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APRESENTAÇÃO

Hidreletricidade
e responsabilidade
socioambiental

Jorge Miguel Samek

Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu Binacional

É com grande satisfação que, na qualidade de gestores da Itaipu Binacional, trazemos a público esta obra que envolve diretamente o principal tema de nosso dia a
dia: a hidreletricidade, que consiste na produção de energia a partir do movimento
da água.
Diante dos enormes desafios que hoje se impõem à humanidade, que precisa encontrar a sustentabilidade de suas ações, falar em hidreletricidade imediatamente nos
leva a questionar se esse modo de geração energética é sustentável.
E foi justamente para esclarecer essa questão que se reuniu, no período de maio de
2007 a dezembro de 2008, a visão de diversos autores, que examinaram e pesaram
minuciosamente as vantagens e desvantagens da hidreletricidade. O resultado é um
documento detalhado sobre os caminhos da sustentabilidade no campo da geração
hidrelétrica. Nossa intenção, portanto, é lançar luzes sobre um assunto que tem um
papel central na discussão sobre as estratégias de desenvolvimento do país.
No limiar do terceiro milênio, vivenciamos um momento crucial da História, em que
os países se deparam com alterações no clima e no ambiente natural do planeta,
muitas delas indiscutivelmente provocadas pelo homem.
Na busca por seu bem-estar e tratando o planeta Terra como se os recursos naturais
fossem infinitos, o homem desenvolveu e ativou sistemas políticos, produtivos e sociais que, se outrora foram eficazes para ao menos uma parcela da humanidade, hoje
se confirmaram inconsistentes e incapazes de produzir resultados duradouros.
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Agora, esses sistemas ameaçam a própria existência da civilização. Isso é
passível de comprovação por meio do ritmo com que as temperaturas da
Terra vêm aumentando, com impactos sobre o clima e a biodiversidade de
todo o planeta. Um processo de tal magnitude e de efeitos tão significativos,
evidentemente, exige mudanças de comportamento e soluções de grande
amplitude da parte do ser humano para que seja possível, ao menos, minimizar as consequências do Aquecimento Global.
Preocupada com essa questão, a Organização das Nações Unidas
criou o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC),
um fórum científico do mais elevado nível, que produziu a mais
completa coletânea de estudos sobre esse tema. Esses especialistas
vaticinam: é grande a influência do homem sobre as mudanças climáticas, e se não houver um esforço coletivo para mudar os meios de
produção, as consequências serão altamente negativas e, em muitos
casos, imprevisíveis.
Diante dessas perspectivas perturbadoras, a busca por soluções exigirá
uma vasta discussão que, sem dúvida, exigirá contribuições de todos os
ramos do conhecimento humano. Antes de tudo, trata-se da inadiável
necessidade de se refletir sobre o nosso modus vivendi, que condiciona
o nosso modus faciendi. Ora, se vivemos sem sustentabilidade, há que
se inverter essa tendência, procurando torná-la factível. É essa a medida
primeira que se impõe.

Sustentabilidade, entendida como a capacidade da sociedade de utilizar
a natureza de modo a atender a suas necessidades atuais e futuras, é
algo a ser tenazmente perseguido em prol da sobrevivência da humanidade. Com ela, almeja-se que o desenvolvimento econômico e social
seja compatível com o uso dos recursos naturais disponíveis, dando-lhes
sempre fôlego para se recomporem adequadamente. Dessa forma, a
sustentabilidade acaba por também assumir um viés econômico redistributivo, predicado que a remete diretamente às frentes de combate à
pobreza.
Nesse quadro, é instigante constatar que, antes de uma discussão
essencialmente materialista e etiológica, estamos diante de um debate
que girará em torno do comportamento dos indivíduos e que necessari
amente apontará a revisão de gostos e aspirações e, o mais importante,
a revisão dos valores, da ética e das regras de convivência social.
Olhando um pouco para a História, é sabido que na aurora da humanidade
a energia que movia seres humanos e animais provinha essencialmente
dos alimentos. Tirando proveito de seu intelecto, o homem passou a buscar
maneiras de produzir forças que ocasionassem movimentos, ou seja, que
realizassem trabalho. Daí a alavanca, a roda, a navegação e outras formas de
aplicação de conhecimentos adquiridos pela percepção de que a natureza
pode jogar a favor do ser humano, diminuindo-lhe, consequentemente, a
necessidade de esforço braçal.

a grande energia

|

9

Muito tempo depois, com a eclosão de conhecimentos que provocaram
a Revolução Industrial, no século 18, o homem chegou a uma conse
quência dessa evolução: a máquina a vapor.
O advento desse engenho, por outro lado, marcou o início do uso de
combustíveis em escala crescente para a produção da energia térmica,
que, por sua vez, proporciona o movimento mecânico. Logo, evoluiu-se
da energia térmica para a elétrica, cuja difusão em larga escala permitiu,
de maneira exponencial, avanços científicos e tecnológicos em todas as
áreas, com ênfase para os transportes, a construção civil, a eletrônica, as
comunicações e a informática, sofisticando cada vez mais os sistemas
sociais e de produção. Embora haja esforços de pesquisa de fontes alternativas de geração de energia elétrica, em campos relativamente pouco
explorados, como ventos, marés e sol, as formas mais difundidas são a
hidrelétrica, obtida pela transformação mecânica da força de quedas de
água, e a térmica, obtida por centrais geradoras alimentadas por combustíveis minerais sólidos e líquidos, incluindo os combustíveis radioativos. Todas de maior ou menor consequência para o meio ambiente.
No campo das aplicações, a principal vantagem da eletricidade consiste
na facilidade de transporte de energia a baixo custo pelo uso de redes
de transmissão. Aliado a isso, a eletricidade possui a capacidade de ser
transformada em qualquer outra energia, o que a converteu em uma
das fontes energéticas mais utilizadas no século 20.
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A energia elétrica, portanto, possui na transmissão uma vantagem
competitiva significativa sobre o petróleo, por exemplo. O petróleo
exige, além das refinarias e locais de estocagem, uma infraestrutura
de transporte rodoferroviário e de navegação, de implantação e
manutenção complexas. O sistema elétrico conecta as unidades de
geração (importante ressaltar: de variadas fontes) às de consumo
por meio de linhas de transmissão, de impactos bem menores e de
mais fácil expansão. A impossibilidade de estocagem da energia elétrica
é compensada pela capacidade que as linhas de transmissão proporcionam ao sistema de realizar intercâmbios instantâneos de energia entre
suas unidades geradoras.
Para ser ter uma ideia dessa capacidade de expansão interconectada,
hoje, o Brasil, após décadas de investimentos em transmissão, conta
com o Sistema Interligado Nacional (SIN), que cobre praticamente
todo o território nacional. Ao realizar os intercâmbios instantâneos de
forma otimizada, ele confere maior confiabilidade ao fornecimento e
diminui as incertezas para o consumidor, ao mesmo tempo em que
ameniza –pela flexibilidade proporcionada justamente pela interligação – os efeitos das sazonalidades decorrentes do clima e do ciclo
hidrológico.
É inequívoco que o emprego da eletricidade afeta o comportamento dos
indivíduos, das famílias, das empresas e dos governos ao permitir que:

(i) pela iluminação artificial haja atividade durante a noite; (ii) pela
regulação artificial do clima (calefação ou refrigeração) haja ocupação de
espaços inóspitos; (iii) pela eficiência e rapidez dos meios de transporte,
principalmente os urbanos, haja maior ocupação territorial; (iv) pelas telecomunicações e a cibernética haja intensa e rápida circulação de informações; e (v) pela força motriz que proporciona à indústria haja a produção
eficiente de bens e serviços. Por essa vereda, justifica-se o vertiginoso
aumento da demanda desde que se passou a utilizar a eletricidade como
fonte energética, a ponto de os países industrializados duplicarem seu
consumo de energia elétrica a cada dez anos.
No entanto, parte dos combustíveis empregados para a produção de energia elétrica é de origem fóssil e, logo, não é renovável. Exemplos são carvão
mineral, gás e petróleo, de elevado impacto ambiental e portanto contrários
à lógica da sustentabilidade. Outros são renováveis, tais como os recursos
florestais e agrícolas. Todos, invariavelmente, usados na combustão direta
ou na produção do vapor d’água para a propulsão de mecanismos.
A hidreletricidade aí se diferencia, e vigorosamente, das demais fontes.
Seu processo de produção dispensa a prévia geração de energia calorífica, o que evita a emissão dos gases do efeito estufa. Utiliza como
combustível a água em seu estado natural, que entra e sai do processo
de hidrogeração sem sofrer alterações. Trata-se, assim, de uma fonte
limpa de produção de energia elétrica.

No Brasil, instalada a crise do petróleo em 1973, a visão de segurança
energética transformou-se em senha para o rápido desenvolvimento de
iniciativas em diversos segmentos no campo da produção de energia,
sempre voltadas para a substituição de importações do petróleo. Entre as
principais, têm início a produção de etanol de cana-de-açúcar (Pró-Álcool
– 1975), a produção de energia elétrica com base em energia atômica
(Usina de Angra I – 1976) e a expansão da geração de energia de base
hidráulica – a hidreletricidade.
A hidreletricidade, evidentemente, sempre foi empregada com ênfase,
face à formidável e bem distribuída rede de drenagem natural e ao grande
volume de água doce que o país possui. A isso se soma o apreciável
índice de nacionalização dos insumos requeridos: engenharia, materiais,
mão de obra e processos industriais.
Daí, a oportunidade de implantar grandes aproveitamentos hidrelétricos,
muitos deles distantes dos centros industriais, no interior do país, num
movimento predominantemente de leste para oeste no território do
Brasil. Essa busca por novas fontes de geração de energia elétrica pelos
rios brasileiros apresentou a vantagem de se constituir também em um
movimento de ocupação territorial, dada a existência de vastas áreas ainda
pouco habitadas no país. Chegou-se, então, aos superlativos empreendimentos hidrelétricos de Tucuruí, na Amazônia, e de Itaipu, na fronteira
com o Paraguai, entre outros.
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Como resultado das benesses naturais de seu território e da acertada
opção estratégica nacional, o Brasil goza hoje, no panorama internacional, da excepcional condição de possuidor de uma das matrizes
energéticas mais limpas do planeta. Enquanto no mundo, em média,
somente um sétimo das fontes são renováveis, no Brasil essa proporção é de quase a metade, se somadas a hidreletricidade e a biomassa.
Evidentemente, não há como desconhecer que a construção de hidrelétricas gera impactos socioambientais relevantes, positivos e negativos, antes, durante e depois de sua implantação. Entre os principais
está a formação de reservatórios, que por menores que sejam sempre
indisponibilizam terras, muitas delas produtivas ou urbanas.
A isso se associa a compulsória remoção de pessoas de seus domicí
lios, o que nem sempre se resume a um movimento meramente físico, passível de compensação financeira, mas em que frequentemente
há valores afetivos e culturais envolvidos, que afetam psicológica e
socialmente as populações atingidas.
No entanto, essas fragilidades socioambientais podem ser mitigadas,
algumas neutralizadas ou até mesmo revertidas, tornando absorvíveis
pela sociedade os custos de oportunidade decorrentes da opção pela
geração hidráulica. Além disso, há também maneiras de maximizar os
impactos positivos. Ambos os movimentos convergem para a ecoe-
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ficiência e a precaução. Já há experiências consolidadas de que isso
é possível, sendo a própria Itaipu Binacional uma delas. Reside aí o
contraponto positivo, o argumento que encoraja a defesa da hidreletricidade como principal alternativa energética nacional.
É justamente esse contraponto que, credenciados pela experiência
empresarial de décadas que acumulamos acerca das questões socioambientais na Itaipu Binacional, pretendemos explorar e trazer ao
público com a presente publicação.
A Usina Hidrelétrica de Itaipu concentra elevada importância estratégica para o Brasil e o Paraguai, que em 1973 firmaram o tratado para
o aproveitamento hidráulico das águas do Rio Paraná. A empresa foi
constituída pelas Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), do Brasil,
e pela Administración Nacional de Eletricidad (Ande), do Paraguai,
e tem como missão “gerar energia elétrica de qualidade, com
responsabilidade social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico, sustentável, no Brasil e no
Paraguai”.
Lembramos que a elaboração do projeto da Usina de Itaipu ocorreu
à época dos principais eventos relacionados à nova ordem ambiental,
levada a efeito principalmente com a realização da Conferência da
ONU em Estocolmo (1972 – PNUMA), sendo assim construída com

