo
(Unesp), ressaltou a importância de um
acompanhamento direto da população na
questão. Para isso, ele disse ser dever do
poder público facilitar o acesso da socieda-
de ao relatório de impacto ambiental para
saber se haverá prejuízos aos que usam a
água, assim como as conseqüências de um
possível impacto sobre o meio ambiente. O
vice-diretor da Coordenação dos Programas
de Pós-graduação em Engenharia (Coppe/
UFRJ), Luiz Pinguelli Rosa, preocupado
com obras de grande porte realizadas no
período do governo militar e que não trou-
xeram real benefício para a população, dis-
se que é preciso não cometer os mesmos er-
ros. Ele também afirmou que as águas de-
vem ser gerenciadas pelo governo e não por
uma empresa privada, uma vez que trará
impacto direto para a vida das pessoas.
Pinguelli temia que a transposição fosse ope-
rada por uma empresa privada. �O projeto
deve privilegiar a população carente e não
grandes fazendeiros da região�, afirmou.

Mobilização da sociedade � Foi nesse ambi-
ente, de intenso debate e ampla participação
da sociedade, que surgiu a proposta de cria-
ção do Movimento �Minas em Defesa das
Águas�. No final de março de 2001, foi reali-
zada a primeira reunião preparatória para o
lançamento do movimento, com a presença
de representantes de 40 entidades patronais,
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Grupo Coordenação

Coordenador-Geral do Movimento �Minas em
Defesa das Águas�

Deputado Ivo José (PT)

Desverticalização da Cemig Deputado Alberto Pinto Coelho (PPB)

Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento da Bacia
do Rio Doce (Cipe-Rio Doce)

Deputados Agostinho Silveira (PL) e
José Henrique (PMDB)

Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento da Bacia
do São Francisco (Cipe-São Francisco)

Deputado Wanderley Ávila (PPS)

Projeto Manuelzão � Rio das Velhas Deputado Fábio Avelar (PPS)

Furnas Deputado Marco Regis (PPS)

Saneamento Deputado Adelmo Carneiro Leão (PT)

Estudos Energéticos Deputado Anderson Adauto (PMDB)

Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais

Deputado José Milton (PL)

Comissão de Defesa do Consumidor Deputada Maria José Haueisen (PT)

de trabalhadores, de associações comunitá-
rias, ambientalistas e de recursos hídricos, de
representantes de órgãos governamentais e
das Secretarias de Estado de Turismo, Indús-
tria e Comércio e do Meio Ambiente.

Entre as propostas em discussão, estava a
de realização de ciclos de debates, no Plená-
rio da Assembléia, para discutir a gestão das
águas e subtemas como a privatização de
Furnas e a transposição das águas do Rio São
Francisco. Um outro ciclo tratou da atuação
dos legislativos nas bacias hidrográficas inte-
restaduais. Visitas técnicas e audiências pú-
blicas da Comissão de Meio Ambiente a ci-
dades-pólo das Bacias Hidrográficas dos Rios
Doce, São Francisco, Grande e Paranaíba
foram outras atividades promovidas pela
Assembléia.

Em 26 de abril de 2001, uma solenidade,
no Salão Nobre da Assembléia, marcou o lan-
çamento do Movimento �Minas em Defesa
das Águas�, reunindo os deputados da Fren-
te Parlamentar Jorge Hannas contra a
Privatização de Furnas e outras 50 entidades
representativas da sociedade civil. O movi-
mento é uma parceria com instituições pú-
blicas e entidades da sociedade civil, com o
objetivo de promover ações em face da situa-
ção em que se encontram os recursos hídricos
e energéticos do Estado e das ações do gover-
no federal. Entre essas ações, destacam-se as

propostas que o governo federal pautava na
época entre suas prioridades, incluindo a
privatização de Furnas, a divisão da Cemig
em três empresas, a transposição das águas
do Rio São Francisco, a privatização do se-
tor de saneamento e a interrupção de investi-
mentos nas empresas estatais dos setores
hídrico e energético, por exigência do Fun-
do Monetário Internacional (FMI), como
parte do ajuste negociado com o governo.

Entre as ações específicas do movimento,
estão as lutas pelo controle público dos recur-
sos hídricos e energéticos e contra a
privatização de Furnas; pela revitalização das
águas do São Francisco como condição prévia
para o debate sobre a transposição; pela ma-
nutenção da estrutura atual da Cemig; pela
implantação de uma política de saneamento
que garanta os princípios de universalização,
eqüidade e controle social; pela implementação
dos comitês de bacias hidrográficas no Estado
e pelo fortalecimento dos setores populares
nesses comitês; e pela retomada dos investi-
mentos públicos nos setores hídrico e
energético. O movimento apóia também pro-
jeto de lei que veda a privatização do setor
energético, do senador Roberto Freire.

Durante a solenidade, o presidente da
Assembléia Legislativa, deputado Antônio
Júlio (PMDB), afirmou que o momento é de
ação e deve repercutir em todo o País, já que
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os problemas que afetam a qualidade das águas
de Minas não atingem apenas o Estado. O
deputado Ivo José (PT), coordenador da cam-
panha, presidiu a cerimônia de lançamento
do �Minas em Defesa das Águas� e comen-
tou sobre a necessidade de união entre muni-
cípios mineiros, escolas e entidades na luta
pela preservação da água como recurso de
sobrevivência.

O movimento vem realizando, ao longo
deste ano, uma série de eventos para discutir
esse tema e culminará, conforme anunciou
seu coordenador, deputado Ivo José (PT),
numa grande mobilização, no início de ou-
tubro de 2001, na cidade de São Roque de
Minas, onde fica a nascente do Rio São Fran-
cisco, simbolizando a defesa dos recursos
hídricos do Estado. A proposta é a de, nessa
data, transferir a sede do Governo de Minas
e do Legislativo mineiro para o Município
de São Roque de Minas e, com a participação
da sociedade, promover um grande ato pú-
blico em defesa das águas.

Privatização de Furnas � Entre as diversas
atividades promovidas pelo movimento, des-
tacou-se a participação nas comemorações de
1º de maio de 2001. Com o tema �Furnas é
nossa. Privatização, não!�, dez deputados es-
taduais e quatro federais, além de prefeitos e
representantes de entidades da sociedade ci-
vil, somando quase 2 mil pessoas, participa-
ram do ato público, naquele dia, na sede da
Usina de Furnas, no Município de São José
da Barra. As autoridades posicionaram-se
contra a política do governo federal para o
setor hidrelétrico, argumentando que, em
países como Estados Unidos, Canadá, Fran-
ça e Alemanha, os principais recursos hidre-
létricos e as bacias hidrográficas são manti-
dos sob controle governamental, pela sua
importância estratégica, social e política.

Saneamento � A Coordenação de Saneamen-
to do Movimento �Minas em Defesa das
Águas� realizou ainda, em 11 de maio de
2001, uma discussão com diversas entidades
sobre o Projeto de Lei (PL) 4.147/2001, do
governo federal, que tramita no Congresso
Nacional. O coordenador de Saneamento é
o deputado Adelmo Carneiro Leão (PT).
Entre as propostas em discussão com as enti-

dades, estavam o encaminhamento, ao Con-
gresso Nacional, de uma carta de repúdio ao
projeto de lei e a elaboração de uma cartilha
sobre saneamento.

As Cipes na gestão de bacias � Em 21 de
junho, a Assembléia Legislativa promoveu
o Ciclo de Debates �Pré-diálogo Interame-
ricano de Gerenciamento de Águas�, um
encontro preparatório para o IV Diálogo
Interamericano de Gerenciamento de Águas,
que será realizado em setembro, em Foz do
Iguaçu (PR), e que tem a Assembléia de
Minas como um dos patrocinadores. A
Alemg participará desse evento em um
fórum especial, em que irá expor suas expe-
riências nas Comissões Interestaduais Par-
lamentares de Estudos (Cipes) de Bacias
Hidrográficas.

Foram debatidas no ciclo as experiências
das Cipes, a programação do IV Diálogo
Interamericano de Gerenciamento de Águas
e a proposta de formação da Cipe-Paraná-Pla-
tina. O deputado Wanderley Ávila (PPS), co-
ordenador da Cipe-São Francisco, fez a aber-
tura dos trabalhos, que contaram com a parti-
cipação de vários deputados, assessores de ou-
tras assembléias que integram comitês gestores
de bacias hidrográficas, prefeitos e especialis-
tas no assunto. O coordenador dos debates,
deputado Ivo José (PT), falou sobre o duplo
significado do ciclo, o de ser um evento pre-
paratório para o IV Diálogo e o de fazer parte
do Movimento �Minas em Defesa das Águas�,
um dos projetos mais importantes da Assem-
bléia neste ano, segundo o deputado.

Paulo Paim, ex-coordenador-geral do
Fórum Nacional de Comitês de Bacias
Hidrográficas, defendeu a idéia de que é de
extrema importância a participação do Po-
der Legislativo no processo de manutenção
dos recursos hídricos e da �saúde� das bacias
hidrográficas. Ele apresentou dados infor-
mando que, apenas no Estado de São Paulo,
já existem 20 comitês de bacias hidrográficas
e todos estão em plena atividade, enquanto
Minas Gerais tem 12 comitês e seis comis-
sões. Paulo Paim disse que a existência de
Cipes é de fundamental importância.

Cipe-São Francisco � O deputado
Wanderley Ávila (PPS), coordenador da
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e distribuição

MINAS SE UNE EM DEFESA DAS ÁGUAS



REVISTA DO LEGISLATIVO 27

HIDROELETRICA

Cipe-São Francisco, fez um histórico dos tra-
balhos da Comissão, criada em maio de 1992.
O deputado citou dois exemplos de ações
concretas da Cipe, lembrando a primeira reu-
nião realizada em Recife e a mais recente,
realizada em Belo Horizonte, em maio. Se-
gundo ele, na reunião de Recife, foram ela-
boradas 12 sugestões de emendas ao projeto
de lei que tramitava na Câmara dos Deputa-
dos, das quais oito foram acatadas pelo relator
e hoje contempladas na Lei Federal nº 9.433,
que institui os Comitês de Bacias Hidrográ-
ficas para a gestão de recursos hídricos. De-
pois do último encontro, a Cipe decidiu le-
var à Presidência da República sua posição
contrária à decisão de incluir a transposição
do Rio São Francisco como medida
emergencial de combate à seca. �A transposi-
ção não pode ser iniciada sem que estudos
prévios assegurem que a obra não trará ris-
cos ambientais ao Vale do Rio São Francis-
co�, ressaltou o deputado.

Cipe-Rio Doce � O deputado José Henrique
(PMDB), representando o relator da Cipe-
Rio Doce, deputado Eval Galazi, da Assem-
bléia do Espírito Santo, leu o relatório sinté-
tico da Comissão. Rogério Menezes, coorde-
nador adjunto do Fórum Nacional de Comi-
tês de Bacias Hidrográficas, afirmou que o
trabalho de defesa das águas é �um verdadei-
ro sacerdócio.� Na sua avaliação, a criação
dos comitês é um processo inovador na ges-
tão dos problemas ambientais e é uma con-
quista �silenciosa e irreversível�, que vem
sendo feita gradualmente. Ele ressaltou ain-
da que os comitês não são apenas fóruns de
debates, mas são, sobretudo, importantes ins-
trumentos de gestão de políticas de conser-
vação, preservação e recuperação de bacias
hidrográficas, além de terem um papel fun-
damental na gestão dos recursos destinados a
esse fim.

Água e cidadania � Em 7 maio, a Assem-
bléia Legislativa abriu novamente o Plenário
para mais uma grande discussão sobre as
águas. Com a presença de diversos deputa-
dos, representantes de órgãos governamen-
tais ligados ao meio ambiente, técnicos e es-
tudiosos sobre o assunto, foi realizado o Ci-
clo de Debates �Minas em Defesa das Águas�.

O presidente da Assembléia Legislativa, de-
putado Antônio Júlio (PMDB), abriu a reu-
nião marcando sua posição contrária às ini-
ciativas que prejudiquem a sociedade no uso
racional da água e da energia. �Quando fala-
mos da água, não podemos esquecer os con-
ceitos de vida e de cidadania. O homem não
sobrevive nem se desenvolve sem água, en-
quanto a cidadania não se consolida sem de-
senvolvimento�, assinalou.

Ele lembrou que o movimento
antiprivatista de Furnas teve início em Minas
Gerais, mobilizando, posteriormente, a opi-
nião pública nacional, em que hoje �os �con-
tra� superam os �prós� na venda do complexo
hidrelétrico�. Antônio Júlio chamou a aten-
ção dos presentes para a realidade das
privatizações do setor de saneamento
ambiental, compreendendo serviços de água,
esgoto, coleta e distribuição de lixo, controle
sanitário e drenagem pluvial, iniciadas no Bra-
sil há cerca de 20 anos. Para ele, nas áreas já
privatizadas, a qualidade do serviço piorou de
modo geral. �E hoje, acrescenta, a grande ques-
tão que se impõe é a de se estabelecer diretri-
zes e limites para operar o setor, nunca dei-
xando que um serviço de utilidade pública sir-
va exclusivamente para a obtenção de lucro.�

O Movimento �Minas em Defesa das
Águas� mantém uma série de atividades até
meados de outubro, para quando está pro-
gramada uma grande manifestação em defesa
dos rios que cortam Minas Gerais.
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Luiz Pinguelli Rosa

Vice-diretor da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em

Engenharia/COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
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Os erros do programa de
privatização do setor elétrico,

conduzido pelo governo
federal, e suas conseqüências

para a sociedade brasileira
foram tema da palestra do

professor Luiz Pinguelli Rosa,
no Ciclo de Debates

�Desverticalização da Cemig�,
promovido pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais,

em 15 de março de 2001.
A seguir, uma síntese da sua

exposição

M
inas Gerais encontra-
se em situação privi-
legiada, porque o seu
governo, desde o
primeiro momento,
assumiu uma posi-

ção contrária à privatização do setor elétri-
co. Mesmo para os governos de oposição, que
não são partidariamente incluídos no bloco
de sustentação do governo federal, no Con-
gresso ou na participação de ministérios,
Minas desempenhou o importante papel de
sinalizar para o problema, com a iniciativa
bem-sucedida de retomada do controle da
Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig).

Isso motivou uma reação internacional
e uma declaração, não muito feliz, de um
alto funcionário do governo federal em en-
trevista concedida, fora do Brasil, sobre a
Cemig. Era como se a retomada do contro-
le da empresa, por parte do governo de Mi-
nas, fosse desestabilizar a economia brasi-
leira ou os investimentos estrangeiros.

Criou-se um quadro um pouco catastró-
fico, completamente estapafúrdio e despro-
vido de qualquer realidade, porque estamos
muito bem com o controle estadual da
Cemig. E o Brasil está tão bem, ou tão mal,
quanto estava.

Até o momento, não fomos invadidos
pelos marines, nem há sinal de desembar-
que de tropas americanas nas praias brasi-
leiras para a retomada do controle da Cemig,
que tem um papel crucial para o Estado de
Minas Gerais. É um absurdo o que foi a
privatização do setor elétrico brasileiro.

Formei-me como físico, embora traba-
lhe na Universidade há bastante tempo, em
áreas ligadas à questão da energia como um
todo. Essa formação obriga-me, intelectual-
mente, a dar atenção ao que acontece no
mundo real. A ciência da natureza tem por
hábito confrontar suas previsões e teorias
com o que acontece. Isso começou com
Galileu há muito tempo. O mesmo não
ocorre na política, particularmente na eco-
nomia.

Evidentemente, as teorias permanecem
a despeito do que acontece no mundo real.

PRIVATIZAÇÃO PROVOCOU RETRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
SETO
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 ELÉTR
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estão vazios porque
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O que ocorre, não somente no Brasil, mas
também em todo o mundo, é que a questão
da privatização do setor elétrico foi um ab-
soluto fracasso sob todos os aspectos. Não
se trata de ser socialista, ou capitalista, nacio-
nalista ou liberal.

Tarifas mais caras � Não há como defen-
der a privatização do setor elétrico, porque
deu tudo errado. As tarifas aumentaram in-
suportavelmente. O consumidor residencial
brasileiro paga uma das tarifas mais altas do
mundo, tendo um padrão salarial muito
baixo. Paga-se, por megawatt/hora, mais de
US$ 100,00, mais de R$ 200,00, o que supe-
ra as tarifas cobradas em várias cidades ame-
ricanas e européias, como Paris, por exem-
plo. É muito caro, ainda mais em um país
de geração hidroelétrica.

A geração em usina, especificamente em
Furnas, tem custo de geração pouco acima
de R$ 5,00 por megawatt/hora. Furnas ven-
de essa energia, no mix de todas as suas usi-
nas, por R$ 40,00 megawatt/hora. A con-
cessionária de serviço de energia elétrica e
distribuição, no setor residencial, atinge mais
de R$ 200,00 megawatt/hora.

Claro que, se fizermos a média, será me-
nos, porque o setor industrial paga aproxi-
madamente a metade disso, mas, sem dúvi-
da, é mais que R$ 40,00. A média deve ficar
próxima de R$ 150,00 megawatt/hora, por-
que a empresa não compra energia somente
de Furnas, podendo pagar mais caro por ela
e fazendo a média aumentar. Mas pode ain-
da ter geração própria, o que a favorece mais,
pois pode comprar apenas uma parte da
energia de que necessita.

Nesse aspecto, o Brasil está em situação
contrária à da Califórnia. Lá, com a
desverticalização, veio a idéia de que a com-
petição na geração ia baixar seu custo e ocor-
reu o contrário: aumentou muito o preço
da energia gerada vendida à distribuidora.
Mas, na Califórnia, o consumidor ficou pro-
tegido, pois a tarifa foi congelada. Lá, a em-
presa teve, sozinha, de pagar mais e mais pela
geração, pois esse preço ficou, irresponsa-
velmente, sem limite. Por isso, as distribui-
doras quebraram. Alguns outros fatores tam-

bém contribuíram para esse quadro, como
o aumento do preço do petróleo, que pu-
xou o do gás natural, que abastece as usinas
de lá.

No Brasil, não estamos protegidos, o que
nos deixa em situação pior do que a da
Califórnia. Aqui, a concessionária não vai
quebrar, mas, sim, o consumidor brasileiro.
Vão quebrar as empresas que dependem mui-
to de energia elétrica; vão quebrar aqueles
consumidores que têm de pagar sua conta
de energia elétrica, mesmo não tendo seu
salário corrigido em dólar.

Há uma estatística recente, publicada pela
imprensa, que mostra que as tarifas públicas
já superam o componente alimentação na
despesa familiar brasileira. Esse dinheiro sai
do País. A análise da Cemig deixou claro que,
dos US$ 500 bilhões investidos em dois anos,
US$ 300 bilhões já tinham sido convertidos
em dividendos, pagamentos, etc. Isso acon-
teceu em todo o Brasil. O dinheiro da tarifa
não é investido no País. Pagam-se dividen-
dos quase sempre a parceiros internacionais.
Não estou condenando nem julgando, esse é
o jogo. Cabe aos brasileiros prestar atenção
no que está ocorrendo.

Ameaça de privatização � Minha posição é
a de valorizar o governo do Estado de Mi-
nas por estar assumindo sua empresa esta-
dual, a Cemig, retomando-a do controle
indevido � segundo a justiça brasileira � do
seu parceiro estratégico. Chamo a atenção
para essa posição exemplar, que deve ser
mantida. Na minha opinião, a questão da
desverticalização deve chegar a bom termo
de entendimento.

No debate de que participei no Conse-
lho Regional de Engenharia e Arquitetura
(Crea), com representantes da Cemig e da
área dos engenheiros não empregados do
Estado, entendi que a idéia de subdividir a
empresa, de acordo com o que deseja a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), não
implicará necessariamente a sua
privatização. O controle acionário se man-
teria no Estado e mudaria apenas o perfil da
empresa, com unidades diferentes para cada
atividade.

PRIVATIZAÇÃO PROVOCOU RETRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
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O objetivo de separar a geração da dis-
tribuição e transmissão está no quadro da
privatização do setor elétrico brasileiro.
Então, o que a Aneel deseja, no meu en-
tender, é a privatização da Cemig. Mas te-
mos aqui um problema complexo. A
Aneel, usando suas prerrogativas, pressi-
ona o governo estadual a conduzir o pro-
cesso de desverticalização até chegar a
privatização. O governo estadual não quer
esse desfecho. Entendo que o governador
cumpre o seu dever ao enviar a mensagem
à Assembléia Legislativa do Estado. Mas,
na discussão de uma proposição que visa
promover a desverticalização da Cemig,
a Assembléia poderá, perfeitamente,
aprovar a segunda parte da mensagem e
não a primeira, dando, dessa forma, total
prestígio ao governador, que tem como
objetivo maior a não-privatização da em-
presa.

Não vejo como a Aneel poderá, por de-
cisão da Assembléia Legislativa, obrigar o
governo estadual a fazer o contrário. A As-
sembléia, fazendo essa aprovação e declaran-
do seu apoio à política do Estado de manter
sua empresa elétrica, estará dando o �escu-
do� que o governo estadual precisa para en-
frentar a pressão da Aneel.

A visão sobre as agências reguladoras é
muito clara e, felizmente, já está superada.
Na discussão original sobre elas, em espe-
cial a de petróleo, ficou evidente que se dava
uma espécie de poder paralelo ao Estado bra-
sileiro. Um instituto de governabilidade in-
ternacional, reproduzindo a idéia de que o
mundo da economia fugiu à soberania dos
países. Essa soberania passaria a ser interna-
cional, o que, de fato, é a soberania norte-
americana, secundada pelos países europeus
mais ricos e pelo Japão.

Felizmente, hoje está bastante clara a
vinculação das agências ao governo federal,
independentemente de qualquer crítica à sua
posição.

Seria um absurdo entender que as agên-
cias de energia funcionassem como árbitros
de interesses de grupos estrangeiros ou pri-
vados brasileiros operando no Brasil, como
um juiz de futebol. Se fosse assim, teriam

de ser pagas pelas Nações Unidas. Agora, se
são pagas com recursos nacionais, devem
cuidar dos interesses do País. Não é uma Fifa
do futebol, em que ganha o melhor. É um
instituto para defender o interesse do povo
brasileiro porque é pago para isso.

Seria uma traição que a Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica ou de petróleo, ou
de telecomunicações, funcionasse em bene-
fício de grupos muito ricos, que se tornam
ainda mais ricos operando em países como
o Brasil.

Na minha opinião, a maior importância
desse debate é dar suporte à posição de man-
ter a estatal, no caso, a Cemig, sob o con-
trole do governo e reforçar a discussão na-
cional sobre a Companhia de Furnas, a
maior geradora de energia do País, que de-
tém grande parte dos recursos hídricos
sediados no Estado. O governador já teve a
corajosa posição de utilizar o seu poder de
polícia para assegurar que a água do Estado
seja um bem público, seguindo o princípio
da Constituição que proíbe a privatização
de um pedaço do território.

Mas chamo a atenção para a questão de
Furnas, que não está desligada da Cemig pois
será difícil manter a Cemig estadual se
Furnas for privatizada.

É interessante observar uma situação em
que o presidente da Câmara dos Deputados,
deputado Aécio Neves (PSDB), é contra a
privatização de Furnas e o ex-ministro Men-
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As empresas estatais

pararam de investir,

não por falta de

recurso, pois não

dependem do

Tesouro Nacional há

muito tempo, mas

porque o

compromisso firmado

com o FMI é que o

setor estatal

não invista

donça de Barros, numa matéria da revista
República, declarou-se também contrário à
privatização de Furnas.

Essa não é, portanto, uma questão que
fica entre oposição e governo, é de interesse
nacional. Não vamos desprivatizar o que foi
privatizado, não vamos desmontar a Aneel.
Precisamos corrigir a privatização equivo-
cada, que prometeu e não cumpriu. Partici-
pei de debates e tenho fitas gravadas em que
pessoas do governo, no início da
privatização, respondiam às nossas questões,
dizendo que iríamos ter tarifas menores,
melhor qualidade de energia e investimen-
tos de expansão. Mas hoje temos tarifas
maiores, apagões, uma crise de energia elé-
trica confessada pelo governo federal e pela
ONS.

Queda dos investimentos � A crise nacio-
nal de energia elétrica já é reconhecida. Há
pouco tempo, comprei uma briga terrível
com o ministro das Minas e Energia por
ter dito, numa Comissão do Congresso, que
não podíamos responsabilizar os céus, ou
seja, um raio, pela queda de energia por
várias horas em todo o País, em março de
1999. Isso era injusto com Deus e com São
Pedro, porque naquele dia não caiu raio em
Bauru, segundo o sistema de detecção de
raios, que é feito com bastante precisão. Se
caiu um raio numa linha de transmissão,
provocando a queda de energia no sistema
brasileiro, que Deus me perdoe, porque,
provavelmente, em todos os dias de chuva,
estão caindo raios em linhas de transmis-
são, verdadeiros pára-raios. Então, cada vez
que um raio cair numa linha de transmis-
são e se propagar para uma subestação,
caem Rio, São Paulo, Belo Horizonte,
Brasília, etc.

O problema é falta de equipamento e de
investimento. A expectativa de que o inves-
tidor estrangeiro viria para o Brasil investir
no setor elétrico não se confirmou. Respei-
to quem acreditava nisso, porém,
empiricamente, está demonstrado que foi
um erro, porque não houve investimento.
O que aconteceu em Minas ficou claro: in-
terrompeu-se o investimento no período de

controle do parceiro estratégico, e ele só foi
retomado no momento em que a companhia
voltou ao controle estadual.

A Califórnia é, para o mundo, um exem-
plo de que esse sistema não funcionou. Atri-
buir os reservatórios vazios a Deus, a São
Pedro, às nuvens, aos raios, é uma calúnia
contra os santos. Os reservatórios estão va-
zios porque foram operados à exaustão. A
imprensa informa errado, criando uma bur-
rice nacional. Imaginem um sistema hidre-
létrico que não levasse em conta a variabili-
dade pluviométrica? Seria de uma estupidez
cavalar, que nem nós, no Brasil, chegamos a
praticar.

Ao contrário, o sistema hidrelétrico bra-
sileiro foi muito bem planejado e trabalhou
por mais de 25 anos, com um desempenho
invejável, apesar de não fazer parte do Pri-
meiro Mundo. Quem viaja pela América
Latina sabe que o sistema de energia elétrica
cai com freqüência. Aqui, no Brasil, não caía
antes das privatizações. Agora cai porque os
reservatórios construídos para armazenar
água, alguns por até cinco anos, estão ope-
rando contra os futuros cinco anos por fal-
ta de geração, de capacidade instalada, por
falta de transmissão. As empresas estatais,
como Furnas, pararam de investir, não por
falta de recurso, pois não dependem do Te-
souro Nacional há muito tempo, mas por-
que o compromisso firmado com o FMI é
que o setor estatal não invista, porque isso é
considerado negativo na contabilidade do
que o FMI avalia nacionalmente.

É preciso grande esforço para encontrar
uma solução que mantenha o Estado unido
em torno do princípio da não-privatização
e para que a desverticalização da empresa
tenha encaminhamentos específicos, a fim
de que não se confrontem as duas questões.
Esse entendimento é possível. Se a Assem-
bléia aprovar a segunda parte da mensagem
do governador, descartando a primeira, pelo
meu ponto de vista, estaria sendo fortalecida
a posição do governo estadual contra a pres-
são do governo federal, da agência de ener-
gia elétrica e do FMI, como ocorreu na re-
tomada de controle da Cemig.

PRIVATIZAÇÃO PROVOCOU RETRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
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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

Ildo Luís Sauer
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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
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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-
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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-

Arquivo da Cemig
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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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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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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.
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consumo é determinado pelo clima, pela estrutura
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Os países consomem
energia de modo
diferente, e esse
consumo é
determinado pelo
clima, pela estrutura
produtiva e
política industrial e
até mesmo pela
política de
distribuição de renda
adotada em certa
localidade

N
ão é objeto deste artigo
discorrer sobre as causas
da atual crise do setor elé-
trico, já que são por de-
mais conhecidas e comen-
tadas. Apenas citaria as

mais importantes, que foram conseqüências
da aposta que o governo federal fez no tal de
Mercado e na religião chamada Estado Míni-
mo. A retirada do Estado do setor produtivo
com as privatizações a la BNDES, da
desregulamentação e da reestruturação do
setor elétrico e do fim do planejamento
deliberativo do Grupo Coordenador do Pla-
nejamento do Sistema Elétrico (GCPS), alia-
da à falta de um planejamento energético in-
tegrado, foram determinantes para a decadên-
cia do setor.

Não se pode deixar de mencionar, ainda,
a proibição às estatais do setor energético de
investir na geração, agravando a descapi-
talização do setor e contribuindo para gerar
a crise hoje vivida. De acordo com protoco-
lo assinado com o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), esses investimentos passaram
a ser contabilizados como gastos e, assim, tra-
tados no cálculo do superávit primário. Mes-
mo com as elevadas tarifas de eletricidade e
toda a generosidade do Tesouro Nacional
para atrair empresas para o setor energético,
principalmente multinacionais, os investi-
mentos, tanto das estatais como das empre-
sas privadas, não responderam à demanda do
setor.

Como o mal está feito, resta-nos agora
buscar soluções para atenuar a crise. Nesses
momentos é que se resgatam as lembranças,
as experiências inovadoras de suprimento
energético e o enorme potencial existente nas
chamadas fontes alternativas, como a ener-
gia solar, a eólica, a biomassa, entre outras, e
nos processos de co-geração.

Conceitos e definições � Inicialmente, é pre-
ciso definir ou redefinir conceitos no campo
da energia, de modo a facilitar o que aqui se
propõe. Energia é um conceito muito mais
amplo do que tem sido tratado pelos meios
de comunicação e entendido pela maioria da
população. A questão energética é altamente
complexa, pois possui implicações e profun-

CONSTRUÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA SOFRE INFLUÊNCIAS POLÍTICAS

das interações com os campos social,
ambiental, econômico, político, estratégico
e tecnológico. Não se pode tratar a questão
energética dissociada das demais questões que
ela impacta. Um debate que considera as
externalidades associadas à questão o enrique-
cerá sobremaneira.

Tecnicamente, energia é a capacidade ou
o potencial de realizar algum trabalho por
ou sobre um corpo. A energia nunca é criada
ou destruída, mas sempre transformada, ou
melhor, convertida em outras formas de ener-
gia. Recursos energéticos referem-se à dispo-
nibilidade de energia contida nas fontes pri-
márias de energia, que são aquelas providas
pela natureza de forma direta, como o car-
vão mineral, o petróleo, o gás natural, a ener-
gia hidráulica, a radiação solar, os ventos, a
biomassa (lenha e derivados, derivados da
cana de açúcar, resíduos agrícolas ) e os mate-
riais radioativos fissionáveis, como o urânio
e o tório.

Essas fontes primárias podem ser
consumidas diretamente em seu estado bruto
ou então processadas nos centros de transfor-
mação (hidrelétricas; usinas eólicas; sistemas
fotovoltaicos; termelétricas nucleares, a gás ou
outro combustível; refinarias; destilarias), onde
são convertidas em fontes secundárias, como
eletricidade, gasolina, óleo diesel, óleo com-
bustível, álcool e carvão vegetal. Neste artigo,
a palavra energia, quando não especificada sua
forma (elétrica, mecânica, eólica, etc.), desig-
nará todas as fontes em geral.