o máximo de cuidados ambientais possíveis. Exemplo da continuidade desses cuidados foi a criação da primeira área formal de Meio
Ambiente no setor elétrico.
Ou seja, a Itaipu Binacional sempre carregou em seu bojo a consciência do trato adequado da questão ambiental. Pode-se afirmar
com segurança que tais valores compõem o ethos da Entidade,
pois são visíveis não só institucionalmente, mas também nas práticas
por ela adotadas.
Por essa ótica, muitos investimentos foram e estão sendo feitos para
mitigar os impactos causados pela construção da barragem e da formação do reservatório e alguns vão além, promovendo o desenvolvimento social nas regiões afetadas. Decorrente desse esforço, nota-se
que muitas das ações apresentam resultados bastante satisfatórios, e
vários deles tecnologicamente inovadores, o que acaba por tornar a
Itaipu Binacional referência positiva para outros empreendimentos.
Tal é a relevância do tema que, a partir de 2003, a missão e os objetivos
da Itaipu Binacional explicitam o alcance da sustentabilidade como estratégia empresarial de alto nível. Isso, de certo modo, justifica uma natural
liderança que a empresa passou a exercer, em âmbito setorial, na busca
de uma hidreletricidade sustentável. Essa opção estratégica tem seus
reflexos operacionais em diversas frentes, destacando-se entre elas o

Programa Cultivando Água Boa, de âmbito regional, abrangendo toda
a bacia hidrográfica conectada ao reservatório da usina.
Isoladamente, a Usina Hidrelétrica de Itaipu produz em média 90
milhões de megawatts-hora por ano, o que equivale a uma impressionante produção diária de 536 mil barris de petróleo ou de 47 milhões
de m3 de gás. Isso representa nada menos que uma quarta parte da
produção nacional de petróleo. Se essa imensa quantidade de energia
fosse gerada, por exemplo, a gás, seriam emitidas para a atmosfera
por volta de 38 milhões de toneladas de gás carbônico (CO2 ) por
ano. Se a mesma quantidade fosse gerada a carvão, as emissões de
CO2 chegariam a 85 milhões de toneladas por ano.
Os dados acima apresentados dão uma ideia da importância de Itaipu – e, consequentemente, das hidrelétricas – para o enfrentamento
das mudanças climáticas. E também servem para ilustrar algumas
das razões para o grau de limpeza da matriz energética brasileira.
A hidreletricidade, assim como outras fontes renováveis de energia,
constitui um talento natural do Brasil e por isso precisa continuar
sendo a principal opção estratégica do país, com responsabilidade
social e ambiental.
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Alessandro Palmieri
Engenheiro civil com 22 anos de experiência no setor privado. Entrou para o Banco
Mundial em 1997. Especialista-chefe em barragens e consultor sobre os aspectos técnicos
do financiamento de investimentos na gestão de recursos hídricos (hidreletricidade,
mitigação de inundações, suprimento de água, irrigação). Responsável pelo
monitoramento da observância à política de “segurança de barragens” e porta-voz sobre
barragens e hidreletricidade. Já trabalhou em mais de 40 países no mundo todo.1

A torre do sino

Enviado em 04/09/2007

Pediram-me que baseasse a minha
contribuição em minha própria
experiência pessoal; decidi começar pela minha vivência não
profissional, buscando na memória
lembranças de muitos anos atrás e,
a partir daí, encontrar os elos com
o que aprendi, ao longo dos anos,
com o meu trabalho com represas e
hidreletricidade.
A torre do sino
do Lago Fiastra
Muito antes que eu tivesse a menor
ideia de tornar-me um engenheiro,
meu pai e eu costumávamos fazer
caminhadas por aquela bela parte da
Itália chamada Marca. Montanhas,
densas florestas, riachos de águas
límpidas como cristal, com uma corrente rápida e fria e com ocasionais
quedas d’água.
Durante uma daquelas caminhadas,
meu pai mostrou-me a ponta de uma
torre de sino emergindo de um lago
azul de montanha. Ele explicou que a
torre havia sido o prédio mais alto de
um vilarejo submergido quando da

construção de uma represa hidrelétrica. Ele continuou, contando que
em algumas noites as pessoas ainda
conseguiam ouvir o badalar do
sino. Há algum tempo, voltei àquele
lago. O que vi então foi um belo
vilarejo nas margens do lago, onde
o antigo vilarejo foi realocado, uma
massa azul de água rodeada por
verdes montanhas, com as pessoas
desfrutando o local no verão. Com
certeza, aqueles que tiveram de
deixar suas casas no início dos anos
60 não ficaram satisfeitos, mas os
seus descendentes receberam uma
oportunidade de desenvolvimento e,
50 anos depois, quase ninguém mais
fala na história do lamento noturno
do sino.
Para mim, esta história é relevante
para o conceito de desenvolvimento
local e nacional. O investimento em
instituições e infraestrutura requer a
aceitação da população e recursos
financeiros significativos. Conseguir a
aceitação do público para uma infraestrutura de pequena escala, com impacto local, é muito mais fácil e, em
(1)

termos individuais, requer recursos
financeiros bem menores. Ao mesmo
tempo, o objetivo de um desenvolvimento nacional baseado somente
em uma infraestrutura local, de
pequena escala, é muito mais difícil
de atingir. Na realidade, nenhum país
conseguiu aumentar o bem-estar de
seu povo sem construir um conjunto
importante de projetos nacionais de
infraestrutura e boas instituições para
a sua gestão. Infelizmente, é bastante
comum ouvirmos argumentos do tipo
‘pequeno é bonito’ e ‘grande é ruim’;
outras partes interessadas levantam
argumentos opostos. Na verdade, as
duas dimensões – grandes investimentos e atividades de nível comunitário – são igualmente importantes
para o atendimento das necessidades
do povo. Elas representam um contínuo de ferramentas complementares
para a satisfação daquelas necessidades, em que uma ferramenta
apoia-se nos resultados da outra. É
importante ter também em mente a
natureza dinâmica do processo: as
necessidades das pessoas evoluem
com o crescimento econômico.

As descobertas, interpretações e conclusões aqui expressas são do autor e não necessariamente
refletem os pontos de vista do IBRO/World Bank, onde o autor trabalha como especialista-chefe
em barragens, de suas organizações afiliadas, dos diretores executivos do The World Bank
ou dos governos que eles representam.
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Quadro 1

As dificuldades que os países enfrentam
no desenvolvimento de sua infra-estrutura hídrica não são apenas financeiras;
elas também se relacionam com a aceitação pública de investimentos altos e,
frequentemente, controversos. Grande
parte da controvérsia diz respeito à maneira como os custos e os benefícios de
projetos de infraestrutura são avaliados.
O Quadro 1 contém dois exemplos que
demonstram como é difícil quantificar,
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em termos monetários, os efeitos ambientais e sociais de grandes represas.
Direitos, riscos
e responsabilidades
Os processos de envolvimento das
partes interessadas são considerados
por muitos como o caminho para se
atingir um consenso quanto à implantação de projetos bastante necessários.
O relatório da World Commission

Os benefícios ocultos das represas
• O Rio Amarelo começou a correr novamente para o Mar do Norte da China, após a construção
da barragem de usos múltiplos de Xialongdi. O corpo de água havia sido literalmente consumido pelas captações. Agora, a água a jusante da represa está livre de sedimentos, assim como os
canais de irrigação. O componente hidrelétrico substitui a queima de 1,9 milhão de toneladas
de carvão por ano, evitando a emissão de 4,6 milhões de toneladas de gás dióxido de carbono,
33 mil toneladas de dióxido de enxofre e 18.700 toneladas de óxido nitroso. Ainda assim, estes
benefícios bastante concretos não aparecem na avaliação do projeto, cujo desempenho financeiro depende inteiramente da produção de hidreletricidade.
• Quando o Furacão Mitch atingiu Honduras em outubro de 1998, a vazão máxima na entrada
do reservatório de El-Cajon foi estimada em aproximadamente 10.000 m3/s. O efeito gerado pelo
reservatório foi a redução daquele pico para aproximadamente 1.000 m3/s. Duas planícies aluviais densamente habitadas estão localizadas ao final de uma garganta estreita, com 10 km de
extensão, a jusante da represa.
A inundação trouxe graves consequências econômicas, porém não resultou em mortes. É quase
impossível pensar no efeito que uma inundação descontrolada, dez vezes maior, teria. Porém, o
valor da função de prevenção deste desastre da represa não poderia ter sido previsto, o que dirá
quantificado, na etapa de planejamento.
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on Dams (Comissão Mundial sobre
Barragens) defendeu uma abordagem de ‘Direitos em Risco’ para a
identificação das partes interessadas.
O conceito de ‘Responsabilidade’
deveria ser incluído, resultando na
abordagem 3R (Rights at Risk and
Responsability – Direitos em Risco e
Responsabilidade), por no mínimo
dois motivos: (a) ela identifica novas
partes interessadas que têm um
papel a desempenhar na tomada
de boas decisões públicas, e (b) ela
ajuda a identificar, no grupo maior
de partes interessadas, aquelas que
estão dispostas a assumir a responsabilidade de contribuir para a tomada
de decisões públicas com base em
informações sólidas. Uma abordagem
com múltiplas partes interessadas
não pode ter êxito se não tiver como
base um programa de atividades com
prazo definido, viabilidade econômica
e apoiado por governos comprometidos. A duração do processo deve ser
proporcional à urgência das necessidades sendo tratadas. Também é
verdade que há vários exemplos de
projetos com um período muito lon-

Quadro 2

a torre do sino

De partes interessadas a acionistas
Moradores dos vilarejos de Huangshui e Hehu, na província chinesa de Zhejiang, receberam
ações da usina hidrelétrica de Huangshui em vez de uma compensação em pagamento
único em dinheiro. A construção da usina de Huangshui irá inundar aproximadamente 40
hectares de terras cultiváveis. Segundo a Interfax (2004), uma autoridade do governo local
disse que tal acordo entre os construtores da usina e os moradores era bastante raro na
China. Estima-se que tais moradores possam receber dividendos no valor de US$ 24 mil
todos os anos.