O conceito de alternativas energéticas se
prende aos processos de conversão de energia,
que são utilizados como alternativa ou com-
plemento ao parque gerador convencional
(hidrelétricas e termelétricas a combustíveis
fósseis ou nucleares de grande porte), que pos-
suem uma predominância na matriz
energética. Dessa forma, a biomassa, por ain-
da ocupar lugar de destaque na matriz
energética, não se enquadraria no conceito.
Entretanto, devido à sua grande perda
percentual nessa matriz, ano a ano, é necessá-
rio reenquadrá-la na categoria de alternativas.

Essas fontes de geração se constituem, em
geral, em processos que utilizam unidades de
médio e pequeno portes, na maioria dos ca-
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sos, de forma distribuída ou descentralizada.
Quando essas fontes estão conectadas ao sis-
tema de distribuição da concessionária ou
operam de modo isolado (stand-alone), são
também conhecidas como fontes de geração
distribuída.

As fontes energéticas podem também ser
classificadas como renováveis ou não-
renováveis, cujas definições são várias. Gros-
so modo, podemos afirmar que fontes não-
renováveis são aquelas cujo estoque ou cuja
reserva sempre varia negativamente durante
a sua utilização. Nessa definição, enquadram-
se todos os combustíveis fósseis e elementos
fissionáveis (urânio e tório). A fonte
renovável é aquela em que é possível a repo-
sição continuada do seu estoque � por vezes
considerado ilimitado � para atender a deter-
minado consumo. Como exemplos, a ener-
gia hidráulica, a biomassa, a radiação solar, o
vento, as marés.

Consumo x Oferta � Embora a utilização
de determinada fonte de energia impacta no
equilíbrio entre a oferta e o consumo de ou-
tras fontes ou energéticos alternativos, exis-
tem diferenças entre as várias manifestações
da energia. Com relação à crise hoje vivida,
o mais correto seria pensar em desequilíbrio
na relação oferta e consumo de energia elé-
trica ou crise no setor elétrico, e não em crise
energética propriamente dita. De fato,
energéticos como petróleo, gás natural, álco-
ol, carvão e outros não estão sofrendo pro-
priamente uma crise, embora, por serem
interdependentes, sejam afetados de certo
modo. Em 1973, o mundo inteiro conheceu
uma crise de energia devido ao embargo e à
quadruplicação dos preços do petróleo, que,
historicamente, ficou conhecida como a Cri-
se do Petróleo. O Brasil, no final da gestão
Sarney, conheceu uma crise de abastecimen-
to do álcool sem configurar, contudo, uma
crise energética global.

Um desequilíbrio energético pode ser
analisado tanto pelo lado da oferta quanto
pelo lado da demanda. Não se pode pensar
unilateralmente a questão, desfigurando sua
integração e sua interdependência. Toda so-
lução para o problema energético será falha,
em médio ou longo prazos, se for resolvida

apenas a questão da oferta de energia ou ape-
nas a questão da sua demanda. O modo de
como perceber e atuar nessa questão fará a
diferença entre os tipos de sociedade e o modo
de vida desejado.

Por diversas fontes, dois argumentos po-
dem obscurecer uma visão mais ampla do pro-
blema. Trata-se da tentativa de associar, de
maneira automática e não analítica, o aumen-
to do consumo de energia ao crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB � elasticidade/
renda) � e de insistir no uso do Índice de Con-
sumo de Energia per capita como demonstra-
tivo de crescimento econômico e social.

Quanto ao primeiro argumento, verifica-
se que, de acordo com dados do Balanço
Energético Nacional de 2000, embora o PIB
nacional tenha crescido de maneira desigual
ano a ano, o consumo de energia tem perma-
necido mais ou menos constante. Isso pode
ser explicado pelo fato de que os vários seto-
res da economia, que agregam diferentes va-
lores de PIB por consumo de energia, cres-
cem de maneira desigual. O ideal seria que o
PIB crescesse sempre mais que o consumo de
energia, demonstrando maior eficiência e
produtividade econômica da sociedade. Evi-
dentemente, a escassez de energia é ingredi-
ente determinante para a redução do cresci-
mento econômico, principalmente quando
outras variáveis econômicas estão bem fun-
damentadas. Porém, sua abundância não im-
plica necessariamente crescimento do PIB.

Por outro lado, notamos que, no Brasil, a
participação da energia elétrica no consumo
global tem aumentado anualmente. Esse peso
maior da eletricidade na matriz energética em
relação a outros energéticos pode sinalizar
uma maior utilização de eletrodomésticos no
setor residencial; a substituição de equipamen-
tos industriais ou comerciais que antes con-
sumiam outros energéticos, como lenha, óleo
combustível e outros; ou o incremento de
indústrias eletrointensivas.

Quanto ao segundo argumento, a adoção
do Índice de Consumo de Energia per capita
não pode ser utilizado para demonstrar o grau
de desenvolvimento econômico ou social de
um país ou Estado. Os países consomem ener-
gia de modo diferente, e esse consumo é de-

P
L
A
N
E
J
A
M
E
N
T
O



REVISTA DO LEGISLATIVO44

�

��

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

Setor Consumo

Energia (10³tep)

PIB Setorial

(10
6
US$)

Cons/PIB

(tep/US$x10³)

Serviços 69.743 411.323 0,170

Industrial Total 86.329 220.422 0,392

Energointensivos 28.205 22.224 1,269

Total Brasil 218.109 773.229 0,282

Tabela

Consumos de Energia em Alguns Setores da Economia Brasileira

Fonte: Balanço Energético Nacional, 2000
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terminado pelo clima, pela estrutura produ-
tiva e política industrial e até mesmo pela
política de distribuição de renda adotada em
certa localidade. Países situados em latitudes
acima dos trópicos, por exemplo, consomem
uma quantidade enorme de energia nos siste-
mas de aquecimento, que têm pouquíssima
influência na evolução do PIB, enquanto que,
nos países intertropicais, esse consumo não é
significante.

A maneira como é consumida a energia
pelas diversas classes sociais merece também
uma atenção especial. Essa variável tem sido
constantemente ignorada nos debates envol-
vendo a questão energética. �Quem e qual é
o percentual da população que consome a
energia total ofertada no País?�; ou melhor,
�Qual é o grau da democratização da deman-
da energética?�. Essa é a pergunta que deve-
ria ser respondida antes de qualquer planeja-
mento energético mais justo. A resposta é um
poderoso instrumento de análise socioeco-
nômica, que deveria balizar as políticas nacio-
nais do setor de energia.

Impactos na indústria � Um exemplo de
como a política industrial impacta na ques-
tão energética é a grande presença de indús-
trias eletrointensivas no parque industrial do
País. Essas indústrias possuem um alto con-
sumo energético, mas que agregam relativa-
mente pouco valor ao PIB (ver tabela). Ain-
da que decrescente, o Brasil possui também
um alto conteúdo elétrico no PIB (relação
consumo de energia/PIB), sendo a participa-
ção da eletricidade na matriz energética uma
das maiores do mundo.

Os países mais ricos do planeta têm prati-
cado, desde a década de 70, a política de envi-

ar suas indústrias eletrointensivas para os
países menos industrializados, que é uma
maneira de exportar poluição e importar
energia barata. Ainda de quebra, exportam
capitais, via empréstimos, para investimen-
tos em fábricas de alumínio, celulose e
ferroligas e mesmo em hidrelétricas. Isso
mostra o quão forte é o conteúdo político
contido na questão energética.

Feitas as considerações iniciais, serão ex-
postas e comentadas aqui as alternativas de
suprimento energético para ajudar no debate
que busca soluções para equacionar o pro-
blema energético. A questão, nesta discussão,
será restringida ao ponto de vista da oferta
de energia.

Alternativas energéticas e
potencial energético de
fontes alternativas

O Brasil é, de fato, um país abençoado. A
abundância de seus recursos naturais, minerais
e energéticos; a biodiversidade; a ausência de
grandes catástrofes naturais, como vulcões, ter-
remotos, tornados; a predominância de clima
agradável e terras férteis possibilitam um futu-
ro radioso e condições vitais para que se torne
uma potência econômica e socialmente justa.

A grande incidência de radiação solar e
os fatores terra fértil, relevo e chuvas bem
distribuídas ao longo do território nacional
(com exceção do sertão nordestino) criaram
as condições para que o País dispusesse de
um dos maiores potenciais energéticos do
planeta e cuja utilização ele tem desprezado
ou subutilizado, apesar da composição de sua
matriz energética ter uma significante parti-
cipação das fontes renováveis, conforme ates-
ta a figura da página 45.

Um levantamento dos potenciais de ge-
ração alternativa de energia de algumas fon-
tes é relatado a seguir. Deve-se considerar que
os critérios e condições arbitradas para cal-
cular os citados potenciais variam de autor
para autor. A valorização de um fator em
detrimento de outro, além de incorporar sub-
jetividades que contaminam sua precisão ci-
entífica, pode levar a previsões completamen-
te díspares entre esses autores. É preciso sem-



REVISTA DO LEGISLATIVO 45

Evolução da Participação de Fontes Renováveis e Não Renováveis

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ANO

P
a
rt

ic
ip

a
ç
ã
o

 

Não Renováveis Renovaveis

Evolução da Participação das Fontes Renováveis de Energia no Brasil

CONSTRUÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA SOFRE INFLUÊNCIAS POLÍTICAS

pre citar, nestes estudos, quais foram as con-
dições e os limites adotados.

Co-geração �  É o processo de produção con-
junta de vapor e eletricidade, ou vice-versa, a
partir da queima de um combustível. Em vá-
rios processos industriais, o vapor gerado pela
queima de um combustível contém energia tér-
mica suficiente para gerar vapor de processo e
ainda eletricidade. Assim, o calor do combustí-
vel é aproveitado com mais eficiência. Essa
unidade de produção geralmente disponibiliza
ao mercado a energia elétrica excedente.

O potencial de co-geração no Brasil para
os setores químico, bebidas, siderúrgico, têx-
til, refinarias, cimento, papel e papelão varia
de 81.545 MW (se considerado o potencial
termodinâmico máximo) a 4.320 MW (se con-
siderado o potencial de mercado para 2004).
No setor sucro-alcooleiro, o potencial de ex-
cedente varia de 650 MW (para um tempo de
retorno de 1 ano e funcionamento de 5.840
horas/ano) a 2.850 MW (para um tempo de
retorno de 3 anos e funcionando 8.760 ho-
ras/ano). Os potenciais a seguir foram reti-
rados, em grande parte, do boletim �Plano
Decenal 2001/2010�, publicado pelo Comi-
tê Coordenador do Planejamento da Expan-
são dos Sistemas Elétricos (CCPE), que subs-
tituiu o GCPS.

Biomassa � É toda a matéria orgânica não
fossilizada em que é possível a extração de ener-
gia. Levantamento do Centro Nacional de Re-

ferência em Biomassa (Cenbio), em 2000, apon-
ta potenciais teóricos de geração de eletricidade
a partir do bagaço de cana, de resíduos agríco-
las e da madeira, que variam de 11.774 a 26.961
MW, considerando um baixo e um alto rendi-
mento do processo, respectivamente.

Pequenas Centrais Hidroelétricas
( PCHs)  � As PCHs são pequenos aprovei-
tamentos hidroelétricos, de potência máxi-
ma de 30 MW, funcionando a fio d�água ou
com uma barragem de, no máximo, 3 km².
Essa definição de PCH está na Resolução nº
394/88, da Aneel. De acordo com a Aneel,
até 2001 havia no Brasil cerca de 510 PCHs,
com uma potência instalada de cerca de 1.649
MW. Segundo a mesma agência, havia um
total disponível de cerca de 3.252 MW,
totalizando 304 aproveitamentos.

Eólica � A quantificação do potencial da ener-
gia eólica é tarefa altamente complexa dadas
as condições de imprevisibilidade do vento e
a grande influência da topografia. A deter-
minação precisa do regime de ventos é fator
decisivo para a tomada de decisão de se in-
vestir ou não em energia eólica. A rigor, só é
possível a mensuração mais criteriosa com a
medição pontual (localizada) de um sítio
eólico e, no máximo, uma projeção no en-
torno desse ponto quando o terreno não é
complexo. Existem programas de computa-
dor que fazem projeções para grandes áreas,
mas que têm um grau de incerteza propor-
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cional à área que se quer inventariar e inver-
samente proporcional ao tempo de medição.
No entanto, a técnica para prever esse po-
tencial tem sido cada vez mais aprimorada.
Já há um inventário de potencial eólico do
Nordeste brasileiro e outro do Paraná.

O Cepel está elaborando um projeto, em
conjunto com a Eletrobras, que apontará as
características dos ventos no Brasil, permitin-
do melhor avaliação dos sítios promissores
para a geração eólio-elétrica. Uma previsão do
GCPE aponta que os projetos eólicos no Bra-
sil, para sítios que têm dados de ventos medi-
dos, atingem cerca de 280 MW. Evidentemen-
te, o potencial eólico supera esse valor em cen-
tenas de vezes dada a enorme extensão do li-
toral e dos morros do Brasil, onde existe um
livre fluxo das massas de ar. Assim, é impres-
cindível que seja feito um grande programa
de identificação de sítios eólicos no País.

Energia solar � Considerando um fluxo de
radiação solar média no Brasil de 200 W/m²,
calcula-se que a energia solar que atinge o solo
brasileiro chega a 1.700 x 106 MW, ou seja,
cerca de 135 mil usinas de Itaipu. Mas isso
não representa definitivamente a disponibi-
lidade útil dessa energia. Essa radiação é utili-
zada por concentradores ou coletores planos
para a geração de calor ou por painéis
fotovoltaicos para a conversão direta em ener-
gia elétrica. Mesmo sendo a radiação solar
mais previsível que o vento, a quantificação
do potencial solar vai depender do rendimen-
to dos equipamentos de conversão, da dispo-
nibilidade de terreno e, obviamente, de fato-
res financeiros, como o custo dos equipamen-
tos e o tempo de retorno do investimento.

Conclusão � Uma das mais fúteis e pobres
discussões que pode haver no campo da ener-
gia é aquela que tem por finalidade a
santificação de uma fonte de energia e a con-
seqüente demonização das outras. Assiste-se
a várias dessas estéreis discussões sobre deter-
minada fonte de energia no intuito de mostrá-
la como a única alternativa viável. Alguns
lobistas ou defensores de uma fonte em par-
ticular, presentes em cada seminário que
acontece ao redor do mundo, ao tentarem
provar que a utilização da fonte de energia
que defendem é sempre a melhor solução, em

detrimento de outras, são até capazes de con-
vencer as platéias com números e/ou retóri-
ca.

Porém, jamais se devem perder de vista a
complexidade dessa questão e o fato de que a
adoção, em larga escala, de qualquer fonte
energética impacta profundamente em outras
atividades econômicas e sociais. Também é
importante reafirmar que não existe nenhu-
ma fonte energética totalmente isenta de im-
pacto ambiental. Todas elas, em menor ou
maior grau , provocam danos ao meio ambi-
ente se se considerar todo o seu ciclo de vida
� desde a fabricação do equipamento de con-
versão até a operação.

O Brasil necessita urgentemente de, sem
querer fazer trocadilho, reacender o debate da
questão energética em toda a sua complexida-
de. Inclusive em Minas Gerais. A questão
energética sempre embute uma opção políti-
ca. Em 1984, em acertada decisão do então
governador Tancredo Neves, a Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig) mudou
sua razão social de Centrais Elétricas para
Companhia Energética, de forma a incorpo-
rar outras formas de energia que não a hidre-
létrica de grandes barragens e, assim, conside-
rar a questão da energia de modo integrado.

Em nível nacional, a Cemig já foi a maior
referência e exemplo de concessionária no que
se refere às pesquisas e à aplicação em alter-
nativas energéticas. Contudo, a partir de
1985, essa vocação pioneira foi aos poucos
definhando e nem mesmo a atual crise do
setor elétrico deu impulso suficiente para, de
forma decisiva, reativarem na empresa a pes-
quisa e a utilização das fontes alternativas.