Tabela 1

go de desenvolvimento que não pode
ser atribuído a uma tomada ineficiente
de decisões. Geralmente, estes atrasos
se devem a questões financeiras e de
agitação social. Uma hidrelétrica de
pequeno porte, cujo longo período
de desenvolvimento é recorde, é o
projeto de Bumbuna, em Serra Leoa.
De meados dos anos 70, quando
começaram as obras preliminares
e de acesso ao local, passando por
diversas fases de interrupção e reinício
dos trabalhos, incluindo a guerra civil
no final dos anos 90, o projeto está
Ano	
1996
1999
2000

atualmente aproximando-se de sua
conclusão, prevista para 2007. Serra
Leoa finalmente terá energia renovável
para substituir as antigas e ineficientes,
além de extremamente caras, unidades a diesel. A conclusão do projeto
mereceu uma comemoração especial,
com a represa retratada em notas da
moeda nacional.
Compartilhamento de benefícios
Os programas de infraestrutura hídrica
podem ser projetados para maximizar
o crescimento econômico e para au-

Autor	
World Bank
International Energy Agency (IEA)
World Commission on Dams (WCD)

mentar o impacto sobre a diminuição
da pobreza. As populações locais e, em
primeiro lugar entre elas, as comunidades afetadas pelo projeto, deveriam
compartilhar os benefícios trazidos pelos programas de infraestrutura hídrica.
Uma forma é através da participação
na arrecadação. Diversos países, entre
eles, o Brasil, a China, a Colômbia, a
Coreia do Sul e o Japão, já incorporaram a participação na arrecadação em
sua legislação. O Quadro 2 conta uma
história interessante vinda da China.
O discurso internacional sobre
barragens e hidreletricidade
Muito vem sendo debatido, escrito e
publicado sobre o processo de tomada
de decisões com relação a barragens
e suas alternativas. A tabela 1 abaixo
contém algumas das contribuições
mais relevantes do ponto de vista da
hidreletricidade.

Descrição
Revisão de 50 Projetos para Grandes Barragens
Diretrizes para o licenciamento de projetos hidrelétricos
Relatório sobre Barragens e Desenvolvimento
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A “Revisão” do World Bank (Banco
Mundial) em 1996 levou à formação
da World Commission on Dams
(Comissão Mundial sobre Represas) –
WCD – em 1997. O relatório da WCD,
intitulado “Barragens e Desenvolvimento”, levou a uma iniciativa subsequente
liderada pelo PNUMA (Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente),
chamada de Dams and Development
Project (Projeto de Represas e Desenvolvimento) (DDP). O DDP foi considerado necessário para a continuação do
diálogo sobre as descobertas da WCD
e para a inclusão daquelas partes interessadas que haviam ficado em grande
medida ausentes do processo da
Comissão, principalmente os governos
de países em desenvolvimento, o setor
hidrelétrico e as organizações profissionais. O DDP do PNUMA representou
uma oportunidade para que algumas
partes interessadas aprimorassem a
sua abordagem para o desenvolvimento da infraestrutura. Os exemplos
mais notáveis incluíram a Indonésia e a
África do Sul, em nível governamental,
e a International Hydropower Association (Associação Internacional de

18

|

a grande energia

Hidreletricidade), entre as organizações
profissionais.
Após três anos de WCD e seis anos de
DDP (fases I e II), este último projeto
foi concluído em junho de 2007.
O compêndio Dams and Development: Relevant Practices for Improved
Decision Making (Barragens e Desenvolvimento: Práticas Relevantes para
uma Tomada de Decisões Aprimorada)
representou o principal resultado do
DDP. O documento está disponível
na internet no endereço: http://www.
unep.org/dams/includes/compendium.
asp. Reproduzimos abaixo um trecho
do texto de apresentação do PNUMA:
“Esta publicação diverge da abordagem seguida em grande parte
pela literatura sobre barragens,
que tende a enfocar os insucessos
e falhas. Ao invés disso, apresenta
práticas que, embora não isentas de
deficiências, mostram uma forma
positiva ou que busca avanços para
se fazer as coisas.”
Esta é uma afirmação extraordinária e
que se distingue da crítica incisiva de

uma alegada abordagem business as
usual em escala global, apresentada
no relatório da WCD. Se isto foi uma
falha da WCD ou se ocorreu um avanço significativo após aquele relatório
não está claro, nem é tão relevante,
de qualquer forma.
O essencial é que uma mensagem
positiva sobre uma tomada aprimorada de decisões resultou das atividades
do DDP.
Olhando à frente
O próprio processo de tomada de
decisões é o elemento-chave para
a realização de bons projetos que
atendam às necessidades do povo.
A preocupação com os aspectos
ambientais e sociais continuará
tendo um papel preponderante na
formatação do processo de tomada
de decisões de futuros empreendimentos hidrelétricos. Acredito que
dois elementos-chave, neste processo complexo, merecem atenção
especial. São eles:
• Quanto aos aspectos sociais: compartilhamento dos benefícios;

• Quanto aos aspectos ambientais:
cláusulas de análise benefício-custo
e Plano de Gestão Ambiental (PGA)
em contratos de construção (veja o
Quadro 3).

Quadro 3

Finalmente, devemos “não esquecer
o básico”. Os aspectos ambientais e
sociais são os mais difíceis de se lidar;
engenharia é uma coisa mais objetiva.
Esta abordagem de business as usual

deve acabar. Um projeto é bom se
todos os seus elementos estão em
equilíbrio. O texto ao lado (Quadro 4) é um trecho do estudo do
Banco Mundial intitulado Scaling up
Infrastructure: building on strengths,
learning from mistakes2 (Ampliando
a Infraestrutura: aproveitando os
pontos fortes, aprendendo com os
erros) – de janeiro de 2006.

Quadro 4
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Não esqueça o básico
Historicamente, as equipes de projetos
de infraestrutura do Banco Mundial incluíam um engenheiro, um economista
e um analista financeiro. À medida que
a agenda do Banco foi expandida, mais
e mais profissionais com habilidades
específicas foram sendo incorporados
à equipe central, incluindo especialistas
em gestão financeira, meio ambiente,
pobreza, gênero, participação e comunicação, todos essenciais para melhorar a qualidade, a sustentabilidade e o
impacto. Contudo, enquanto a preparação e a avaliação dos projetos se tornavam mais complexas, alguns pontos
básicos foram deixados de lado.
O resultado disto foi a ocorrência de
muitos projetos de infraestrutura com
respostas insatisfatórios. Tais empreendimentos fracassaram em função
das deficiências de análise do projeto
técnico e das questões econômicas e
financeiras.
Lição aprendida: é vital assegurar que
o projeto técnico seja adequado, que
estimativas de demanda e das projeções financeiras sejam confiáveis e que
as providências para a implantação sejam preparadas adequadamente. Isto
requer uma equipe bem equilibrada
e constante verificação por parte da
gerência.

Cláusulas de PGA em Contratos de Construção
Com frequência maior do que a devida, a maior parte dos esforços se concentra na
Análise dos Impactos Ambientais e Sociais em detrimento dos outros dois passos essenciais necessários para alcançarem-se projetos bem-sucedidos.
EIA (Estudos de Impacto Ambiental): a qualidade depende dos dados disponíveis, da
capacidade do analista e do conhecimento que este tem do país. A minha experiência
sugere os seguintes pesos: 60%; 10%; 30%.
PGA (Plano de Gestão Ambiental): deve traduzir as descobertas dos EIA em um plano
de ação a ser colocado em prática durante a implantação do projeto, bem como monitoramento durante a sua operação; nos casos mais difíceis, uma abordagem de gestão
adaptativa é necessária, através da qual os recursos são alocados para implementar
aquelas ações que surgem como essenciais a partir do programa de monitoramento.
Contratos: itens apropriados de pagamentos devem ser incluídos no contrato de construção, para assegurar que as ações previstas no PGA sejam realmente implantadas.
Da mesma forma, devem ser feitas provisões adequadas em contratos de operação
para refletir as especificações da gestão adaptativa, onde estas forem necessárias.
(2)

Disponível em < http://siteresources.worldbank.org/CSO
/Resources/LessonsLearned20Years-short.pdf>
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HIDRELETRICIDADE SUSTENTÁVEL
– ENERGIA PARA O FUTURO
Enviado em 30/08/2007

Apreciei imensamente o convite
para contribuir para este livro e a
oportunidade de participar em uma
discussão sobre a melhor forma de,
juntos, avançarmos na promoção da
hidreletricidade sustentável. Como
Vice-Ministra responsável pelo setor
de hidreletricidade e recursos hídricos, sei da importância da hidreletricidade e da grande contribuição
que este recurso singular pode dar à
sociedade.
É fato amplamente conhecido que o
acesso à energia é um dos elementos
mais importantes para o desenvolvimento econômico. A Noruega está
em boa situação porque, desde o
começo, fomos abençoados pela
Natureza em termos de recursos
energéticos. Junto com uma considerável produção de petróleo e gás,
a Noruega é o sexto maior produtor
de hidreletricidade do mundo, com
uma capacidade instalada perto de
29.000 MW. 99% de nossa eletricidade é produzida por usinas hidrelétricas, e todos os domicílios estão
conectados à rede elétrica nacional.