A idéia da construção de uma proposta
energética nacional que incorpore, da manei-
ra mais satisfatória, os pontos de vista social,
ambiental, econômico e técnico vai muito
além da discussão a partir da oferta. Deve ser
fundamentalmente precedida de uma visão
macro, holística e integrada do problema,
tanto pelo lado da oferta como pelo lado da
demanda de energia. Em se tratando da ofer-
ta, as opções energéticas em pequenas e gran-
des escalas devem ser consideradas sem pre-
conceitos ou outros interesses. Para resolver
o problema, só não valem as soluções
simplistas, tendenciosas e salvadoras.
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Uma das mais fúteis
e pobres discussões
que pode haver no
campo da energia é
aquela que
tem por
finalidade a
santificação de uma
fonte de energia e a
conseqüente
demonização das
outras
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A Política Tarifária
do setor elétrico brasileiro

Este estudo mostra que o primeiro objetivo da regulação tarifária, o
de preservar o interesse dos consumidores, não foi totalmente

alcançado, pois os reajustes tarifários não representaram a
melhoria da qualidade do serviço

Marcelo Correia de Moura Baptista

Coordenador-geral do Sindieletro/MG

DEFESA SOCIAL
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O
modelo tarifário a ser
utilizado por qualquer
setor econômico de
infra-estrutura, tais
como setores elétrico,
de saneamento, teleco-

municações, rodovias e outros, deve pautar-
se pela preservação dos interesses dos consu-
midores, a garantia da rentabilidade dos in-
vestidores e o estímulo à eficiência setorial.

Desde a década de 70, as tarifas de energia
elétrica no Brasil foram uniformes para cada
grupo tarifário (industrial, residencial, comer-
cial, rural, outros) em todo o País. Desse
modo, independentemente do custo de aten-
dimento a cada região, os consumidores en-
quadrados nessas classes tarifárias pagavam o
mesmo valor pela energia consumida. Ao
longo desse período, o setor elétrico brasilei-
ro apresentou elevadas taxas de expansão da
oferta � 11,8% nos anos 70, 4,1% nos anos 80
e 2,6% nos anos 90 �, baseadas nas disponibi-
lidades de autofinanciamento por meio de
tarifas alinhadas com inflação, recursos da
União e financiamento externo.

No início dos anos 90, período de altas ta-
xas inflacionárias, o governo agravou o regi-
me tarifário do setor elétrico na medida em
que não validou uma série de custos incorri-
dos pelas empresas do setor, em razão da utili-
zação das tarifas para controle inflacionário.

E assim, com a Lei nº 8.631, de 4 de mar-
ço de 1993, que dispõe sobre a fixação dos
níveis das tarifas de energia elétrica para o
serviço público, extinguiu o regime de remu-
neração garantida e pôs fim a essa equalização
tarifária. A partir de então, os reajustes pas-
saram a ser diferenciados para cada conces-
sionária, em função de seus custos. Esse novo
modelo, que foi copiado da empresa estatal
francesa Életricite de France (EDF), segundo
os princípios do custo marginal para cada clas-
se de consumidor, criou a obrigatoriedade da
celebração de contratos de suprimento entre
geradoras e distribuidoras de energia e pro-
moveu um grande encontro de contas entre
os devedores e credores do setor.

O encontro de contas envolveu cerca de
US$ 20 bilhões, assumidos pelo Tesouro
Nacional. Os objetivos da Lei nº 8.631, de

1993 � introduzir uma política tarifária efici-
ente e estimular a eficiência econômica das
concessionárias � foram prejudicados pela
ausência de autonomia empresarial e de uma
agência reguladora independente para fisca-
lização das empresas e representaram, na ver-
dade, o saneamento financeiro do setor elé-
trico nacional e a garantia de lucro para as
empresas, preparando-as para a privatização.

Desse modo, segundo o parágrafo 4o do
artigo 1o da referida lei, a empresa concessio-
nária ficava facultada de promover alterações
compensatórias entre os níveis das tarifas de
fornecimento relativo a cada classe de consu-
midor final. Ou seja, na prática, estava insti-
tuída a inversão do subsídio cruzado entre os
consumidores residenciais, que passaram a
pagar uma tarifa de fornecimento de energia
mais cara, subsidiando os grandes consumi-
dores industriais eletrointensivos em uso de
energia elétrica.

Marco regulatório � A trajetória de refor-
mas do setor, cujo início data de meados dos
anos 90, consiste em um processo gradual que
só adquiriu um caráter mais abrangente, con-
sistente e coordenado a partir de 1997, já que
um conjunto de medidas legislativas ou exe-
cutivas havia sido implementado, incluindo,
por exemplo, a alteração de política tarifária,
como a Lei nº 8.631, de 1993; e a privatização
de distribuidoras federais, como a Escelsa/
ES em 12/7/95 e a Light/RJ em 21/5/96. A
partir daquele ano, então, quando foi
implementada uma série de políticas
regulatórias, muitas das quais propostas pela
consultoria inglesa Coopers & Lybrand, por
meio de diversas medidas provisórias � na
prática, o governo federal já vinha imple-
mentando a reforma do setor elétrico por
meio de sucessivas reedições de medidas pro-
visórias (MPs), haja vista a MP nº 1.531,
que chegou a ser reeditada 18 vezes até trans-
formar-se na Lei nº 9.648, de 27/5/98.

O novo modelo institucional foi inaugu-
rado pela Lei nº 9.427, de 1996, que instituiu
a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), e pela Lei nº 9.648, de 1998, que
definiu, entre outros itens, as regras de entra-
da, tarifas e estrutura de mercado. A reforma
setorial ocorreu de forma paralela à
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tarifária, o de
preservar o interesse
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privatização de ativos federais e estaduais e,
além da criação da agência independente,
baseando-se em dois pilares: a introdução de
competição nos segmentos de geração e
comercialização de energia elétrica e a cria-
ção de um instrumental regulatório para a
defesa da concorrência nos segmentos com-
petitivos de transmissão e distribuição de
energia.

Quanto ao marco regulatório que definia
a política tarifária para o setor elétrico, o
Decreto n°  2.335, de 6 de outubro de 1997,
que constitui a Aneel, previa, em seu artigo
3o, inciso IV, que uma das diretrizes da agên-
cia reguladora deveria ser a criação de condi-
ções para a modicidade das tarifas, sem pre-
juízo da oferta, com ênfase na qualidade do
serviço de energia elétrica.

Apesar de não estar incluída nas Leis n°s

9.647, de 1996, e 9.648, de 1998, a política
tarifária do setor elétrico passou a ser atri-
buição da agência reguladora que, a partir de
sua fundação, celebra e faz a gestão dos con-
tratos de concessão, ditando a regulação
tarifária.

Regime tarifário � Assim, desde 1996, os
contratos de concessão das distribuidoras
privatizadas passaram a estabelecer o regi-
me tarifário price-cap (preço-teto). Esse re-
gime tarifário consiste na estipulação, pelo
regulador, de um preço limite inicial a ser
cobrado pelas concessionárias e a vigorar até
a próxima revisão tarifária. Durante esse

intervalo, o preço-teto é reajustado anual-
mente por um índice de preços � no caso do
Brasil, o IGP-M/FGV �, menos um fator X
de produtividade.

Adicionalmente, o regime price-cap pre-
vê o repasse para as tarifas de todos os custos
provocados por eventos econômicos que fu-
jam ao controle ou à previsibilidade da con-
cessionária. Esses custos compõem o fator Y
da fórmula geral do price-cap, conhecida
como IGP-M � X + Y. No caso brasileiro,
como resultado prático dessa previsão de re-
passe, as tarifas de fornecimento estão sendo
majoradas por conta da elevação do custo do
suprimento da energia adquirida da
Binacional Itaipu, que, por sua vez, é calcu-
lado em dólares.

Na prática, como o redutor tarifário re-
ferente ao fator de produtividade a ser repas-
sado para os consumidores (fator X) foi esti-
pulado como zero, os consumidores só serão
efetivamente beneficiados com a sua aplica-
ção caso venha ocorrer a alteração do seu
valor durante a revisão tarifária.

Por esse método tarifário do preço-teto,
a concessionária de energia elétrica promo-
veu modificações em seus preços relativos,
invertendo o subsídio cruzado; elevando subs-
tancialmente as tarifas dos consumidores
residenciais (ver gráfico 1), principalmente os
de baixa renda; e reduzindo as tarifas de ou-
tras categorias para expandir seu mercado ou
para melhorar sua lucratividade.
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Tal inversão representa um financiamen-
to às exportações das empresas eletroin-
tensivas em gastos de energia elétrica, que che-
gam a pagar uma tarifa de apenas US$ 12,00
por MWh, enquanto o consumidor residencial
paga até US$ 110,00 por MWh.

Impactos na conta � Assim, o primeiro obje-
tivo da regulação tarifária, o de preservar o
interesse dos consumidores, não foi totalmen-
te alcançado, pois os reajustes tarifários não
representaram a melhoria da qualidade do ser-
viço para os consumidores residenciais, seja
pelas mudanças unilaterais na definição da
política tarifária � inclusive do critério da tari-
fa social para os consumidores de baixa renda
�, seja na reclassificação dos consumidores.

Pelo lado das concessionárias, a nova po-
lítica tarifária deveria ter incentivado o nível
adequado dos investimentos no parque gera-
dor de energia elétrica. Entretanto, para as
empresas distribuidoras já privatizadas, a
modelagem tarifária somente garantiu a ren-

tabilidade, pois o resultado financeiro e
operacional  foi quase  totalmente destinado
ao pagamento de dividendos aos acionistas,
em sua maioria estrangeiros, seja para pagar
dívidas assumidas com a compra dos ativos
já existentes das empresas, seja para remessa
de lucro às matrizes de seus países (gráfico 2).

Na verdade, nenhum MW de energia foi
gerado pela atual política tarifária do setor
elétrico, demonstrando a fragilidade
regulatória da Aneel no monitoramento dos
gastos de capital das concessionárias destina-
dos aos planos de expansão de capacidade para
atendimento da demanda futura.

Outro aspecto relevante a ser considera-
do na questão tarifária brasileira é o fato de a
atual margem de lucro das distribuidoras ser
bastante expressiva. Isso pode ser verificado
pelo patamar da tarifa média de suprimento
� estimada em R$ 43,12 em preços médios de
2000 � equivaler a apenas 40% da tarifa mé-
dia de fornecimento de R$ 108,53 para o

Investimentos e  tarifas no setor e létrico brasile iro, 

no período de 1994 a  2000
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Uma política tarifária
que estimule a
eficiência produtiva
do setor elétrico deve
estar acoplada a
uma política de
investimentos na
geração de nova
energia capaz de
sustentar o
crescimento da
demanda de energia
elétrica
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mesmo ano. Essa relação significa que as ta-
rifas de distribuição encontram-se em pata-
mares elevados, muito superiores às necessi-
dades de remuneração do segmento.

Uma política tarifária que estimule a efi-
ciência produtiva do setor elétrico deve estar
acoplada a uma política de investimentos na
geração de nova energia capaz de sustentar o
crescimento da demanda de energia elétrica.
Para isso, é decisiva a ação do Estado para
viabilizar e coordenar o desenvolvimento e
aproveitamento das capacidades naturais do
País (gráfico 3).

Controle social � Pelo potencial existente, a
fonte hidráulica no Brasil ainda apresenta
grande viabilidade de exploração, tanto pelo
custo de geração, conforme gráfico anterior,
quanto pelas possibilidades, devendo o Esta-
do assumir a coordenação desses novos in-
vestimentos de modo a garantir tarifas módi-
cas aos consumidores.

No tocante aos interesses sociais, a
regulação tarifária deve procurar rever as atu-
ais distorções no sistema tarifário, no qual se
tem a tarifa subsidiada para algumas empre-
sas eletrointensivas cuja produção principal
destina-se à exportação, revisando a tarifa
industrial de maneira a cobrir os custos de
nova geração de energia elétrica.

Por fim, ressaltam-se a defesa e o contro-
le social do setor elétrico pela via do baixo
custo de geração hidroelétrica, conforme
aponta o gráfico anterior, para as usinas mais
antigas, no que se refere à garantia pelo Esta-
do da extensão da tarifa social para a popula-
ção de baixa renda; à recuperação do meio
ambiente dos grandes lagos por meio do acer-
to por bacia hidrográfica, assegurando maior
retorno para as usinas com grandes reserva-

tórios; e à realização de projetos de investi-
mentos de impacto social estruturante em
áreas econômicas carentes como as Regiões
Norte e Nordeste do Brasil e a do Vale do
Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Cemig, a mais alta tarifa média
de energia elétrica do País

Apesar de ter retomado a expansão do
parque gerador de energia elétrica, a partir
de janeiro de 1999, com a revisão judicial do
Acordo de Acionistas até então vigente, a
Cemig ainda não reverteu a política do go-
verno federal de reestruturação do setor elé-
trico. Haja vista, o valor da média para a classe
residencial do Estado de Minas Gerais, que
se situa como a mais alta tarifa de energia do
Brasil, conforme demonstra a tabela abaixo.

Torna-se inexplicável a diferenciação
tarifária entre as concessionárias, tanto por
algumas não terem geração própria quanto
pelo fato de outras comprarem energia das
empresas geradoras, em sua maioria (70%)
ainda estatais, e ainda praticarem tarifas me-
nores. A alegação de adensamento de redes
de distribuição não faz sentido para Minas
Gerais, uma vez que o maior centro de carga
está concentrado na região central e sudoeste
do Estado.

Dessa forma, é preciso que a Cemig este-
ja inserida na questão tarifária do setor elétri-
co, de modo a preservar o interesse social da
população conjuntamente com o desenvol-
vimento econômico do Estado de Minas
Gerais.

Colaboração: Ricardo Pena Pinheiro � Eco-
nomista do Dieese/MG

Tarifa média (R$/Mwh), excluído o ICMS, por segmento de consumidor em empresas selecionadas, em 2000

Consumidores Finais CEMIG Bandeirante Eletropaulo COPEL CPFL Light Coelba Celpe

Industrial 74,88 78,94 94,10              70,77 106,70         69,56          97,66         80,27         

Residencial 215,88 146,08 153,68            159,53 152,99         182,01        213,77       163,53       

Comercial 176,93 135,59 139,69            129,44 170,60         139,18        173,98       135,69       

Rural 113,73 99,08 85,25              70,77 104,31         100,55        82,39         76,18         

Fonte : Rel.Atividades das empresas.
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tem um plano de ações para

enfrentar a crise

Esta é a síntese da palestra do
representante do presidente da
Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), Djalma Bastos de
Morais, no Ciclo de Debates
"Colapso Energético de
Alternativas para a Crise",
promovido pela Assembléia
Legislativa em 13 de
junho de 2001

Elmar de Oliveira Santana
Assistente da Diretoria de Distribuição e Comercialização da Cemig
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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

[4ii(icIis/Tivo
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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.

REVISiA i)O Liisixiiv]Ij
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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.

56j Rivisrã no Liaiisi/viiVo
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A Fiemg tem liderado programas que
visam racionalizar o uso da energia

elétrica nas empresas mineiras e tem
pleiteado, juntamente com os governos

federal e estadual, a construção
de uma matriz energética mais

equilibrada para o País

Robson Braga de Andrade

Vice-presidente da FIEMG

ALTERNATIVAS

A             crise energética já foi bastante analisada em suas causas e
consequências. As razões dessa crise servem para orientar nossas ações no
futuro, mas não têm conseqüência ativa, nada que auxilie as empresas, as

indústrias e a sociedade a conviver com a atual conjuntura.
Há mais de três anos, a Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais (Fiemg) tem alertado os órgãos federais e estaduais e as principais
indústrias instaladas em Minas Gerais sobre o surgimento de problemas

futuros com o abastecimento de energia, uma vez que não existiam investi-
mentos no setor. Nem mesmo os que estavam programados saíram do papel,

mas a economia continuava crescendo.
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Para uma meta de
redução no consumo
de energia em torno
de 15%, teria-se
uma queda
aproximada de 7%
na produção. Para a
meta de redução de
20%, a queda seria
de 9,8% e, para a
meta de 25%, de
10%

vestimentos no Estado de quase R$ 7,3 bilhões,
programado para o período de 2001 a 2006, já
havia sido previsto. Esses investimentos podem
estar comprometidos pela suspensão da autori-
zação de novas cargas acima de 500 kW.

Com base nessas premissas e nesses impac-
tos, que poderiam trazer resultados negativos,
a Federação das Indústrias procurou trabalhar
de forma a evitar o caos e o pessimismo, bus-
cando não reduzir a produção e os empregos.
Com essa finalidade, a Federação passou a tra-
balhar, dentro das empresas e em todos os ní-
veis, com diversos programas de eficiência
energética das indústrias. Procuraram-se alter-
nativas de produção, de horas de trabalho, al-
ternativas com empresas que poderiam estar
terceirizando produtos das indústrias mineiras
e até buscando matéria-prima fora do Estado.
Constatou-se que a indústria pode reduzir de
15% a 20% a energia que consome sem que haja
perda de produção e com um ganho em sua
receita. E, de fato, as indústrias começaram a
economizar em torno de 20% mudando o sis-
tema de gerenciamento de energia e fazendo
alterações em sistemas de motores, de inverso-
res e na sua planta, de forma a manter o mes-
mo faturamento com consumo inferior.

Entre as ações deflagradas pela Fiemg,
destaca-se ainda o programa de transferência
de informações entre empresas, permitindo
que os exemplos de indústrias importantes
no Estado pudessem ser repassados, pelo seu
site na Internet, a todas as outras indústrias
de Minas. A Fiat Automóveis, por exemplo,
conseguiu, durante um período de dez anos,
reduzir 30% no seu consumo de energia.

Com ações como essas, Minas Gerais che-
gou a uma redução, em maio, de 22% no seu
consumo de energia, embora a Região Sudeste
como um todo ainda não tivesse alcançado a meta
de 20% prevista pelo governo. Mas, sem trazer
grandes problemas para a sociedade, esse núme-
ro é factível de se atingir. Apesar disso, a meta
deverá ser alcançada sem perda de emprego.

As dificuldades � A principal dificuldade no
momento é a implantação de novos projetos e
investimentos, não só no Estado, mas também
no País, que possam abrir novas frentes de tra-
balho e aumentar a geração de riquezas. Para
isso, a Fiemg, juntamente com a Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel) e com o Mi-

A
inda que não haja um
automatismo nessa rela-
ção, a todo crescimento
econômico corresponde
um aumento na deman-
da de energia, que pode

ser maior ou menor do que a taxa de cresci-
mento, dependendo do modelo de desenvol-
vimento adotado e até mesmo da própria
performance das empresas. As indústrias de
Minas, por exemplo, que, há muitos anos,
vêm-se preocupando com a eficiência
energética, apresentaram uma relação mais
equilibrada desse binômio. No período de
março de 2000 a março de 2001, o setor in-
dustrial cresceu em torno de 7%, com um
impacto de 6% sobre o consumo de energia.

Participando dessas ações de forma bastan-
te ativa, a Fiemg tem levado às indústrias mi-
neiras informações e métodos que lhes possibi-
litem trabalhar sem cortes de energia ou de pes-
soal para o racionamento. Juntamente com a
Cemig, foi criado um grupo de trabalho deno-
minado �Clarão�, que vem liderando uma sé-
rie de ações: central de atendimento funcionan-
do durante 24 horas; divulgação de informa-
ções pela Internet; distribuição de cartilhas; e
realização de cursos e seminários. Além disso,
um grupo de engenheiros e técnicos do Senai
está desenvolvendo um trabalho específico den-
tro de cada indústria, a fim de que o seu objeti-
vo seja atingido sem perda de produção.

Ao iniciar esse trabalho, foram pesquisados
ainda os impactos que essa crise poderia incidir
sobre as indústrias de Minas. Para uma meta de
redução no consumo de energia em torno de
15%, teria-se uma queda aproximada de 7% na
produção. Para a meta de redução de 20%, a
queda seria de 9,8% e, para a meta de 25%, de
10%. Além disso, as indústrias sofreriam um
impacto causado pela redução da produção,
porque continuariam mantendo os empregos
sem a correspondente receita. Durante alguns
meses, eles seriam preservados, mas, após esse
período, poderiam ocorrer demissões.

Renegociação � Outro impacto detectado é o
da necessidade de repactuação dos contratos com
os clientes, com os consumidores e até mesmo
com os bancos credores. Haveria também ne-
cessidade de rever a própria taxa de crescimento
da economia mineira, pois o adiamento de in-

EMPRESÁRIOS DEFENDEM ADOÇÃO DE FONTES VARIADAS DE ENERGIA
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nistério de Minas e Energia, prepara um pro-
grama para consolidar uma matriz energética
no País que seja menos suscetível a crises como
a que se vive agora. Hoje, a geração hidráulica,
por exemplo, tem um peso na matriz em torno
de 97%. Para que haja um investimento impor-
tante no País, isso não assegura confiabilidade.

Como todos os investimentos em geração
de energia são de médio para longo prazo, é
necessário criar imediatamente propostas al-
ternativas para que, em menor prazo (míni-
mo de dois anos), tenha-se uma solução para a
atual crise. Essa solução deve passar, por exem-
plo, pela conclusão de Angra III, uma vez que
o País já gastou praticamente quase todos os
recursos necessários à sua implantação ou, pelo
menos, grande parte deles.

A solução deverá vir também com a cons-
trução das Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs). Só em Minas Gerais, essas pequenas
centrais poderiam gerar 1.600 MW, uma vez
que são de construção rápida e causam me-
nor impacto ambiental. O grande gargalo
desse programa, no entanto, tem sido a apro-
vação dos projetos pelos órgãos ligados à área
de Meio Ambiente. No caso de Minas, por
exemplo, é preciso agilizar os procedimen-
tos de autorização das obras na Fundação do
Meio Ambiente de Minas Gerais (Feam) e na
Secretaria de Meio Ambiente.

As alternativas � Outro aspecto a ser conside-
rado é a construção de co-geração, principal-
mente a partir do bagaço de cana. Juntamente
com o Sindicato do Açúcar e do Álcool, a Fiemg
orientou para que todas as instalações e unida-
des que estivessem adotando sistemas de co-ge-
ração realizassem construções rápidas para que,
no prazo de um ano, possam estar em funcio-
namento, gerando energia a partir de maio e
junho de 2002. São obras de baixo custo, mas
que dependem de financiamento do BNDES,
que não é liberado por causa de problemas que
o setor teve no passado, em seu relacionamen-
to com o sistema financeiro oficial. A Fiemg
está agora contactando com autoridades do
BNDES para que os recursos comecem a ser
liberados dentro de um programa de trabalho
em conjunto: liberação de avais e garantias.

O programa de instalação de usinas
termoelétricas é outra iniciativa importante.
Há uma previsão, ainda não cumprida, de

construção de 49 a 54 termoelétricas no País.
O maior problema desse programa é o preço
do gás, um componente importantíssimo na
composição do custo de geração dessa ener-
gia, representando quase 60% do seu preço fi-
nal. Até maio de 2001, o gás vindo da Bolívia
era cotado em dólar pela Petrobras. Mas, como
grande parte desse gás vem de poços que per-
tencem à própria Petrobras, a empresa tem
interesse de que ele seja usado não só na in-
dústria, mas também na geração de energia e,
por isso, está participando da construção de
dez usinas termoelétricas no País. Com o fun-
do de aval que está sendo criado para possíveis
desvalorizações cambiais, brevemente a cons-
trução dessas usinas deverá estar concluída.

Para o País, é extremamente importante
ter uma matriz energética mais equilibrada,
não só no ponto de vista de domínio de
tecnologia, como também no que se refere a
geração de energia térmica. Assim, além do
incentivo às iniciativas alternativas, é necessá-
ria a criação de projetos para a construção de
usinas de maior porte, como a de Belo Monte,
cuja geração de energia, extremamente impor-
tante, provoca pouco impacto ambiental.

A Fiemg tenta negociar, juntamente com
o governo, uma bolsa de energia. As empre-
sas cujas produções são sazonadas ou cuja
atividade industrial está reduzida poderiam
racionar energia além dos limites fixados pelo
governo, com a possibilidade de disponi-
bilizar o excedente para as indústrias com
dificuldade para racionalizar. Esse assunto
está sendo discutido na Cemig. Há dificulda-
des operacionais, mas é o caminho mais viá-
vel, principalmente para atender indústrias
cujo consumo de energia é intenso.

A Federação das Indústrias vem mantendo
também contato direto com o Comitê de Ges-
tão da Crise Energética, além de participar, jun-
tamente com outras federações, de reuniões na
Confederação Nacional da Indústria. Ela bus-
ca soluções e leva para as indústrias todas as
possibilidades de aumento da eficiência
energética. O momento é de compreensão des-
sa problemática que aflige o País. Com certeza,
a crise será superada. É preciso traçar cami-
nhos e buscar soluções que permitam ao País
continuar crescendo, gerando empregos e ri-
quezas.
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ÁGUA E CIDADANIA

Paulo Afonso Romano

Consultor da Organização dos Estados

Americanos (OEA) � Rio São Francisco

à vida
Um
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Um movimento de cidadania pelas águas é, ao mesmo tempo, social,
ambiental, econômico e até estratégico. Em sua essência, ele aborda a
perspectiva de que cada cidadão altere suas atitudes, buscando o melhor
jeito de lidar com a água em cada momento e lugar
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ncontáveis vezes tem sido repetida a
frase: Água é Vida.
No sentido literal e, portanto, bioló-
gico, ela é expressa com exatidão en-

quanto parte essencial e absolutamente pre-
dominante na constituição da maioria dos
seres vivos. A Ciência trabalha com sinais
de água para considerar hipóteses de existên-
cia de vida. É o caso típico das buscas feitas
na pesquisa espacial, como vemos freqüen-
temente nos noticiários.

Na constituição de nosso corpo, 2/3 são
água. E, assim por diante, até chegar ao pon-
to de que, nas manifestações de apelo políti-
co e emocional extremado, faz-se greve de
fome, mas não se faz greve de sede. Isso
porque uma pessoa pode viver semanas sem
alimento sólido, mas apenas poucos dias sem
água.

No plano geral da vida, a essencialidade
da água muitas vezes não é valorizada por-
que nós, no Brasil, com exceção do Nordes-
te, não conhecemos os efeitos de sua escas-
sez. Aliás, pode-se dizer que a sociedade bra-
sileira tem vivido sob a égide de uma cultura
de abundância. Cultura falsa e certamente
influenciada pelo fato de o Brasil possuir cer-
ca de 12% da água doce acessível do planeta.
Isso gera o ufanismo de quem possui o mais
volumoso rio do mundo, esquecendo-nos de
que a Bacia Amazônica possui 2/3 da água
do Brasil e, apenas, 7% da população. Em
contraposição, o Sudeste com 50% da popu-
lação possui apenas 7% da água.

Tenho procurado estimular o debate so-
bre o assunto com base em questionamentos
de caráter conceitual. Por exemplo: Apren-
demos nos bancos escolares sobre a divisão
clássica dos recursos naturais em renováveis
e não renováveis.

A água e os recursos florestais sempre fo-
ram considerados renováveis. Essa concep-
ção e a presumida abundância constituíram
fatores formadores de uma cultura perdulá-
ria e acomodatícia. Usamos água à vontade,
sem critérios, porque ela é abundante e
renovável. Esse é o costume.

Minas Gerais, por exemplo, sempre ins-
pirou seus cidadãos e políticos a exaltar or-
gulhosamente que somos �a caixa d�água do
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A essencialidade da
água muitas vezes
não é valorizada
porque nós, no
Brasil, com exceção
do Nordeste, não
conhecemos os
efeitos de sua
escassez.  Aliás, a
sociedade brasileira
tem vivido sob a
égide de uma cultura
de abundância

I
Brasil�. É verdade. E a cada dia, sobretudo
nesse quadro crítico, tal recurso já tem funcio-
nado inclusive como moeda política, tal sua
condição estratégica. Registre-se que, a par-
tir de Minas Gerais, formam-se as mais im-
portantes bacias hidrográficas brasileiras, com
exceção da Amazônia.

Mas, voltando à �caixa d�água� e ao nos-
so inconsistente ufanismo, pergunto sempre:
A caixa d�água está cheia? A água está lim-
pa? Muita reflexão é suscitada por esse tema.
Por exemplo, na relação água/vida, devemos
nos lembrar da água tanto no plano biológi-
co como também em nosso cotidiano, quan-
do sua relação mais próxima está nos planos
econômico, social e nas atividades como irri-
gação, pesca e piscicultura, abastecimento
humano, indústria, lazer, etc.

Da energia elétrica, hoje escassa e depen-
dente em 90% da água, nada se comenta? Afi-
nal, a sociedade humana já incorporou como
necessidades básicas tantos bens e serviços de-
pendentes da água que o conceito de água
como base da vida alargou-se e amplia-se cada
vez mais. Acaso um simples aquário ou uma
simples fonte de água não são indicados para
reduzir estresse? Ou seja, melhorar a quali-
dade de vida? Pois bem: Qualidade de vida
vem da qualidade da água também.

Vejamos o caso de lagoas, rios, córregos,
riachos e ribeirões que passam pelas cidades
e façamos um teste. Tomamos, por exemplo,
em Belo Horizonte, o Ribeirão Arrudas. Se
aprendemos que ribeirão é um curso d�água
e a água tem muitas funções, então façamos
uma avaliação. A água do Arrudas serve para:

� beber sim    não    

� nadar sim    não    

� pescar sim    não    

� banhar sim    não    

� irrigar sim    não    

� construir sim    não    

Ora, se aquela �água� não atende às suas
funções, então não é água.

UM BEM ESSENCIAL À VIDA
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Aí deve começar nossa motivação como
cidadãos. Não é intrigante que até hoje não
nos tenhamos indignado com isso? Será que,
nas escolas de Belo Horizonte, dirigentes, pro-
fessores e alunos ainda falam com naturali-
dade numa rede hidrográfica local, tendo o
Ribeirão Arrudas como seu principal canal
de drenagem?

Isso é importante porque não há bom
exercício de cidadania sem espírito crítico,
sem indignação com os desvios conceituais e
de conduta.

É necessário considerar que, sendo a água
um bem comum e a cidadania e a dignida-
de da pessoa humana fundamentos da nossa
República, segundo a Constituição brasilei-
ra, não devemos esperar que os governos fa-
çam tudo por nós. Em relação à água, o mes-
mo acontece.

Os eventos relacionados com a água (po-
luição, por exemplo) são incontáveis, difusos,
dinâmicos, freqüentes, aleatórios e, portan-
to, nem a mais colossal máquina administra-
tiva com todo o poder conseguiria eficácia
na missão de prevenir, reprimir e reparar to-
dos os danos causados pelas maneiras inade-
quadas de lidarmos com a água.

Consideramos nesse caso que a sensibili-
dade humana é insubstituível. Retomemos a

questão de responsabilidade pelas águas, ou
como falamos tecnicamente, pela gestão das
águas. Ela é de todos. E, como somos uma
democracia, não precisamos pedir licença
para participar. Mais do que isso, toda legis-
lação sobre recursos hídricos no Brasil e na
maioria dos Estados está atualizada concei-
tualmente, tratando a água como um recur-
so finito e vulnerável e cuja gestão deve ser
democrática, compartilhada, com a parti-
cipação da comunidade.