Nossa capacidade de atender à
demanda nacional de energia elétrica
quase que totalmente através da
hidreletricidade tem sido muito
benéfica para o nosso meio ambiente, bem como para a segurança de
nosso fornecimento.
O desenvolvimento da hidreletricidade na Noruega começou há mais
de cem anos, e continua avançando.
No início do século 20, tínhamos
legisladores de visão que enxergaram
na hidreletricidade um recurso que
deveria beneficiar toda a sociedade.
Seu conceito de compartilhamento
de benefícios assegurou que, desde
o início, as comunidades locais
recebessem benefícios econômicos
substanciais derivados de empreendimentos hidrelétricos. Um efeito
colateral positivo foi que indústrias
importantes surgiram em torno de
usinas hidrelétricas, com frequência
em áreas remotas. Pelo estabelecimento em lei que os municípios
locais teriam direito à “energia
compulsória”, o que significa 10% da
produção de eletricidade a preço de

custo, a eletrificação rural foi acelerada. É justo dizer que a hidreletricidade foi o fator-chave na transformação
da Noruega de um dos países mais
pobres da Europa, aproximadamente um século atrás, em uma nação
industrializada e próspera. Também
nos ajudou a desenvolver uma indústria de hidreletricidade altamente
competente.
A participação pública é assegurada
pela legislação, que exige consultas
em várias etapas. Condições para
o licenciamento asseguram que
diversos impactos ambientais sejam
tratados com atenção. Uma estrutura
legal forte e autoridades competentes têm sido a base de uma gestão
consistente de nossos recursos
naturais. Tudo isto tem sido importante para assegurar que a hidreletricidade seja vista como algo benéfico
à sociedade e como parte de nosso
patrimônio nacional. As palavraschave foram e continuam sendo:
participação, abertura e transparência
no planejamento e no processo de
tomada de decisões.
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Fico contente que haja um interesse
crescente pelo desenvolvimento
de mais hidreletricidade em todo
o mundo. Em muitos países, como
no Brasil, ainda existem imensos
recursos inexplorados. A Noruega já
desenvolveu cerca de 70% de seu
potencial hidrelétrico. O nosso foco
está, portanto, em modernizar e ampliar as usinas existentes, bem como
as pequenas centrais hidrelétricas,
atualmente em franca expansão.
Em escala global, o mundo enfrenta
vários desafios consideráveis relacionados à energia. O acesso à energia
e a segurança do fornecimento
energético estão no topo da agenda
política de muitos países, incluindo a
Noruega.
O desafio, em minha opinião, é como
proporcionar a segurança do abastecimento de energia de uma forma
ambientalmente amigável. O mundo
enfrenta grandes desafios quanto à
limitação das emissões de gases do
efeito estufa, redução das mudanças
climáticas e manutenção da biodiver-
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sidade. A hidreletricidade desenvolvida de forma sustentável é capaz de
fornecer energia limpa e renovável
por séculos.
Para muitos países, uma grande
preocupação é como assegurar o
fornecimento de energia em nível
nacional. Uma boa maneira de
fazer isto é desenvolver recursos
naturais próprios. Muitos países
ainda têm grande potencial para
desenvolvimento da hidreletricidade. Avançar no desenvolvimento
da hidreletricidade pode ser um
instrumento poderoso para se
alcançarem as Metas de Desenvolvimento do Milênio, das Nações
Unidas, de erradicação da pobreza
e para assegurar água potável
limpa e alimento suficiente para
todas as pessoas.
A Noruega apoia a ideia de que
a hidreletricidade é uma das
fontes renováveis de energia cuja
utilização deva ser aumentada
substancialmente. A Noruega
também apoia a ideia de que todas

as formas de hidreletricidade devam
ser consideradas renováveis, sem
discriminação de qualquer tamanho,
desde o início. Em vez disso,
devemos nos concentrar no impacto
total de um projeto sobre o meio
ambiente, a sociedade e a economia.
Este deve ser devidamente avaliado
de forma aberta e transparente,
com o envolvimento das diferentes
partes interessadas. Para citar o
antigo chefe do PNUMA (Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente), Dr. Klaus Toepfer: “Não
nos preocupamos mais com o
pequeno ou o grande, mas com o
bem planejado e o bem gerido”.
O papel da indústria na obtenção
da aceitação pública, através do
desenvolvimento de projetos hidrelétricos de forma responsável, é
crucial para a reputação da hidreletricidade.
A iniciativa da International Hydropower Association (Associação
Internacional de Hidreletricidade)
em preparar Diretrizes de Sustenta-

hidreletricidade sustentável – energia para o futuro

bilidade é muito útil para conscientizar aqueles a quem a sociedade
incumbiu de utilizar este recurso
natural. Manter padrões elevados
e assegurar a melhoria contínua
em favor da sociedade irá contribuir para caminharmos na direção
de um maior desenvolvimento da
hidreletricidade sustentável.
Em minha opinião, a hidreletricidade
está destinada a desempenhar um
papel preponderante nos próximos
anos como um recurso fundamental
capaz de gerar volumes substanciais
de energia limpa e renovável.
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Portuguesa, em São Paulo, e mantém atividade de escritor, com cinco livros
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A ARRANCADA DA ENERGIA
Enviado em 09/07/2007

O Brasil é um país abençoado por
Deus. Dentre os vários recursos naturais de que dispomos, a água é o mais
precioso por ser o principal insumo
para a agricultura, a indústria e a vida
humana.
Temos cerca de 13% da água do mundo. É uma enormidade. Trata-se de um
extraordinário privilégio quando se vê
que, dos 6,2 bilhões de habitantes da
Terra, 1,2 bilhão não tem água para
beber, sem falar nas outras necessidades. Na China e na Índia o lençol
freático baixa sistematicamente todos
os anos, e de modo impressionante.
É uma ameaça pavorosa para os 2,3
bilhões de habitantes daqueles países
que dependem da água.
Cerca de 90% da eletricidade produzida no Brasil têm origem hídrica
(Fonte: Anexo 1 - Programação Mensal
da Operação ONS, maio/2007, média
para o ano de 2007). Isso tem permitido a geração de energia de baixo custo
e livre de poluição. No mundo atual, e
principalmente no futuro, o país que
conseguir fazer essa combinação de

fatores tem enorme vantagem comparativa interna e externamente.
Deus foi generoso para com os brasileiros, e São Pedro tem colaborado
bastante nos últimos anos ao manter os
reservatórios em níveis invejáveis para a
produção de energia hídrica.
Mas não podemos contar só com
isso. Para crescer a taxas de 5% ou
6% anualmente, o Brasil tem de
fazer muito mais do que tem feito no
campo da produção e transmissão
de energia elétrica. Está na hora de
acordarmos. Já passamos por vários
sustos. No final da década de 90
tivemos apagões preocupantes e no
ano de 2001 amargamos uma crise
apavorante. O país teve de praticar
um racionamento severo que, aliás, só
teve sucesso pela extraordinária capacidade de entendimento e cooperação
do nosso povo.
As necessidades de energia do Brasil
vão muito além do pouco que se
tem feito nessa área. Para suportar as
necessidades de crescimento do país,

precisamos implantar a cada ano cerca
de 5.000 MW de nova capacidade
instalada.
Dentre os nossos energéticos, a água
supera todos os outros no que tange
a praticidade, custo e limpeza. Nosso
carvão é insuficiente e poluidor.
O petróleo extraído do mar é caro
e também polui. O gás é escasso e
incerto, pois depende de importações.
A energia nuclear igualmente é cara
e não se sabe o que fazer com o lixo
produzido e com a usina desativada.
O etanol é limpo, mas tem aplicações
específicas e é limitado em relação à
matriz energética total.
A grande fonte de energia elétrica,
limpa e renovável, reside no enorme
potencial hídrico, do qual o Brasil
utiliza apenas 30%. O país precisa
investir cerca de R$ 15 bilhões por ano
– e de forma contínua – para enfrentar a demanda que vem pela frente.
No entanto, nos últimos cinco anos,
nenhuma usina de porte foi licitada
neste país continental e que tem fome
de energia.
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De 2003 até o presente momento
foram licitados apenas 805 MW de
potência instalada, em 7 hidrelétricas
(Fonte: Anexo 2 – Resumo das Licitações de Usinas Hidrelétricas, maio de
2007, Aneel) e 6.173 MW de potência
instalada de termelétricas (Fonte: Anexo 3 – Relatório Acompanhamento das
Usinas Termelétricas, maio de 2007,
SFG Aneel). Das usinas hidráulicas,
quatro delas ainda não iniciaram as
obras e apenas Simplício, em construção, possui mais de 300 MW.
Em decorrência desse quadro de
escassez de obras hidrelétricas,
verifica-se a ampliação da participação
das termelétricas no atendimento
das necessidades de energia elétrica
do país, elevando sua contribuição
do patamar atual de 8% para quase
15% da geração total requerida até o
ano de 2011 (Fonte: Anexo 1 – Programação Mensal da Operação ONS,
maio de 2007, média para o ano de
2007). Os preços da energia se elevam e também crescem as emissões
associadas à queima dos combustíveis
e gases nas termelétricas. Foi um
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tempo desperdiçado, pois as obras
de hidrelétricas são demoradas. Muita
energia estaria sendo produzida se
tivéssemos contado com mais ação e
menos discurso.
E não foi por falta de investidores
interessados. Com 190 milhões de
habitantes e com tantos recursos
disponíveis, o Brasil é um país condenado a crescer. Em poucos anos,
a agricultura e a indústria mostraram
sua enorme capacidade ao ampliar
de maneira expressiva suas exportações. O mercado interno se robustece
com a melhoria do emprego e da
massa salarial.
Em suma, a potencialidade de
crescimento e a engenhosidade dos
brasileiros motivam inúmeros empreendedores a investir no país.
É um pecado esterilizar essa motivação
por força de burocracias e entraves
administrativos que só impedem a
expansão do setor energético.
Uma coisa é certa. Não há como crescer
sem energia, em especial, sem eletrici-

dade. Precisamos implantar urgentemente um programa de construção de
usinas geradoras e linhas de transmissão de energia elétrica.
As restrições energéticas do passado recente deveriam funcionar
como lições para todos nós. Os
projetos planejados têm de entrar
em execução imediatamente. Os
argumentos ambientais precisam ser
respeitados, mas eles não podem
paralisar o desenvolvimento do país.
O Brasil já possui inúmeros projetos
implantados que recuperaram a
natureza impactada no momento da
construção. Temos muitos casos de
verdadeiros jardins em represas que
reconstruíram a fauna e a flora então
existentes. Mais grave seria partirmos
para outros energéticos de alto poder
poluidor e que viessem a demandar
um esforço dispendioso para limpar
permanentemente o meio ambiente.
É urgente, portanto, tirarmos vantagem do privilégio que temos. Cerca
de 50% da energia consumida no
Brasil é renovável (Fonte: Anexo 4 –

a arrancada da energia

Balanço Energético preliminar, 2007,
MME) e pouco poluente, como são
a derivada de recursos hídricos e as
diversas formas de biomassa. Igual a
nós, só a Noruega. Os Estados Unidos,
tão ricos em vários insumos, têm
apenas 7% de energia renovável; a
Alemanha, apenas 6%; o Japão, 5%, e
Israel só 2%.

mento, exportações, divisas, impostos,
empregos, renda e qualidade de vida.
Temos de virar o quadro atual, pois
somos todos responsáveis!