A mesma legislação estabelece mecanismos
vários cuja eficácia depende da participação,
da compreensão dos múltiplos usos da água e
assim por diante. O momento, com graves efei-
tos para todos, tem sido muito propício à re-
flexão. Vejamos o caso do racionamento da
energia em si; mas, por exemplo, confronte-
mos o uso da água do Lago de Furnas para
geração da hidroeletricidade com o uso turís-
tico de sua orla. Um conflito que, caso não
pudesse ser evitado, deveria pelo menos ter
sido previamente discutido com a sociedade.

Por tudo isso, nós, cidadãos e cidadãs, de-
vemos considerar não apenas os direitos e
deveres, mas, sobretudo, o poder da cida-
dania. Está na Constituição, em seu parágra-
fo único do artigo 1º, Capítulo I: �Todo po-
der emana do povo, que o exerce por seus
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representantes eleitos diretamente, nos ter-
mos desta Constituição�. Aí está a caracteri-
zação da democracia representativa que,
entretanto, reconhece o espaço para o exer-
cício da democracia direta.

Nesta época de informações disponíveis
e em tempo real, não apenas aumentam as
possibilidades de exercício desse poder dire-
tamente, como também estimulam os repre-
sentantes do povo a adequarem suas agendas
e seus comportamentos, valorizando, cada dia
mais, os movimentos de cidadania com cau-
sas justas.

Um movimento de cidadania pelas águas
é, ao mesmo tempo, social, ambiental, econô-
mico e até estratégico. Em sua essência, ele
aborda a perspectiva de que cada cidadão alte-
re suas atitudes, buscando o melhor jeito de
lidar com a água em cada momento e lugar.

Do ponto de vista ambiental, muitas ve-
zes, pessoas que vivem nas grandes cidades
devotam-se à defesa de causas justas e legíti-
mas sem se informar da forte inter-relação
entre a vida urbana e uma determinada par-
cela da natureza que ela defende.

Certa vez, um médio empresário de Belo
Horizonte afirmou: �Estão acabando com o
Rio São Francisco, onde eu sempre ia pes-
car�. Na seqüência da conversa, verificou-se
que ele nem tinha consciência de que a capi-
tal e a região metropolitana geram o mais
forte impacto ambiental de toda a bacia da-
quele rio.

Afinal, um rio é o resultado e a conse-
qüência de tudo que lhe tiram e do que lhe
atiram.

Essa reflexão é muito oportuna para a dis-
cussão do tema água, vida e cidadania por-
que somos uma sociedade que se urbanizou
veloz e desordenadamente, criando ecossis-
temas artificiais de tal magnitude e com tais
demandas que vêm impactando seriamente
os ecossistemas naturais, em alguns casos,
com perdas irreversíveis.

É lamentável constatar que o crescimen-
to das cidades em geral é regido pela força da
especulação imobiliária, às vezes associada a
interesses eleitorais. E por aí foram-se e se
vão as nascentes e pequenas lagoas naturais.
O verde que refresca cede lugar ao asfalto que
esquenta e impermeabiliza, bloqueando uma
parte do ciclo hidrológico.

Certas avenidas construídas, onde antes
eram leitos naturais de córregos permanen-
tes, transformam-se em leitos artificiais, sem
curvas, das águas furiosas das chuvas fortes
de verão. É a essa resposta da natureza que
damos o nome de enchente. E, nesse momen-
to, aprendemos que a água que afaga é a
mesma que afoga.

Para terminar, é bom lembrar que a quan-
tidade de água existente no planeta terra é a
mesma há bilhões de anos. Então, ela está per-
manentemente se reciclando. É o ciclo
hidrológico. Mas, como parte da natureza,
ela reage aos tratos que recebe. Ela migra, não
acaba; porém deixa de estar disponível para
quem a maltratou, como no caso de constru-
ções ou processos de produção que soterram
nascentes, assoreiam e a poluem.

Quanto a projetos ou ações que destro-
em a natureza ou reduzem a qualidade de vida
e, portanto, a dignidade da pessoa humana,
podemos dizer que são aéticos porque ultra-
passaram o limite do tolerável.

Órgãos públicos e privados, corporações
e organizações de todos os tipos não faltam.
Mas as organizações, diferentemente das pes-
soas, não sentem. É necessário deixar fluir e
exprimir emoção. A vida em seu processo é
dinâmica. As relações homem/natureza são
complexas. Há que mobilizar corações e
mentes. Por fim e para meditar: �Uma pes-
soa nunca vai a um rio duas vezes; na segun-
da vez, nem o homem e nem o rio serão os
mesmos�.
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Toda legislação sobre
recursos hídricos no
Brasil está atualizada
conceitualmente,
tratando a água
como um recurso
finito e vulnerável e
cuja gestão deve ser
democrática,
compartilhada, com
a participação da
comunidade

UM BEM ESSENCIAL À VIDA
Marcelo Metzker
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PROJETOS

Para  discussão de tema tão em voga nos últimos anos, há necessidade de
rememorar ou provocar o leitor a raciocinar sobre os aspectos da região nordestina
e o comportamento de sua população no que se refere ao convívio com seu
ecossistema, a caatinga, imensamente rica, mas totalmente desconhecida, pelo
que demonstra o seu manejo inadequado por parte da população caatingueira

O semi-árido e a

das águas do Rio São Francisco

José Theodomiro de Araújo

Engenheiro agrônomo, presidente do Comitê da Bacia do São Francisco e

secretário executivo do Instituto Manoel Novaes para o  Desenvolvimento

da Bacia do São Francisco (Iman)



REVISTA DO LEGISLATIVO66

A
cultura de um povo se
sedimenta a partir do co-
nhecimento que cada in-
divíduo acumula sobre o
universo onde vive, ou
seja, na percepção de seu

ecossistema. E grande parte desse conheci-
mento lhe é transmitido pelos seus ancestrais
ou ensinamentos escolares. No caso do semi-
árido, mesmo que lhe fossem transmitidos co-
nhecimentos básicos do seu meio, não se da-
riam o enriquecimento e a melhoria cultu-
ral, uma vez que a escola, a educação elemen-
tar, não está apta a preparar os indivíduos
para viver esses conhecimentos. A escola é
eminentemente urbana e urbanos são os tex-
tos dos livros didáticos. O professorado é
totalmente desinformado sobre temas como
semi-árido, seca, recursos hídricos e desen-
volvimento sustentado, não transmitindo,
como formador de opinião, a certeza de que
é possível, manejando corretamente seu
patrimônio natural, edáfico, florístico e
faunístico, viver o semi-árido sem que o seu
clima seja desrespeitosamente chamado de
�flagelo�.

Agrava ainda o problema ter como tema
o Centro-Sul e não o semi-árido. Ainda con-
tinuamos a margear o oceano, de costas para
o sertão, e sabemos mais da Mata Atlântica
do que da caatinga, que desmontamos, des-
truindo um estoque genético extraordinário
e substituindo-o, criminosamente, por cultu-
ras exóticas e manejo copiado de regiões não
similares ao semi-árido.

É inaceitável ouvir uma autoridade ou
técnico tratar o semi-árido por uma única
variante: a água.

Atesta incompetência tentar promover o
aumento da oferta de água apenas para a so-
lução da vida de milhões de pessoas que pre-
cisam de emprego, saúde, instrução e quali-
dade de vida. Isso envolve uma gama com-
plexa de conhecimentos para superar as difi-
culdades que o meio possa oferecer em
contrapartida. Se a presença de água por si só
resolvesse o problema, as populações ribeiri-
nhas do São Francisco não padeceriam da
indigência a que vivem relegadas suas maio-
rias. O que lhes falta? Os referenciais cultu-

rais básicos para viver bem com o que lhe
oferece o seu rico ecossistema.

O primeiro passo para a solução do proble-
ma é proceder a uma revolução interna na es-
cola nordestina em todos os níveis, juntando
todo o conhecimento de manejo da caatinga e
do semi-árido, e capacitar os formadores de
opinião sobre o tema �Vida no Semideserto�,
fazendo disso uma religião. Meio milênio já foi
perdido, meio milênio de destruição, meio mi-
lênio de vida irresponsável.

Por mais branco, analfabeto e inculto seja
o europeu, ele possui hábitos alimentares,
vestimenta, trato com os animais e manejo
das coisas do seu entorno adequados a cada
hora, ao tempo de seu ecossistema.

Nossa sociedade faz exatamente o contrá-
rio ou omite grandes itens que melhor possi-
bilitariam a sobrevivência de todos.

No caso em foco, o da transposição, per-
de-se mais uma vez a oportunidade do
enfrentamento do problema e se opta por
uma adutora, cujo benefício é discutível.

O Nordeste do Brasil

A Região Nordeste soma 1.561.178 km2

e é composta de nove Estados: Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. So-
mente o Estado da Bahia já é maior do que a
França. Desse total, estão no chamado
Polígono das Secas 1.085.187 km2, de onde
se exclui o Maranhão e se acrescentam
120.701 km2 do norte do Estado de Minas
Gerais, para onde se estende o clima semi-
árido, ou seja, com precipitações abaixo de
600 mm/ano.

O Nordeste Setentrional é composto de
três Estados � Ceará, Paraíba e Rio Grande
do Norte �, sendo o clima mais rigoroso e
onde são encontrados os focos da incidência
maior de anos secos. Ou seja, em qualquer
circunstância, na zona central desses três Es-
tados, a situação é mais grave; exem-
plificando, as chuvas ali são sempre em me-
nor quantidade. Se, nos demais Estados do
Nordeste, as chuvas ocorrem com a metade
da precipitação normal, naquela zona central,
elas serão de um terço apenas. É o fenômeno
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O Nordeste é um
bolsão de
pobreza no
mapa do Brasil,
apesar de sua
potencialidade,
pois tem marcado na
sua história 500
anos de equívocos e
estratégias técnicas e
políticas erradas

O SEMI-ÁRIDO E A TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO
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denominado pelos meteorologistas do Nor-
deste como o �Olho das Secas�, para plagiar
o Olho do Furacão.

De qualquer maneira, há que, a bem da
verdade, apontar-se como fator decisivo do
agravamento dos efeitos da falta de chuvas
uma incapacidade administrativa notável, tal-
vez pelo despreparo dos governantes, ou até
pelo interesse de manter alguns números ne-
gativos, indispensáveis à manutenção de um
cabedal eleitoral para segurar as elites
oligárquicas no poder. Por muito tempo se
falou, e ainda se fala, embora menos intensa-
mente, na �Indústria da Seca�. Nos períodos
de longa estiagem, obriga-se o governo fede-
ral a manter frentes de trabalho para dar
emprego ao povo, principalmente o da zona
rural. Essas frentes são o contingente de tra-
balhadores que se encarrega de vários servi-
ços braçais, tais como desassoreamento de
açudes secos, limpeza de faixas de segurança
de rodovias e redes de alta tensão e de ruas de
cidades e vilas, etc.

Além desses serviços, há uma intensa dis-
tribuição de água com carros-pipa. Essas
benesses vêm para ser distribuídas por políti-
cos regionais, que as repassam aos seus asseclas
até chegarem ao povo, que se torna refém
daqueles a quem deve favores. Dessa forma,
não há interesse em obras estruturais que su-
perem essas dificuldades. Se construírem sis-
temas de distribuição de água com adutoras,
deixarão de existir os carros-pipa, um
marketing utilizado pelo político local para
demonstrar ter conseguido com o governo
trazer aquele �obséquio� para seu povo.

Corruptos roubam os recursos destina-
dos, aumentando ficticiamente os serviços e
relacionando trabalhadores inexistentes nas
folhas de pagamento. Dessa forma, vai para
o bolso dos corruptos grande parte de cerca
de R$ 3 bilhões aplicados pelo governo nos
anos de baixa pluviosidade.

Os três Estados do Semi-Árido Setentrio-
nal têm uma capacidade de acumulação nos
nove grandes açudes de apenas 7,8 bilhões m3.

Ora, para abastecer a população de todo
o Nordeste, de 50 milhões de habitantes, con-
siderando um consumo médio per capita de
200 litros/dia, seriam necessários 70 m3 por
ano, ou seja, 3,5 bilhões m3 para abastecer toda
a população. Esse número corresponde à
metade da água acumulada apenas no Semi-
Árido Setentrional, e são 70 mil açudes exis-
tentes no Nordeste, além de água subterrâ-
nea aproveitável, da ordem de 21 bilhões m3/
ano, de onde se extrai apenas 1% nos 15 mil
poços em operação. Daí notarmos a respon-
sabilidade, por parte dos políticos, de não
resolver o problema de forma definitiva.

O Nordeste é um bolsão de pobreza no
mapa do Brasil, apesar de sua potencialidade,
pois tem marcado na sua história 500 anos
de equívocos e estratégias técnicas e políticas
erradas.

É de responsabilidade dos políticos
governantes a manutenção de uma taxa de
analfabetismo bastante alta, qual seja, a de
35,69% para as pessoas de 7 a 14 anos e a de

O SEMI-ÁRIDO E A TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO
Alair Vieira
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30,49% para as de 15 anos ou mais, enquanto
que, no restante do País, essas taxas são de
17,33% e 15,58%, respectivamente. Mantido
esse quadro, dificilmente a região evolui na
busca de sustentabilidade e gerenciamento
correto de suas potencialidades.

Afinal, o Nordeste dispõe de riquezas
naturais importantes como petróleo, gás,
minerais fertilizantes e é produtor de álcool
carburante, além de açúcar. Só que essas ri-
quezas, principalmente a produção de açú-
car e álcool, por força da pressão dos
usineiros, sobrevivem pelos subsídios e gran-
des financiamentos governamentais, dentro
de um processo de esperteza dos grandes
usineiros, que, pela própria condição da la-
voura canavieira, são grandes latifundiários.

A água no Nordeste

Com um clima semi-árido, uma altura
pluviométrica anual em torno de 500 mm e
uma evaporação em torno de 2.700 mm, a
região não dispõe de rios permanentes, sen-
do apenas o São Francisco e o Parnaíba as
duas fontes perenes, correspondendo a 3%

dos recursos hídricos brasileiros. Na área vive,
entretanto, 30% da população brasileira, que
sofre a escassez de água, não por falta dela,
mas por inépcia dos governos que se suce-
dem desde o descobrimento.

O Departamento Nacional de Obras con-
tra a Seca (DNOCS), ligado inicialmente ao
Ministério de Viação e Obras Públicas, é res-
ponsável pelos Programas de Combate à Seca
e Convivência com a Seca.

Esse órgão, em quase um século, cons-
truiu grandes açudes, dos quais se notabili-
zam o de Orós, no Estado do Ceará, e o de
Armando Ribeiro Gonçalves, no Estado do
Rio Grande do Norte; o primeiro acumu-
lando 2,2 bilhões m3 e o segundo, 2,4 bi-
lhões m3.

No final do século XIX, construiu-se o
primeiro grande açude do Nordeste, o Ce-
dro, no Estado do Ceará, Município de
Quixadá (1881 a 1906), através de barramento
do Rio Sitiá (do Sistema Jaguaribe), que acu-
mula 126 milhões m3 de água.

O quadro a seguir mostra a capacidade de
acumulação dos açudes nos quatro Estados
que desejam a transposição.�
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A solução para a
escassez de água no
Nordeste passa pelo
racional
aproveitamento de
toda gota d�água
que caia naquele
território, e não pela
negação da
existência de água
subterrânea ou
eliminação de outras
fontes

ESTADO CAPACIDADE 1.000 m3 FONTE

Paraíba 2.445.467 Açudes Públicos do Nordeste � 2ª edição, Engº

Paulo Guerra � DNOCS � 1982, pág. 5

Pernambuco 854.649

Ceará 12.912.023 Potencial Hídrico do Ceará � Engº Vicente

Vieira � 1982, DNOCS

R. G. do Norte 4.512.897 Boletim nº 39 � DNOCS � jul/dez, 1991, pág.

139 � Manfrido Cássio

T O T A L 20.725.036

O SEMI-ÁRIDO E A TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO

Quanto à água de subsuperfície, ela é
considerada pouca por estar a região
embasada na formação geológica cristalina.
A média de vazão nos poços perfurados é
de 6.018 litros por hora, com um aproveita-
mento de 88%, tendo a água algum teor de
sal, porém perfeitamente ingerida pelos ani-
mais. Na publicação do DNOCS/82 � �O

DNOCS e o Aproveitamento das Águas Sub-
terrâneas do Nordeste� �, à página 3, está re-
gistrado: �... se restringirmos a análise das
secas com a área de 1.064.000 km2 e cerca de
60% no cristalino, a reserva subterrânea se
reduzirá a valores em torno de 20 bilhões m3�
(sic). É um volume significativo, que, soma-
do aos 21.725.036.000 m3 de água de superfí-
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cie acumulada, oferece um total de
41.725.036.000 m3, suficientes para abastecer
a população do Nordeste, da ordem de 50
milhões de habitantes.