Ao lado de todas essas medidas,
temos de cuidar da educação dos
consumidores. O Brasil é um país do
tudo ou nada. Quando ocorre um
blecaute, fala-se logo em racionamento. Passadas algumas semanas,
todos voltam ao esbanjamento. As
campanhas educativas sobre o uso
racional de energéticos precisam fazer
parte do nosso cotidiano e integrar os
currículos das escolas.
Olhemos para a frente. Façamos
agora o que é necessário para que
nossos filhos não venham dizer o
que dizemos hoje: se vocês tivessem
feito isso há dez anos, não haveria
constrangimento para o Brasil crescer.
Energia é isso: é produção, abasteci-
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Engenheiro eletricista com mais de 40 anos de experiência no Setor Elétrico Brasileiro.
Prestou serviços à CPFL como gerente de operação do sistema, à Copel como diretor
de Engenharia e Construção encarregado da implantação de grandes projetos de
transmissão e geração, como as usinas de Segredo e Caxias, e à Escelsa e Enersul
como superintendente de operação. Em 2000 ingressou na Itaipu Binacional, onde em
2002 assumiu a posição de diretor Técnico Executivo.

A IMPORTÂNCIA DA HIDRELÉTRICA
Enviado em 10/03/2008

Com um dos maiores recursos
hidrelétricos do mundo, o Brasil,
desde o final da década de 50 até o
início dos anos 90, aproveitou algo
como um terço desse potencial. Isso
ocorreu de forma planejada, sob forte
pressão da demanda dos mercados
e baixa pressão socioambiental e
política. A maioria das hidrelétricas
construídas nessa época foi realizada
sob a gerência de empresas estatais,
com conceitos técnicos bem definidos e cronogramas militarmente
cobrados. Desde essa época, o Setor
Elétrico passou a “andar de lado”,
como diriam executivos financeiros,
na execução da ampliação do seu
parque gerador. O país passou a
utilizar unidades geradoras térmicas,
acionadas por calor de combustão de
recursos não renováveis, como gás,
óleo ou carvão, com elevados níveis
de emissão de CO², não para diminuir
riscos de atendimento inerentes a
sistemas fortemente hidrelétricos ou
para resolver problemas localizados
de déficits de ponta, mas para ampliar
sua produção de energia.

A quase moratória prevista para 1982
se efetivou em 1987, com as grandes
inadimplências entre as concessionárias e contenções das tarifas para
controle da inflação. Isso culminou na
liquidação, através da Lei 8.631/93, da
famosa Contas de Resultados a Compensar – CRC1, ao custo de 26 bilhões
de dólares ao contribuinte brasileiro.
Complementarmente foram ampliados
os esforços dos técnicos e diretores da
banca internacional, principalmente do
Banco Mundial, para a privatização do
Setor Elétrico Brasileiro.
Essa mudança e a passagem do Setor
Elétrico por dois modelos políticoeconômicos fizeram com que conceitos
e práticas aplicáveis a empreendimentos
térmicos, preponderantes no Hemisfério
Norte, fossem aplicados aos modelos
financeiros e de gerenciamento de projeto, construção, fabricação e montagem
de nossos empreendimentos hidrelétricos. Tal situação tem recebido diversas
explicações, sendo algumas quase
pedidos de desculpas. Uma análise
das consequências da adoção desses

conceitos e práticas pode explicar
alguns problemas que as hidrelétricas
brasileiras apresentaram nessas últimas
duas décadas.
Empreendimentos hidrelétricos e termelétricos são diferentes em aspectos
significantes. Por exemplo, usinas
térmicas têm prazo de construção da
ordem de 36 meses, contra prazos de
50 a 60 meses para hidrelétricas, mas
enquanto sua vida útil é de 15 a 20
anos, a de hidrelétricas alcança, não
raro, cem anos. Temos no Brasil instalações já no seu terceiro período de
concessão, de 30 anos cada um, sendo
um exemplo bem próximo a UHE Chaminé, na Serra do Mar paranaense.
Mas a diferença, que é relevante para
a análise que proponho, diz respeito à
característica dos projetos das usinas
geradoras. Uma termelétrica é, em
última análise, um projeto industrial
convencional, comparável com uma
fábrica de parafusos ou de televisores.
Como no projeto de uma fábrica, em
uma termelétrica constrói-se um ambiente adequado para as necessidades

A Conta de Resultados a Compensar era um mecanismo, em vigor até 1993, para contabilizar
diferenças entre as rentabilidades reais das empresas de energia elétrica e suas rentabilidades
garantidas em lei. Em 1993, quando liquidada, essa conta somava US$ 26 bilhões, indicando o
desequilíbrio de rentabilidade por que passavam as concessionárias.

(1)
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da instalação da unidade de produção. Por isso, termelétricas podem ser
implantadas a partir de componentes
“de prateleira”, fabricados em série,
em grandes quantidades, e com a
utilização de um mesmo projeto.
Em produções industriais “clássicas”
desse tipo, é possível a aplicação com
efetividade dos conceitos de garantia
de qualidade atualmente em voga,
como de certificação dos processos
de produção, da modalidade da
norma ISO 9000. Ocorre que parte
do sucesso da aplicação desse tipo de
norma reside em dois pilares: a busca
ativa e metódica de problemas em
produtos e processos e a incorporação
da solução dos problemas detectados
nas produções futuras. Por isso, os
benefícios mais significativos de tal
abordagem são alcançados em produções industriais convencionais, em que
ocorre sempre a reprodução de um
mesmo projeto utilizando um mesmo
processo, condição aplicável a termelétricas. Já para projetos hidrelétricos
tem-se uma situação particular. Cada
conjunto de equipamento é singular,
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pois deve ser produzido para adaptar-se
ao ambiente onde será instalado, que
é parcialmente controlável e sujeito a
diversas variáveis. Em projetos desse
tipo, é menor a probabilidade de que
a aplicação de métodos de certificação
de processos garantam a qualidade do
produto, porque nem processos nem
produtos são necessariamente repetidos
em instalações futuras, impedindo a
incorporação da solução de problemas
detectados em produções anteriores em
produções futuras.
O que se tem visto é que essas
particularidades não têm sido levadas
em conta no Setor Elétrico, seja nos
modelos financeiros, seja nos de
gerência, tanto do projeto do empreendimento, como um todo, quanto no
tratamento dos aspectos particulares
de cada grupo de fornecedores. O que
se vê nos dias de hoje é o império
dos conceitos e práticas aplicáveis aos
empreendimentos termelétricos na
construção dos modelos, aplicados aos
empreendimentos hidrelétricos, de
prazo mais longo de maturação e de
natureza singular.

Estas considerações têm impactos
no ambiente dos leilões de energia,
que agora têm na tarifa final da fonte
geradora o motivo da concorrência e
em que os custos têm que ser muito
bem controlados. O controle acirrado
dos custos levou à adoção de conceitos de qualidade equivocados para o
ambiente hidrelétrico, com os empreendedores abrindo mão, muitas vezes,
de seu próprio quadro e de procedimentos de controle de qualidade
em favor da escolha de fornecedores
com certificações de qualidade que
nem sempre garantem a qualidade de
produtos (seus e de subfornecedores)
singulares e fabricados em menor
quantidade.
No setor hidrelétrico brasileiro, tivemos
acidentes estruturais tanto em obras civis
quanto em equipamentos mecânicos e
elétricos. Entre eles, o rompimento nos
túneis de desvio de barragem de hidrelétrica na bacia do rio Uruguai; vibração
nas unidades de grande hidrelétrica
no norte do país; cruzetas-suporte de
mancal escora de hidrogerador de usina
do rio Paraná “trincadas”; isoladores

a importância da hidrelétrica

de passagem (buchas) de extra-alta
tensão com duração efêmera e causa
de acidentes com transformadores de
potência em diversas empresas do
Brasil. E ainda, no exterior, grades de
retenção em tomadas d´água com níveis de vibração exagerado e diversos
outros problemas.
Identificamos como algumas das
causas desses problemas, naqueles
casos em que tive maior contato, a
aplicação de modismos como downsizing, com diminuição de quadros de
pessoal experiente e com transferência de responsabilidade do controle
de qualidade a contratados ou seus
terceirizados, e a busca da diminuição
de custos de controle de qualidade a
qualquer preço.
Em outros casos, a procura do limite
do aceitável para a relação qualidade/
custo vem montada na utilização da
valiosa técnica de modelagem matemática, como a de elementos finitos,
não focada, porém, na procura da
maior qualidade, mas no menor custo.
Além disso, as premissas e parâmetros

iniciais e as análises dos resultados são
efetuados por bons profissionais, de
grande proficiência acadêmica e/ou
computacional, porém com pouca ou
nenhuma experiência de campo.
A maioria dos problemas citados ainda
está em processo de análise de causas,
porém nas análises sempre aparecem
como causas as exageradas pressões
para diminuição de custos. Nada mais
legítimo do que se buscar a aplicação
da melhor técnica com o menor custo,
esse é o âmago da engenharia, mas
sacrificarem-se princípios técnicos básicos na busca do menor custo é para
lá de exagero: é irresponsabilidade, é
ausência de ética profissional.
O Brasil não terá nada a ganhar, mas
terá muito a perder, a continuar com
essa rotina de apenas valorizar os
custos como critérios de decisão de
contratação de fornecimentos de equipamentos e serviços. O critério final até
pode ser o preço, porém preenchidas
condições de capacitações técnicas
equilibradas e suficientes. É preciso
lembrar que capacitação e experiência

técnicas são vinculadas, assim como as
responsabilidades técnicas, à pessoa
física de profissionais experientes, cuja
grande contribuição ao processo vem
de sua experiência gerencial, e não às
empresas proponentes em si.
Nosso país pretende e necessita dar
um salto na melhoria e ampliação de
sua infraestrutura. África, China, Índia
e Rússia também terão crescimentos
importantes nessa área. Nossa Engenharia terá muitas oportunidades tanto
interna como globalmente, porém
acredito que necessitamos fazer uma
pausa para refletir sobre estes problemas e valorizar o profissional experiente como um dos principais fatores que
determinam a qualidade e os custos
dos empreendimentos.

a grande energia

|

31

Carl Vansant
Editor-chefe das revistas dedicadas ao setor hidrelétrico mundial, HRW e Hydro
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defende a cooperação da sociedade para a expansão apropriada da hidreletricidade.
Acredita que a hidreletricidade tem grande potencial para proporcionar significativos
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o que a hidreletricidade
tem de tão bom?
Enviado em 02/05/2007 (1)

A hidreletricidade tem as suas raízes
fincadas no início das atividades de
comercialização da energia elétrica,
ao final dos anos 1800. Muitas das
primeiras usinas utilizavam água
para produzir eletricidade. Algumas
dessas usinas hidráulicas foram construídas especialmente para produzir
eletricidade, enquanto outras eram
antigas rodas d’água – produtoras de
energia mecânica – convertidas para
gerar energia elétrica.
Mesmo nos primórdios da indústria
da eletricidade já existia concorrência entre os métodos de geração de
energia elétrica – entre tecnologias que
demandam o uso de combustíveis e
aquelas que não exigem.
O próprio Thomas Edison preferia geradores que utilizassem combustíveis.
Isto porque os sistemas de corrente
contínua, que ele inicialmente defendia, podiam transmitir potência por
apenas curtas distâncias. O combustível, entretanto, podia ser levado até
os geradores.