Hoje o Nordeste semi-árido dispõe de ape-
nas 15 mil poços perfurados em funcionamen-
to, retirando cerca de 200 milhões m3 por ano,
o que representa 1% da disponibilidade hídrica
das águas subterrâneas do Nordeste.

Considerando como satisfatório um pon-
to permanente de água a cada 4 km, deverí-
amos ter 250 mil pontos permanentes para
o desenvolvimento de pequenas bases eco-
nômicas pontuais. Alguns exemplos, entre-
tanto, não dignificam os nossos administra-
dores. No Estado do Piauí, 83% da sua su-
perfície é de formação sedimentar e, no Vale
do Rio Gurguéia, principal afluente do Rio
Parnaíba, existem 175 poços profundos, jor-
rando sem nada produzir. São cerca de 65
milhões m3 que se perdem na superfície, es-

gotam a água do ventre da terra e prestam
apenas para os piqueniques dominicais dos
habitantes da região. Só o poço denomina-
do �Violeta� possui a maior vazão de água
subterrânea da América do Sul, perdendo
280 litros por segundo, ou seja, 900 m3/h,
que jorra sem prestar nenhum serviço ao
homem.

As secas no Nordeste
O Nordeste brasileiro sofre periodica-

mente do Fenômeno da Seca.
A seca é o tempo natural da região, não é

um fenômeno, fato que ainda não foi enten-
dido por sua população, que não se preparou
para viver no semideserto, estando ainda ar-
raigada ao que aprendeu com o colonizador,
que era português, despreparado e rude, como
descrevem as crônicas históricas. A coroa nos
enviou gente da pior espécie, além daqueles

O SEMI-ÁRIDO E A TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO
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que vieram espontaneamente, fugindo das
condenações a que estavam submetidos em
Portugal.

Foram esses �professores�, radicados prin-
cipalmente no Nordeste, onde os canaviais
se desenvolveram, e a escravatura que possi-
bilitaram o surgimento dos senhores feudais,
que decidiam inclusive sobre a vida das pes-
soas e transferiam para as gerações uma cul-
tura inadaptada ao ecossistema da caatinga.

Era o domínio do Padroado Régio, em
que os sacerdotes eram indicados para car-
gos, paróquias, etc., pelos reis, que se apro-
veitavam dessa condição a fim de se livrarem
de incômodos para manter a servidão da po-
pulação aos senhores feudais. O padre Manoel
da Nóbrega faz essa descrição em carta envi-
ada aos seus superiores (os Capuchinhos na
Bahia � Regni).

Se os portugueses, proprietários da terra,
não conseguiam se desvencilhar do manejo
de áreas de clima temperado, imagine os ne-
gros, revoltados pela escravidão, desinteres-
sados em aprender sobre a nova terra, embo-
ra com mais possibilidades que os europeus,
dado serem originários também dos trópicos.

Foi preciso que algumas gerações de mes-
tiços surgissem para melhorar o conhecimen-

to do amanho da terra; por isso, os nossos
antropólogos cantam hinos ao caldeamento
das raças e pouco se referenciam à forma de-
pravada como se deu o surgimento da raça
nacional nos primórdios da colonização. Os
aspectos positivos foram tão importantes para
nós que o pecado foi esquecido.

Mas, depois de tanto tempo de grilhões, a
liberdade sem preparação nos atirou, a
mestiçada, ao abandono, sem qualquer assis-
tência, continuando por mais dois séculos sem
entender plenamente a sua natureza, o seu
ecossistema.

Uma minoria fidalga estudava na Europa
e ditava as regras, formando a elite política
com uma ótica totalmente caolha, que copi-
ava os costumes principalmente da França e
da Inglaterra.

Aquela turba não aprendeu a manejar a
Mata Atlântica, quanto mais a caatinga, que
lhe era ainda mais estranha. E foi assim que
caldeamos a nossa incultura, festejando as
quatro estações do ano, quando só temos
duas: a da seca durante oito meses e a das
chuvas durante quatro meses.

Aprendemos na escola primária essa
mentira de estações definidas e festejamos a
primavera, estação das flores, quando a rea-
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O Rio São Francisco
não tem
disponibilidade de
água para ceder se
considerarmos a
capacidade potencial
da bacia para a
produção de
alimentos, que conta
com 8 milhões ha de
solos para irrigação

O SEMI-ÁRIDO E A TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO
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lidade do semi-árido é a floração tão logo
chova, pois as nossas espécies precisam ser
semeadas rapidamente para sua perpetuação,
se a burrice antrópica não vier destruí-las
pela raiz.

Não saber viver a seca é apenas uma ques-
tão cultural, de despreparo geral, que nem o
DNOCS conseguiu perceber, a julgar pelas
investidas erradas que procedeu e, por isso,
sempre transferiu como um estigma a respon-
sabilidade e culpa ao �flagelo� da seca, como
falta d�água, velha cantiga fúnebre repetida
pelos governantes como eco de um discurso
incompetente e arcaico, haja vista que a pró-
pria Secretaria Especial de Políticas Regionais
emitiu um documento intitulado Projeto de
Transposição do Rio São Francisco, que
tangencia a causa e a solução do problema,
iniciando com a velha chantagem sentimen-
tal �O Drama do Nordeste�. �Com 30% da
população brasileira, o Nordeste continua a
abrigar o maior bolsão de pobreza do He-
misfério Ocidental.

Na base do problema, está o impacto do
flagelo das secas sobre o semi-árido, onde se
localizam 10 milhões de indigentes dos 17 mi-
lhões do Nordeste (54,5% do total nacional).

A situação socioeconômica do semi-ári-
do se deteriora progressivamente pelo efeito
cumulativo das secas, cujas periodicidade e
violência vêm aumentando em 5 anos na dé-
cada de 70, em outros 5 na década de 80 e em
3 antes da metade da década de 90� (sic).

E reconhece que as estratégias e políticas
até hoje adotadas buscaram contornar, mas
não resolver o problema básico: a disponibi-
lidade de água. Deveras vai mais longe a inci-
dência da seca, que se agrava a cada século.
� No século XVI, 2 anos secos: 1583 e 1587

� No século XVII, 6 anos secos: 1603, 1608,
1614, 1645, 1652 e 1692

� No século XVIII, 29 anos de seca: 1707,
1710, 1711, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725,
1726, 1727, 1730, 1736, 1737, 1744, 1745,
1746, 1747, 1751, 1754, 1760, 1771, 1772,
1777, 1778, 1783, 1784, 1791, 1792 e 1793

� No século XIX, 18 anos de seca: 1804, 1808,
1809, 1814, 1824, 1825, 1829, 1830, 1833,
1844, 1845, 1870, 1877, 1878, 1879, 1888,
1889 e 1898

� No século XX, 19 anos de seca: 1900, 1903,
1915, 1919, 1932, 1942, 1951, 1952, 1953,
1958, 1966, 1970, 1976, 1979, 1980, 1981,
1992, 1997 e 1998

Depreende-se o fato curioso de que a seca
vem amiudando o intervalo, claro que pela
predisposição do meio, altamente alterado
pela pressão antrópica.

Ao reconhecerem que as estratégias e po-
líticas adotadas buscaram contornar o pro-
blema, mas não resolveram o problema bási-
co � a disponibilidade de água �, mais uma
vez as autoridades demonstram inaptidão
para a solução do problema, não percebem que
não adianta colocar água à disposição da po-
pulação se um comportamento descompro-
metido com o universo onde vive não cons-
trói a amenização da seca, mas, ao contrário,
destrói os valores econômicos e sociais, sub-
mete os indivíduos à mendicância de favores,
retirando-lhes a auto-estima, fazendo perdu-
rar a nefasta dependência das oligarquias co-
nhecidas do Nordeste, patronas, sem dúvida,
da transposição planejada.

A Bacia do São Francisco

A Bacia do São Francisco abrange seis
Estados da Federação (Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Goiás) e o
Distrito Federal. Corta pelo centro os Esta-
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dos de Minas Gerais e da Bahia e neste, ao
infletir para leste, serve de limite com
Pernambuco e também entre Sergipe e
Alagoas, indo desaguar no oceano. O Estado
de Goiás tem apenas três municípios cujas
águas são drenadas para o São Francisco e o
Distrito Federal (Brasília), um pequeno aflu-
ente que deságua na bacia.

A calha principal percorre 2.700 km des-
de seu nascedouro, na Serra da Canastra, no
sudeste de Minas Gerais. É nesse Estado que
o Rio São Francisco recebe 78% de suas águas.
Correndo em direção sul/norte, após percor-
rer 1.200 km, começa a entrar na região semi-
árida, quando deixa de receber tributários
permanentes.

Sua vazão média é de 2.800 m3/s, descar-
regando anualmente em torno de 92 bilhões
m3 no Oceano Atlântico.

É considerada a mais importante bacia bra-
sileira, pois une dois grandes ecossistemas: o
do cerrado e o do semi-árido. Estão na área de
sua bacia aproximadamente 10% dos municí-
pios brasileiros. O Brasil está dividido em 5.507
municípios, dos quais 505 estão na Bacia do
São Francisco, onde vivem cerca de 16 milhões
de habitantes. Sua economia é bastante
diversificada, existindo desde um parque in-
dustrial importante até sub-regiões internas
que se mantêm como bolsões de pobreza.

Belo Horizonte está dentro da bacia e
possui o terceiro parque industrial do Brasil,
onde existem uma refinaria de Petróleo e uma
fábrica da FIAT. São também encontradas
jazidas de ferro no espaço chamado Quadri-
látero Ferrífero de Minas Gerais. Nesse Esta-
do, inicia-se o trecho navegável, em um
estirão de 1.371 km entre as cidades de
Pirapora (MG) e Juazeiro (BA), a planície do
Médio São Francisco, onde a declividade é
de 10 cm/km.

A grande agravante de sua geografia é que
os grandes declives se situam no terço infe-
rior, tendo o setor elétrico comprometido
80% de sua vazão média, o que reduz drasti-
camente os demais usos. Cerca de 4 milhões
de hectares estão destinados à irrigação, po-
rém a água disponível só permite atingir 700
mil ha, dos quais 340 mil já se acham em
operação.

Na calha principal, existem nove
hidroelétricas, das quais só uma, a de Três
Marias, localiza-se no Alto São Francisco, à
montante da planície do Médio São Fran-
cisco.

Ainda no Submédio São Francisco, foi
construída uma barragem regularizadora,
denominada Sobradinho, que criou o segun-
do maior lago artificial do mundo, com 400
km de extensão e 22 km de largura, retendo
34 bilhões m3 de água e dispondo de uma
eclusa motorizada para gerar 1.115 MW. A
jusante dessa barragem, localizam-se sete
hidroelétricas, todas a fio d�água, que geram
6.000 MW. São elas: Itaparica, Moxotó, Pau-
lo Afonso I, II, III e IV e Xingó. Somente
esta última dispõe de condições para gerar
5.000 MW. Atualmente está motorizada
com seis máquinas, gerando 3.000 MW e
ainda havendo mais quatro dutos a serem
motorizados no futuro, conforme o cresci-
mento da demanda. Cada duto que atende a
uma turbina tem capacidade para suportar
500 m3/s.

O abastecimento das cidades, a irrigação
concentrada e difusa e até a vida de todo o
ecossistema, a jusante de Sobradinho, depen-
dem da manobra daquela barragem. Como a
geração de energia das demais hidroelétricas
de jusante, a chamada cascata da Companhia
Hidroelétrica do São Francisco (CHESF),
depende dessa água, contesta-se a retirada de
70 m3/s, após Sobradinho.

Cada metro cúbico retirado a jusante da
barragem de Sobradinho derruba 2,4 MW de
geração na cascata da CHESF e, para elevar
cada metro cúbico a 160 m de altura, será
consumido 1,6 MW.

O Projeto de Transposição vai compro-
meter em 280 MW a geração de energia. Além
disso, exatamente onde estão localizadas es-
sas barragens é tão seco como naqueles Esta-
dos que dependem da água do São Francisco.

Para uso na produção de alimento, toman-
do como base que cada metro cúbico supre
uma área de mil hectares, 70 mil deixarão de
ser irrigados na bacia, para compensar a água
retirada.

Há que considerar também os anos crí-
ticos, quando o abastecimento de cidades
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do porte de Aracaju fica comprometido
pelo deplecionamento, deixando entrada de
ar no equipamento de sucção pelo rebaixa-
mento do nível da água aquém do duto de
bombeio.

A transposição das águas do
Rio São Francisco

Tudo o que está dito anteriormente não
nega a necessidade de levar água para o Nor-
deste, porém pretende deixar patente a idéia
de que a solução para a escassez de água no
Nordeste passa pelo racional aproveitamen-
to de toda gota d�água que caia naquele ter-
ritório, e não pela negação da existência de
água subterrânea ou eliminação de outras
fontes, como pretendem os hidrólogos da
transposição.

Muitas têm sido as investidas, desde o sé-
culo XIX, para levar água do São Francisco
para os Estados do Ceará, da Paraíba e do
Rio Grande do Norte.

A mais recente pleiteava 70 m3/s na pri-
meira fase, podendo chegar até a 180 m3/s
em 2020, tendo como objetivos o abasteci-
mento humano de 6 milhões de pessoas e a
irrigação de 230 mil ha de terras.

A pretensão é, segundo os hidrólogos,
levar essa vazão aos grandes açudes nordesti-
nos para compensar a evaporação, provocan-
do uma sinergia que garanta segurança de
operação daquelas estruturas, sem a
parcimônia de resguardar estoques para ga-
rantir a oferta no ano seguinte, sem a preo-
cupação da falta de chuvas, que impede a re-
posição dos valores usados.

Segundo o governo federal, serão gastos
em torno de R$ 3 bilhões para levar essa va-
zão aos açudes em cada Estado, sendo de sua
responsabilidade a destinação e utilização

dessa água. No nosso entender, esse é o pri-
meiro �buraco negro� do projeto.

Conhecendo a baixa capacidade de ges-
tão e o nível de mendicância dos Estados
nordestinos, não há credibilidade de que essa
água chegue ao consumidor final, irrigante
ou residente urbano, ficando estacionada nos
açudes para ser distribuída por carros-pipa,
mantendo o status quo.

A alegação de que a função principal é o
abastecimento humano não procede, pois o
Nordeste tem água suficiente para abaste-
cer sua população de 50 milhões de habitan-
tes. Consideramos que cada pessoa, consu-
mindo em média 200 litros por dia, anual-
mente consumirá 70 m3. Se multiplicarmos
esse valor por 50 milhões de pessoas, tere-
mos uma necessidade total de 3,5 bilhões m3.
Como mostramos anteriormente, só os açu-
des de Orós, no Ceará, e de Armando Ri-
beiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte,
acumulam 4,5 bilhões m3, além do Cas-
tanhão, que se acha em construção e acu-
mulará 4,6 bilhões m3.

Claro que internamente o semi-árido dis-
põe de água para abastecimento humano.
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Caso contrário, nas grandes estiagens, as fro-
tas de carros-pipa viriam abastecer no São
Francisco, fato que nunca ocorreu.