O uso da hidreletricidade, desde aquele início, vem aumentando continuamente. Em uma época, talvez até 40%
do total da eletricidade gerada tinha a
água com sua fonte primária. Nos dias
de hoje, a hidreletricidade responde
por cerca de 20% do total da energia
elétrica produzida no mundo. Embora
a participação percentual da hidreletricidade no total da produção de energia
elétrica tenha diminuído, o montante
absoluto vem aumentando e, em muitos países, o seu desenvolvimento é vigorosamente promovido. A capacidade
instalada total excede os 800.000 MW
e, com os empreendimentos em implantação, será empurrada para atingir
mais de 1.000.000 MW (1 terawatt). Na
categoria cada vez mais importante de
“energia renovável”, a hidreletricidade
é de longe a fonte principal de geração
de eletricidade.
Os motivos para a competição entre
a hidreletricidade e outras fontes de
geração de energia elétrica são bastante válidos. Muito embora a hidreletricidade tenha muitas vantagens, são

necessárias circunstâncias particulares
para sustentar o desenvolvimento de
empreendimentos hidrelétricos. Os
aspectos de maior importância são
a topografia favorável e a suficiência
de recursos hídricos, sendo que estas
características estão longe de estarem
universalmente disponíveis.
Alguns países e regiões são afortunados por possuírem boa quantidade de
recursos hídricos; outros não têm tanta
sorte. Quando um país ou uma região
possuem os recursos hídricos requeridos, estes podem frequentemente ser
aproveitados para proporcionar uma
ampla gama de benefícios duradouros... inclusive para produzir eletricidade que pode criar bases para o desenvolvimento econômico generalizado.
Em muitos casos, a implantação de
instalações para produção da hidreletricidade produz benefícios que podem
ser utilizados para anular “males” preexistentes – por exemplo, os “males”
decorrentes de devastadoras enchentes periódicas, ou da falta de fontes
(1)

Traduzido por José Ricardo da Silveira.
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confiáveis de água para a agricultura.
Além disso, instalações de hidrelétricas
podem ser empregadas para criar um
elenco de novos benefícios – como, por
exemplo, tornar um trecho de rio utilizável pela navegação comercial. Mais
ainda, a própria construção das instalações é frequentemente um importante
fator econômico, criando empregos e
outros estímulos para a economia.
A hidreletricidade possui muitas
vantagens em comparação com outras
formas de produção de eletricidade.
Estas incluem ser:
• Limpa – Diferentemente de geradores que consomem combustíveis,
a hidreletricidade não emite na
atmosfera os gases originados pelo
processo de combustão, nem produz
resíduos sólidos que necessitem ser
descartados. Em face das atuais preocupações a respeito da emissão de
gases de efeito estufa e aquecimento
global, esta qualidade de limpeza
possui ramificações que transcendem
em muito as preocupações locais
sobre poluição do ar;

• Simples – As usinas hidrelétricas
modernas foram adaptadas para
aproveitar tecnologias de ponta,
no entanto, quando comparadas a
qualquer tipo de usina térmica, são
maravilhosamente simples. Esta
simplicidade se traduz em um baixo
nível de requisitos técnicos e de
custos de operação, manutenção e
de reparos, e em uma necessidade
muito menor de pessoal (como, por
exemplo, em número de empregados por MW instalado ou por GWh
de energia produzida);
• Ágil – Usinas hidrelétricas podem
ser operadas de forma a reagir com
grande rapidez. Esta característica
benéfica da hidreletricidade é mais
aparente em sistemas que possuam
pequena participação percentual de
usinas hidrelétricas. Por exemplo,
grandes usinas de base a carvão ou
a combustível nuclear não conseguem alterar a sua potência com a
rapidez necessária para atendimento
da variação de demanda do sistema;
as usinas hidrelétricas conseguem;
• Duradouras – Usinas hidrelétricas
têm tipicamente longos tempos de
(2)
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vida útil – propriedade que raramente é levada em consideração
em cálculos econômicos, que,
frequentemente, são baseados em
horizontes de 30 ou 40 anos. De
fato, muitas usinas hidrelétricas
atualmente em serviço têm mais de
cem anos! A hidreletricidade pode
então constituir-se em um legado
entre gerações.
Em anos recentes, as hidrelétricas
vêm sendo alvo de críticas. E mesmo
os empreendimentos hidrelétricos
sendo, em sua esmagadora maioria, “bons cidadãos”, ainda assim a
indústria da hidreletricidade escutou
essas críticas. Como resposta, desenvolveu diretrizes para a implantação
de novas instalações2. Essas diretrizes
abordam os fatores relevantes para
o desenvolvimento no século XXI e
incorporam preocupações sociais e
ambientais que podem ter sido desconsideradas em épocas anteriores.
As questões enfocadas pelas atuais
diretrizes incluem:
• Relocação de Populações – Em
situações nas quais populações
autóctones necessitem ser relocadas

Desenvolvidas sob os auspícios da International Hydropower Association, as diretrizes têm o
propósito de promover “uma maior consideração de aspectos sociais e econômicos na
avaliação de sustentabilidade de novos aproveitamentos hidrelétricos e no
gerenciamento e operação dos empreendimentos existentes”
– Diretrizes de Sustentabilidade, fevereiro de 2004, www.hydropower.org
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para permitir a construção de um
novo empreendimento, há procedimentos melhorados que reconhecem
os efeitos do aproveitamento sobre
essas populações;
• Proteção Ambiental – É necessário
enfocar um amplo conjunto de fatores ambientais, pelos quais a fauna
e a flora são afetados pelo empreendimento. As questões relativas
aos próprios rios – especialmente a
proteção da ictiofauna – são questões típicas de grande importância
e um número crescente de procedimentos de comprovada eficácia
está disponível para mitigação de
impactos ambientais;
• Emissões dos Reservatórios – Tem
sido sustentado que os reservatórios
de usinas hidrelétricas possuem
elevados níveis de emissão de gases
de feito estufa – o que é verdade
em apenas alguns casos muito raros.
Mesmo assim, critérios contemporâ
neos de projeto têm como meta
garantir que os novos reservatórios
tenham baixos níveis de emissão de
gases de efeito estufa. Além disso,
tipicamente, para os mesmos volu-

mes de produção de energia elétrica,
as emissões dos reservatórios de
usinas hidrelétricas serão muitíssimo
inferiores às emissões de usinas que
queimam combustíveis – por uma
ordem de grandeza de um décimo a
um centésimo, ou ainda menos;

ou a região que tenham desenvolvido
seus recursos hidrelétricos possuem,
na realidade, uma fonte assegurada
de benefícios, que poderá ajudá-los a
enfrentar as adversidades e prosperar.

• Envolvimento dos interessados
(stakeholders) - A implantação de
um aproveitamento hidrelétrico
envolve múltiplos interessados
(stakeholders). É importante considerar adequadamente os interesses de
cada um quando da implantação do
empreendimento.
Por muito tempo os aproveitamentos
hidrelétricos foram implantados para
proporcionar uma multiplicidade de benefícios para os países e para as regiões
em que estão localizados. A produção
de hidreletricidade é um dos benefícios
principais, porém em muitos casos
outros benefícios possuem importância
comparável.
Certamente a qualidade de quase
perenidade da hidreletricidade é uma
de suas mais fortes vantagens. O país
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Brasileiro de Barragens (CBDB). A exemplo do CBDB, o Icold, que tem sede em Paris,
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A EXPERIÊNCIA DO PASSADO
COMO BASE PARA O FUTURO
Enviado em 11/09/2007

Era maio de 1969. Eu estava voando
para o local onde seria construída a
usina hidrelétrica de São Simão em
um apertado Beetchcraft Baron da
Cemig. Eram 2h15 de voo. Mais apertados do que eu deviam estar o John
Fairfield e o Constantin Voutiras; eles
eram pessoas de porte avantajado.
Estavam também na viagem o Gordon
Williams e o Leo Allas (ou talvez fosse
o Lyle Hixenbaugh), todos da empresa
internacional de consultoria Tams, de
Nova York. Eu havia sido designado
para acompanhá-los porque sabia
inglês e estava atento aos diálogos que
ocorriam.
A Cemig havia convidado a Tams
para fazer o projeto de viabilidade da
usina de São Simão. Na época a Tams
estava com a fama de melhor projetista do mundo, segundo fui informado,
e a Cemig queria o melhor projeto
possível para sua maior usina. Posteriormente, os projetos básico e executivo foram feitos pela IECO, de São
Francisco, outra projetista de primeira
linha, posteriormente transformada na
brasileira IESA.