Se 70 m3/s são demasiados para o abaste-
cimento humano, que só requer 420 milhões
m3 para 6 milhões de habitantes, logicamente
serão insuficientes para irrigar 250 mil ha, cuja
exigência é de 3,5 bilhões m3.

O projeto prevê elevar 70 m3/s a uma
altura de 160 m, transpor através de túneis
a Chapada do Araripe, chegar com essa
água através de canais a céu aberto e, apro-
veitando os rios secos da região, alcançar
os grandes açudes após percorrer cerca de
2 mil km.

Cada metro cúbico retirado após
Sobradinho implicará a perda da geração de
2,4 MW na cascata da CHESF e, para elevá-
lo a 160 m, será consumida uma energia de
1,6 MW, significando uma perda de 4 MW
por metro cúbico, ou seja, 280 MW de ener-
gia, o que corresponde ao consumo do Esta-
do de Alagoas durante um ano.

Com esse caminho a céu aberto, há gran-
de perda por evaporação e por infiltração no
leito ressequido dos rios do Nordeste. No
percurso, principalmente a partir de junho,
haverá ainda grande retirada de água por parte
da população caatingueira que vive nas mar-
gens dessas vertentes.

O São Francisco atravessa o período mais
crítico de sua história. A vazão mínima re-
gistrada desde 1929 era de 532 m3/s no perío-
do seco, em outubro de 1954, enquanto que,
neste momento, não fosse a regularização de
Três Marias, sua vazão seria, no período
úmido de 2001, da ordem de 480 m3/s.

É o recado da natureza aos defensores do
Projeto da Transposição.

Com uma vazão regularizada em
Sobradinho da ordem de 2.060 m3/s, restam
apenas 740 m3/s de sua vazão média, deven-
do-se considerar ainda a vazão ecológica, que,
no nosso entender, deve ter como parâmetro
a menor vazão verificada no seu histórico,
que seria de 480 m3/s. O Rio São Francisco
não tem disponibilidade de água para ceder
se considerarmos a capacidade potencial da
bacia para a produção de alimentos, que con-

ta com 8 milhões ha de solos para irrigação.
No caso, seriam necessários 4 mil m3/s, con-
siderando um sistema que consuma 0,5 litro/
ha extremamente econômico.

Subtraindo de sua vazão média de 2.800
m3/s os 2.020 m3/s que garantem a geração
de energia, restam 740 m3/s, dos quais deve-
rá estar garantida a reserva ecológica de 480
m3/s, restando apenas 260 m3/s, que irão su-
prir somente 520 mil ha de solos sob irriga-
ção. Seria um ato irresponsável deixar de
aproveitar as terras da própria bacia e trans-
por águas a alto custo, o que inviabilizaria
toda a produção agrícola. Estudo analítico
feito pelo professor Alberto Daker demons-
tra que cada hectare irrigado com água trans-
posta custará duas vezes e meia a mesma área
irrigada na bacia.

O valor do invest imento para a
propalada solução para a seca é o mesmo
do dispêndio do governo com frentes de
emergência, carros-pipa e cestas básicas, ou
seja, ele é da ordem de R$ 3 bilhões, uma
inverdade, porque, se fosse possível irri-
gar uma faixa de 10 km ininterruptamente
em cada margem, teríamos grosso modo
2.000 km x 20 km = 40.000 km2, o que
significa apenas 2% do semi-árido. Ou seja,
com a transposição, gastaríamos num ano
seco R$ 3 bilhões para atender 2% da po-
pulação do semi-árido e teríamos que
dispender soma idêntica para atender os
98% restantes.

Estudo recente feito por professores da
Universidade do Rio Grande do Norte indi-
ca que esse Estado dispõe de água para o seu
desenvolvimento até 2050 e que o atual pro-
jeto não atinge o Seridó, que é a região mais
seca do Rio Grande do Norte.

A interligação de bacias será, no entanto,
inevitável devido à má distribuição territorial
das águas. Gozando de posição privilegiada
quanto à quantidade de água existente em
seu território, o Brasil também terá que
melhor distribuí-la, pois, apesar de deter 12%
da água do globo, 80% dela está concentra-
da na Amazônia, enquanto os 20% restan-
tes atendem as demais regiões, cabendo ao
Nordeste apenas 3%, onde vive 30% da po-
pulação brasileira.
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A defesa de

uma Política Nacional de

Saneamento

GESTÃO PÚBLICA

É dever do poder público organizar e prestar os serviços de saneamento ambiental
com qualidade para toda a população e, portanto, a gestão desses serviços deverá
também ter participação e controle social. Para isso, o setor precisa de uma lei
regulatória, assunto que está em pauta no Congresso Nacional

Maria do Carmo Lara

Deputada federal pelo PT/MG, membro titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior e
da Comissão Especial de Saneamento da Câmara dos Deputados e co-autora do PL nº 2.763/2000,
que dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento
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O governo federal
está tentando
fazer descer
�goela abaixo�
do povo brasileiro
mais um
projeto de lei que
atinge diretamente
os interesses dos
municípios
brasileiros

U
m dos temas que está na
ordem do dia do debate na
Câmara dos Deputados é
a questão do saneamento.
Esse debate foi, de alguma
forma, precipitado pelo

envio ao Congresso Nacional do Projeto de
Lei (PL) nº 4.147, em 20 de fevereiro deste
ano, de autoria do governo federal e
apensado ao PL nº 2.763/2001, de nossa
autoria e do deputado Sérgio Novais (PSB/
CE), para os quais foi constituída uma Co-
missão Especial na Câmara dos Deputados
e designado como relator o deputado Adolfo
Marinho (PSDB/CE).

O PL nº 4.147 chegou à Câmara dos De-
putados com urgência constitucional que, se
mantida, obrigaria a votação desse projeto em
Plenário, no dia 7 de abril deste ano. A pres-
são da Frente Nacional pelo Saneamento
Ambiental e de vários parlamentares fez com
que o governo recuasse e retirasse a urgên-
cia. A partir daí, foi estabelecido um
cronograma de trabalho na Comissão Espe-
cial que, na melhor das hipóteses, encerraria
seus trabalhos no início do próximo semes-
tre. No entanto, no final de maio, fomos
novamente surpreendidos com uma nova
urgência constitucional imposta pelo gover-
no federal. E novamente tivemos que mobi-
lizar as forças políticas dentro e fora do Con-
gresso Nacional para pressionar o governo a
retirar essa nova urgência constitucional, o
que, felizmente, foi feito. Com isso, temos
um pouco mais de tempo para o debate em
torno desse tema tão fundamental para a vida
do povo brasileiro.

Projetos em tramitação no
Congresso Nacional

Antes do envio do PL nº 4.147/2001, do
governo federal, o saneamento foi objeto de
preocupação de vários parlamentares no
Congresso Nacional. O primeiro deles, iden-
tificado como PL nº 53/91, e o Projeto de
Lei nº 199/93, respectivamente, na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, tramita-
ram durante alguns anos e suas aprovações
se deram a partir de um amplo e democráti-

co processo de debate envolvendo represen-
tações políticas, todas as entidades do setor e
renomados técnicos, cujo produto final, in-
felizmente, foi vetado pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso em 1995, um
dos primeiros atos de sua gestão. Em segui-
da, seis outros projetos, incluindo o nosso,
foram apresentados ao longo dos últimos
cinco anos. Veremos, a seguir, cada um de-
les a fim de que tenhamos conhecimento do
conjunto das proposições legislativas sobre
esse tema.

No Senado Federal:
1) Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 266/

96, de autoria do senador José Serra, que �es-
tabelece diretrizes para o exercício do poder
concedente e para o inter-relacionamento
entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios em matéria de serviços públicos
de saneamento, e dá outras providências� �
atualmente na Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura.

2) PLS nº 560/99, de autoria do senador
Paulo Hartung, que �altera a Lei nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997, que �institui a Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sis-
tema Nacional de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do
artigo 21 da Constituição Federal e altera o
artigo 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de
1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, para definir a distribui-
ção de competências em matéria de serviço
de saneamento básico e estabelecer condições
de gestão associada no compartilhamento de
instalações operacionais�, nos termos do ar-
tigo 241 da Constituição Federal� � apensado
ao PLS nº 266/96.

3) PLS nº 610/99, de autoria do senador
Geraldo Melo, que �institui normas para fi-
xação de tarifas a serem cobradas pelo abas-
tecimento de água e pelos serviços de esgota-
mento sanitário no País, regula a transferên-
cia do controle das instituições provedoras
desses serviços, e dá outras providências� �
atualmente na CCJ do Senado Federal.

Na Câmara dos Deputados:
4) Projeto de Lei Complementar (PLP)

nº 72/99, de autoria do deputado Adolfo
Marinho, que �estabelece normas de coope-
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ração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios na prestação de ser-
viços públicos de abastecimento de água po-
tável e de esgotos sanitários, nos termos do
disposto no inciso IX e parágrafo único do
artigo 23 da Constituição Federal�.

5) Projeto de Lei nº 91/99, de autoria do
deputado Pedro Fernandes, que �cria o Fun-
do Nacional de Saneamento (Funasan), des-
tinado a dar suporte financeiro à Política
Nacional de Saneamento, e dá outras provi-
dências� � atualmente na Comissão de Fi-
nanças e Tributação.

6) PLP nº 118/00, de autoria do depu-
tado Alexandre Cardoso, que �estabelece
diretrizes para a cooperação entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios na prestação de serviços de abasteci-
mento de água potável e de esgotos sanitá-
rios, nos termos do disposto no inciso IX e
parágrafo único do artigo 23 da Constitui-
ção Federal, define a competência de cada
nível de poder na prestação desses serviços,
e dá outras providências� � apensado ao
PLP nº 72/99.

7) PLP nº 145/00, de autoria do depu-
tado Ricardo Ferraço, que �estabelece nor-
mas fundamentais de cooperação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios para o exercício da competên-
cia comum referente aos incisos VI e IX do
artigo 23 da Constituição, no que se refere
aos serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário � apensado
ao PLP nº 72/99.

8) PLP nº 159/00, de autoria do deputa-
do Gustavo Fruet, que �fixa normas de coo-
peração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios para prestação de
serviços públicos de saneamento básico, nos
termos do disposto no inciso IX e parágrafo
único do artigo 23 da Constituição Federal �
apensado ao PLP nº 72/99.

9) PL nº 2.763/00, de autoria dos deputa-
dos Sérgio Novais e Maria do Carmo Lara,
que �dispõe sobre a Política Nacional de Sa-
neamento, seus instrumentos e dá outras pro-
vidências�, o qual é praticamente uma
reapresentação do PL nº 199/93, aprovado
pelo Congresso Nacional depois de um am-

plo acordo com a sociedade civil e vetado
integralmente pelo presidente da República
no início de seu primeiro mandato.

Cabe notar que, enquanto o PLS nº 266/
96 e seu substitutivo dispõem sobre servi-
ços de saneamento em geral, incluída a ges-
tão dos resíduos sólidos, o PLS nº 560/99 e
o PLP nº 72/99 atêm-se aos serviços de água
e esgoto.

Enfrentam diretamente a questão das
competências no setor o PLS nº 266/96, o
PLS nº 560/99 e o PLP nº 72/99. No que
diz respeito à titularidade do saneamento, o
PLS nº 266/96, do senador José Serra, atu-
almente ministro da Saúde, é incons-
titucional.

Em que consiste a proposta
do governo federal

Na verdade, o que é preciso ser dito com
todas as letras é que o governo federal está
tentando fazer descer �goela abaixo� do povo
brasileiro mais um projeto de lei que atinge
diretamente os interesses dos municípios bra-
sileiros. Em 1999, o presidente Fernando
Henrique Cardoso comprometeu-se com o
Fundo Monetário Internacional a abrir ao
capital privado a exploração dos serviços de
água e esgoto, seguindo orientação de um
estudo do Banco Mundial intitulado �Água e
Esgoto no Brasil: Uma Avaliação da
Regulação�, resultado da missão enviada este
ano ao Brasil, que visitou vários Estados e
municípios brasileiros. A principal preocu-
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pação desse documento é com a questão do
�poder concedente�, visto pelo Banco Mun-
dial como um nó que deve ser desatado para
possibilitar a privatização do setor de sanea-
mento no Brasil. Para tanto, o documento
diz claramente que o governo federal deve
desenvolver arranjos regulatórios convincen-
tes, independentemente do enfoque adotado
para solucionar as questões do poder
concedente. Importa, pois, para o Banco
Mundial e para o FMI que sejam criadas as
condições legais para a privatização. Com esse
propósito, o governo FHC enviou no início
deste ano o PL nº 4.147/01, ou seja, uma vez
aprovado esse projeto, estarão dadas as con-
dições políticas e materiais para deflagrar,
enfim, o processo de privatização do setor
de saneamento.

A cassação da titularidade municipal dos
serviços de saneamento é, portanto, o prin-
cipal alvo desse projeto, que, aparentemen-
te, propõe-se a regulamentar os serviços, mas
que, na verdade, vai propiciar as condições
para a entrega do setor a grupos privados,
que podem vir a atuar de forma predatória e
especulativa em relação a bens essenciais para
a qualidade de vida do nosso povo.

Ademais, somos contra o PL nº 4.147/01
por essas e outras razões, a saber:

� Fere os princípios republicanos da au-
tonomia dos entes federados.

� Significa que somente os Estados e os
municípios que privatizarem os serviços de
saneamento poderão realizar operações de
crédito para financiar obras de saneamento.

� Condiciona a prestação de serviços por

meio de gestão associada, visando à conces-
são privada por bacias hidrográficas.

� Centraliza e cria superpoderes à Agên-
cia Nacional de Águas (ANA), que, no nos-
so entendimento, não foi criada para super-
visionar o setor de saneamento, mas sim o
setor hidrográfico brasileiro.

�Fere princípios e normas estabelecidas
que não podem ser alteradas por simples lei
ordinária. No caso, seria necessária a altera-
ção da ampla legislação brasileira, inclusive a
Constituição Federal.

� Cria taxas e agrega custos às tarifas.
Entendemos, por outro lado, que é dever

do poder público organizar e prestar os ser-
viços de saneamento ambiental com qualida-
de para toda a população e, portanto, a ges-
tão desses serviços deverá ser pública, efici-
ente, com participação e controle social. E o
setor precisa sim de uma lei regulatória, mas
nos moldes do PL nº 2.763/00, também ob-
jeto de análise da Comissão Especial do Sa-
neamento da Câmara dos Deputados.

Entendemos, ainda, que a universalização
dos serviços de saneamento, que compreende
o abastecimento de água potável em quantida-
de suficiente para assegurar a higiene adequada
e o conforto, é incompatível com o lucro.

Por fim, as experiências internacionais
têm demonstrado que onde houve
privatização do saneamento constataram-se
queda na qualidade dos serviços, aumento de
tarifas e crescimento da exclusão. Se a
privatização do saneamento fosse de fato um
bom negócio do ponto de vista dos interes-
ses da população, a maioria dos países desen-
volvidos já teria entregado seus setores à ini-
ciativa privada. Mas as empresas de água e
esgoto do Canadá, Japão, da Bélgica, Suécia,
Itália, Alemanha, Áustria e Dinamarca são
integralmente controladas pelo setor públi-
co. Nos Estados Unidos, o maior incenti-
vador à privatização em outros países, ape-
nas 15 % do setor de saneamento pertence à
iniciativa privada.

O que o governo federal pretende com a
aprovação do PL nº 4.147/01 é entregar, de
graça, por meio de concessões não onerosas
para a iniciativa privada, um monopólio na-
tural e essencial à vida.

A DEFESA DE UMA POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO
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A universalização dos
serviços de
saneamento, que
compreende o
abastecimento de
água potável em
quantidade suficiente
para assegurar a
higiene adequada e
o conforto, é
incompatível com o
lucro

Alair Vieira