Aproveitei bastante o rápido convívio
(teriam sido dois dias?) ouvindo as
conversas dos experientes engenheiros
norte-americanos da Tams. Muito me
impressionou a descrição feita por eles
de uma discussão tida com engenheiros franceses sobre pressões de
injeção de cimento. Lembro também
que eles relataram que teriam usado
nesta discussão, de maneira enfática,
o exemplo da ruptura da barragem
de Malpasset, na França. Alguns anos
depois, ocorreu nos Estados Unidos a
ruptura de Teton...
Tomei conhecimento, nesta viagem,
da diferença de experiências e opiniões entre americanos e europeus, no
que diz respeito a diversos aspectos
do projeto de barragens. Outro exemplo desta diferença seria o uso, pelos
europeus, de galerias de injeção e drenagem debaixo dos núcleos das barragens de terra e enrocamento. Percebi,
a partir de então, que no Brasil havia
uma marcada influência americana
neste mister; a grande maioria das
nossas barragens foi concebida debaixo desta influência. Entendo que foi

uma escolha acertada, devido à maior
similaridade de nossos rios aos rios
norte-americanos. Julgo também que
a experiência norte-americana trouxe
um importante grau de simplicidade e
economia aos nossos projetos.
Passados alguns meses, eu estava trabalhando na obra de Jaguara quando fui
convocado para fazer a versão dos desenhos da barragem de terra para o inglês,
para atender ao grande evento que seria
a visita do Prof. Casagrande, consultor
para a barragem de terra. Junto com ele
veio também o Prof. Victor de Mello, que
tinha recém deixado a empresa Geotécnica, para ser consultor independente,
tendo, nesta qualidade, colaborado com
a Cemig até recentemente.
Nesta e em outras visitas destes dois
consultores, tomei conhecimento da
participação deles na barragem de Três
Marias, que foi a primeira barragem
brasileira de porte, digamos, mundial. Foi também o marco inicial do
desenvolvimento acelerado de nosso
potencial hidrelétrico, deflagrado pelo
Presidente Juscelino Kubitscheck.
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A participação do Prof. Casagrande foi
fundamental para a aceitação de uma
barragem de terra em Três Marias, já
que poucos anos antes havia ocorrido
a ruptura da barragem da Pampulha,
em Belo Horizonte. Houve mesmo a
necessidade de uma palestra na Escola
de Engenharia da UFMG, onde o
projeto foi defendido pelo consultor.
Consta que lhe perguntaram se não
passaria muita água pela barragem
e Casagrande teria respondido que
beberia a água que passasse. Quando
o lago encheu, ocorreram surgências
e ele foi cobrado sobre sua afirmativa. Saiu-se bem, dizendo que as
surgências não estavam passando
pela barragem, que elas eram de
água percolada pela fundação, o que
era verdade.
Também participou de Três Marias,
como chefe do projeto, James Libby,
que veio posteriormente a ser o
“chairman” da Junta de Consultores da
Cemig, tendo atuado também como
consultor de inúmeras outras empresas do Setor Elétrico brasileiro. No meu
conhecimento, Mr. Libby foi o enge-
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nheiro que agregou a maior experiência e competência no conhecimento
geral de barragens.
Mr. Libby foi “professor” de muitos
dos atuais consultores em atividades
no Brasil, entre os quais cito o Nelson
Luiz de Souza Pinto como destaque,
também consultor da Cemig por
muitos anos.
Prof. Casagrande e Mr. Libby foram
agraciados com a Ordem do Rio
Branco pelo governo brasileiro pela
contribuição que deram ao nosso
desenvolvimento. As iniciativas de
agraciá-los foram respectivamente da
Cesp e da Cemig.
De Jaguara, fui para Volta Grande,
onde atuou John Lowe III, renomado
consultor na área de geotecnia e um
dos sócios da Tams, que projetou
esta usina em parceria com a Engevix.
Também foi consultor nesta obra o Dr.
Manuel Rocha, um dos expoentes do
Laboratório Nacional de Engenharia
Civil de Lisboa e um dos iniciadores da
Mecânica das Rochas. Em Volta Grande

travei conhecimento com o geólogo
Sérgio Brito, que atuava pela Cemig
e que posteriormente se tornou
reconhecido consultor na área de geologia de engenharia. Posteriormente
a Tams foi contratada para o projeto
de Emborcação, onde Plínio Patrão
iniciou sua atuação no Brasil. Durante
este projeto, a Tams se transformou
na brasileira Leme.
Alguém que veja esta lista de nomes e
saiba da competência dos citados há
de dizer: você, Cássio, teve uma boa
escola. E o que eu posso acrescentar
é que quem teve uma boa escola foi
o Setor Elétrico, resultado da visão
e responsabilidade demonstradas,
mobilizando a melhor competência
disponível no mundo para atuar em
nossos projetos.
O depoimento acima corresponde à
minha experiência pessoal e tenho
certeza de que ela é semelhante à de
vários engenheiros que atuaram em
outras empresas do setor e mesmo
em outras áreas da Cemig. Considero
também ter sido um privilégio convi-

a experiência do passado como base para o futuro

ver com toda esta experiência barrageira. Os nomes e fatos foram citados de
memória, podendo ter havido alguma
omissão ou engano.
Tivemos, portanto, uma feliz conjugação de uma visão de futuro de nossos
dirigentes de 50 anos atrás, que souberam entender que o nosso potencial
hidrelétrico era um diferencial positivo
que o país possuía, com a valorização
da competência e experiência técnicas,
o que permitiu o acelerado crescimento de nossa capacidade instalada.
Partimos de cerca de 5.000 MW, antes
de Três Marias, atingindo atualmente
100.000 MW, sendo quase 80.000 MW
de hidrelétricas.

celência técnica e nos valermos da nossa capacitação atual para formarmos
nossas futuras gerações de barrageiros.
Conforme previsto há 50 anos, a
disponibilização de energia permitiu
o crescimento industrial, facilitou o
acréscimo da produção agropecuária e,
principalmente, alavancou a melhoria
do IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano) do país. O Brasil está prestes
a atingir 100% de disponibilidade de
energia elétrica para sua população.
Estou seguro de que todas essas conquistas não teriam sido possíveis se a
ênfase tivesse sido em outras fontes de
geração que não as hidrelétricas.

Como resultado deste esforço empreendedor e da valorização da técnica, o
Brasil detém hoje uma tecnologia que
está na linha de frente da experiência
internacional, tendo passado a exportador de tecnologia e serviços na área de
hidrelétricas.
É fundamental continuar mantendo,
em nossos projetos, este espírito de ex-
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Senador da República pelo Mato Grosso do Sul desde 2003, é engenheiro
eletricista e acumula vasta experiência profissional no setor elétrico. Foi diretor da
Eletrosul, presidente do Conselho Administrativo da Enersul (MS) e diretor de Gás
e Energia da Petrobras.

ITAIPU NAS MEMÓRIAS
DE UM “BARRAGEIRO”
Enviado em 17/10/2007

O destino me fez “barrageiro”.
Lembro-me, nítida, ao sol poente, da
figura desse extraordinário empreendedor que foi Sabastião Camargo,
ele também um grande “barrageiro”,
caminhando solitário, fumando seu
cachimbo, sobre a barragem da
Usina de Tucuruí.

Em Tucuruí, fui conselheiro psicológico durante as crises existenciais
comuns entre homens que viviam
distantes de sua terra e da família;
exerci funções até de conselheiro
sentimental, aplaquei a ira de homens
dispostos a matar por uma bobagem,
uma ofensa ridícula.

Eu, na época com 25 anos, era um
jovem e entusiasmado engenheiroencarregado e acompanhava-o meio a
distância.
Não queria perturbar as conversas
silenciosas entre o velho empreiteiro e
aquele “marzão” de água que formava
o lago de Tucuruí, um mar que ele
ajudara a construir. Não sei sobre o
que conversavam.

Numa usina como aquela, você tem de
ser um pouco de tudo, de delegado de
polícia a pastor de almas.
Minha confiança eu ia buscar nos
ensinamentos dos jesuítas do colégio
São Luís e na força da fé. Mas eu tinha
alguns – digamos – guias que me
orientavam. Uns mais de perto, outros
que eu nem conhecia. No entanto,
iluminavam o meu caminho com seus
exemplos de vida.

Talvez sobre a fabulosa riqueza deste
país, tão generosamente dotado pela
natureza, e tão maltratado pelos seus
governantes e pelas suas elites.

A maioria desses homens, que o jovem
engenheiro via com olhos de
profunda admiração, havia trabalhado
na construção de Itaipu.

Um engenheiro-encarregado tinha de
ser um pouco de tudo na usina. Lidava
com máquinas, mas a sua principal
máquina era o trabalhador.

O projeto Itaipu conseguiu reunir,
desde seu início, uma verdadeira
elite de administradores e técnicos na
área de eletricidade, uma equipe com

experiência de gerenciamento que
começou a ser formada nos escritórios
das últimas empresas estrangeiras que
funcionaram no Brasil.
John Cotrim, por exemplo, o primeiro
Diretor Técnico de Itaipu, e que ocupou esse cargo até se aposentar em
maio de 1985, trazia para as margens
do Rio Paraná a experiência acumulada
na Cemig (Centrais Elétricas de Minas
Gerais) e um estilo personalíssimo de
comandar.
Ainda governador em Minas Gerais,
Juscelino Kubitschek engajara os engenheiros da companhia na elaboração
de um roteiro que mudaria o perfil do
setor de geração de energia não só do
Estado, como do país.
Quando Juscelino assumiu a Presidência da República já tinha praticamente
pronto – e em condições de ser anunciado com grande impacto – o projeto
de Furnas. Um trabalho coordenado
pelo engenheiro John Cotrim.
John Reginald Cotrim, que teria um
papel decisivo na história de Itaipu,

a grande energia

|

41

Delcidio Amaral

costumava dizer: The best is not
good enough (o melhor ainda não é
suficientemente bom). Era sua marca
registrada e reveladora da sua origem
e de seu temperamento. Nascido no
Rio, mas filho de pai inglês, engenheiro
de fama no mundo inteiro (trabalhou
vários anos na Europa, inclusive na
Rússia), “fumador” de charutos, um
tanto quanto ensimesmado, tinha as
características, os modos peculiares
e atitudes de autossuficiência das
pessoas que confiam em si, na sua
competência e talento.
E seria tremendamente injusto falar
nos meus “mestres” que trabalharam em Itaipu sem mencionar Mário
Bhering. Homem polivalente, somava
à sua condição de engenheiro sólidos
conhecimentos de economia, além dos
dotes de desenhista e autor de magníficas aquarelas. Algumas delas podem
ser vistas hoje em galerias de arte.
É de sua autoria, no entanto, uma
obra-prima que não está em nenhuma
exposição de arte e que só nós –
“barrageiros” – podemos avaliar com
as devidas honras: a montagem do

42

|

a grande energia

quebra-cabeça financeiro que viabilizaria Itaipu.
Se a usina pudesse ser simplesmente
repartida entre Brasil e Paraguai, e se
ambos estivessem em condições de
sustentar financeiramente sua participação no projeto, tudo seria simplificado. Mas era óbvio que o Brasil
consumiria muito mais energia do que
o Paraguai e que o país estava muito
mais habilitado a obter financiamentos
para a construção da usina.
Bhering acabaria produzindo uma obra
de arte de engenharia financeira. Ela
pode ser apreciada, nos seus pormenores, por quem se dispuser a ler,
com atenção, o Anexo C do Tratado de
Itaipu. Considerando a complexidade
do assunto e a natureza das questões, os detalhes, as especificações, o
grupo de engenheiros de Bhering se
preparou para redigir não um anexo,
mas um livro. Que ele resumiu em
apenas seis itens.
Em menos de quatro páginas datilografadas em espaço duplo, Bhering sintetizou os pontos essenciais

relativos à montagem financeira e
ao problema da remuneração pelos
serviços da usina.
Durante anos, Norberto Medeiros, um
dos engenheiros de Itaipu, manteve
em seus guardados um gráfico, rascunhado de próprio punho por Bhering,
onde se veem longos retângulos
prolongando as dívidas contraídas
pela obra.
Percebe-se claramente nesses rabiscos
a preocupação de Bhering em
esticar ao máximo aqueles retângulos.
Os pagamentos dos empréstimos
foram distendidos para prazos de 20,
30, até 40 anos. Esse alongamento era
condição essencial numa associação
de parceiros tão díspares como Brasil
e Paraguai. O Anexo C resolveu, ainda,
com um toque de gênio, como se
daria a “comercialização” da energia
produzida pela usina.
Ficou estabelecido que as “Altas Partes Contratantes” (termo que no
tratado faz um salamaleque aos
dois governos) receberiam da Itaipu
Binacional “650 dólares dos Estados

itaipu nas memórias de um “barr ageiro”

Unidos da América do Norte por gigawatt/hora gerado e medido na central
elétrica”. Esses royalties seriam pagos
mensalmente em moeda disponível
por Itaipu. Ou seja, pela montagem de
Bhering era como se Brasil e Paraguai
fossem os donos da usina, mas “alugassem” sua produção conforme suas
necessidades.
Até hoje Mário Bhering costuma dizer
que, como projeto, Itaipu era muito
simples. De fato, é o que os profissionais do setor chamam de ”barrajão”
– uma barragem de uma margem à
outra do rio, funcionando no sistema
de roda d’água. Mas a simplicidade
ficava aí, na teoria.
O problema número um era o seu
tamanho. Estava para ser construído
o maior bloco gerador de energia da
face da Terra. As primeiras escavadeiras
de 13 jardas cúbicas e os caminhões
off-road, encomendados no exterior,
começariam a chegar ao canteiro de
obras recém-implantado.
Por exigência do projeto, Itaipu solicitara escavadeiras cujos componentes

simplesmente não existiam no mercado. Algumas dessas super-escavadeiras
tiveram que ser montadas na própria
obra, por técnicos da Binacional. A logística do transporte dos equipamentos
pesados antecipava em pelo menos
uma década o conceito moderno do
just in time.
Em suma, planejar Itaipu significou, em
muitos momentos, imaginar uma máquina, projetar a máquina, encomendar
essa máquina sabendo que ela poderia
levar anos para ser construída, esperar
meses para chegar do seu país de
origem e semanas até ser entregue no
canteiro de obras.
Tudo isso foi cuidadosamente planejado por dezenas, às vezes centenas de
homens. Mas alguns se destacavam
pela importância de suas tarefas e pela
competência com que as exerciam.

prosa descontraída como um “baita
engenheiro”, e uma série de outros,
que me tomariam muito tempo para
nomear, modificaram para sempre não
apenas a paisagem da hidreletricidade
do planeta, mas também a minha
história pessoal.
Tive a honra de fazer parte desse
grupo de brasileiros que aceitaram,
com coragem e entusiasmo, o desafio
de realizar um sonho e de participar
da construção das bases para o
crescimento e o desenvolvimento de
nosso país.
E devo aos pioneiros de Itaipu uma
parte importante do que sou e do que
consegui na vida pública.

John Cotrim, Mário Bhering, o engenheiro residente da obra de Itaipu
Rubens Viana, o mitológico engenheiro
paraguaio Enzo Debernardi, revelado
por Itaipu e definido pelo próprio
Cotrim num de seus momentos de
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Engenheiro civil e consultor na área de produção de energia elétrica, preside o
Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB) desde 2003. Trabalhou na construção de
usinas hidrelétricas na Eletrocap (Capivari-Cachoeira), na Companhia Brasileira de
Alumínio (Alecrim), na Copel (Foz do Areia, Segredo, derivação do Jordão e Salto
Caxias) e na Senergy – Saneamento, Energia e Participações (Santa Clara, Fundão e
Ludesa). Ex-presidente da Fundação Copel.

BARRAGENS, DESENVOLVIMENTO
E O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
Enviado em 16/08/2007

O Brasil, no conceito internacional, faz
parte do grupo dos chamados países
em desenvolvimento, classificação que,
sem ser das mais adequadas, indica a
fase do país que tem muitas carências,
muito espaço para crescer e bastante
potencial para isto.
A engenharia brasileira muito tem
feito para ajudar neste crescimento,
desenvolvendo-se, buscando aprimorar novas tecnologias, mantendo-se
atualizada e demonstrando sua capacidade, atuando inclusive no exterior
com proficiência e obtendo destaque
e reconhecimento internacionais.
Por suas dimensões continentais e por
sua população situada entre as maiores
do mundo, o Brasil necessita de um
grande esforço de desenvolvimento
para poder propiciar as condições
básicas e fundamentais para a qualidade de vida de sua população. Mas para
que seja atingida qualidade equivalente
à dos países desenvolvidos será necessário um nível muito maior de crescimento, que abra espaços para propiciar
alimentos, saúde, educação, trabalho
e lazer com a quantidade e qualidade

adequadas para nossa população,
ainda em significativo crescimento.

apresentem alternativas viáveis à sua
construção.

É condição fundamental para o desenvolvimento a disponibilidade de energia em quantidade compatível com
o nível desejado de crescimento. E é
este o espaço que se apresenta para
a competente engenharia brasileira
exercer sua capacidade, encontrando
os caminhos para fornecer esta energia
tão necessária para o nosso futuro.

É de costume citar outras fontes de
geração de energia elétrica como alternativa, mas devemos considerar que:
a geração térmica a combustível de
petróleo está fadada a ser restringida
por escassez deste combustível, além
de apresentar altos índices de poluição
ambiental e custo elevado; a geração
térmica a carvão é limitada pela quantidade e qualidade do carvão disponível
no país, além da alta poluição ambiental e custo elevado; a geração térmica
a gás hoje ainda tem dificuldades pela
necessidade de importar este combustível, com altos riscos econômicos
e estratégicos; a geração de energia
com origem eólica, embora já bem
desenvolvida em termos tecnológicos,
apresenta custos muito elevados; e a
energia solar ainda não está suficientemente desenvolvida para gerar grandes
blocos de energia, da mesma forma
que a obtida da biomassa, com melhores perspectivas de médio prazo para
esta última. Restam então, em curto
prazo, a geração de origem nuclear e a
de origem hídrica.

Dentre as formas de energia disponíveis
destaca-se, no Brasil, a energia elétrica
gerada hidraulicamente, já que o país
é um dos mais bem-aquinhoados em
recursos hídricos e por isto mesmo
tem seu perfil de geração de energia
elétrica predominantemente de origem
hídrica, atingindo cerca de 77% (dados
de agosto de 2007) do total gerado. E
a geração de energia de fontes hídricas
normalmente pressupõe a construção
de barragens.
Sim, as mesmas barragens hoje
tão combatidas por certos setores
de nossa sociedade, sob as mais
diversas alegações, mas sem que se
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Deve-se destacar que a geração com
fonte hidráulica inclui as hoje chamadas Pequenas Centrais Hidrelétricas,
que são alternativas interessantes por
apresentarem baixo impacto ambiental, pequenos reservatórios e, sobretudo, curto período de maturação,
diferentemente das hidrelétricas de
grande porte.
Considerando que a energia nuclear
ainda tem custos muito mais elevados
que a hidráulica, que apresenta problemas ainda não resolvidos de disposição de seus resíduos radioativos e
que em eventuais acidentes traz riscos
elevados de contaminação radioativa, e
considerando que o Brasil ainda apresenta significativa quantidade remanescente de potenciais hidráulicos, cujo
custo de exploração é ainda o menor
de todos, que a energia daí obtida é
limpa, renovável e sustentável, parece
óbvio que ainda por algum tempo o
perfil energético do Brasil deverá permanecer predominantemente hídrico.
As barragens necessárias para a exploração deste potencial hidráulico contri-
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buirão significativamente não só para
a geração de energia barata, limpa,
renovável e sustentável, mas também
para a navegação dos cursos de água
por elas regularizados, para o controle
de cheias, para o abastecimento de
água, para a irrigação de culturas, para
o desenvolvimento da piscicultura,
para o lazer, além de indiretamente
contribuírem para a implantação de
programas sociais e ambientais, para o
fomento ao desenvolvimento da indústria de fabricação de equipamentos e
até para a distribuição de recursos por
meio dos royalties.
Se essas considerações conduzem
à conclusão de que a construção de
barragens no Brasil ainda será necessária e conveniente por um bom tempo,
resta avaliar em que condições ela
deverá ocorrer. Se, no passado, alguns
excessos foram cometidos no afã de
produzir a energia elétrica necessária
ao crescimento do país, que, na época,
apresentava um grande surto de
desenvolvimento e necessitava desta
energia em curto espaço de tempo,
hoje devemos nos espelhar nos erros

e acertos do passado para podermos
prosseguir com a construção de
barragens com critério e responsabilidade, respeitando, além dos critérios
técnicos de engenharia, os critérios de
preservação ambiental e os objetivos
de garantir benefícios sociais, obtendo
aproveitamentos aceitáveis para a sociedade e que possam prover o nosso
país da energia necessária para o seu
desenvolvimento.
Ao concluirmos pela predominância
do perfil hídrico para o desenvolvimento energético brasileiro,
resta avaliar com qual urgência
novos empreendimentos devem
ser realizados. Para tal fim é útil
observar que um país do porte do
Brasil e que se encontra em plena
fase de desenvolvimento não pode
se contentar com crescimentos
medíocres, tendo a necessidade
de atingir índices de no mínimo
5% ao ano. Como a oferta de
energia é condição fundamental
para o crescimento da economia,
ela deve anteceder à demanda e
pode-se facilmente estimar que

barr agens, desenvolvimento e o setor elétric o br asileiro

para crescimentos daquela ordem
seja necessário que a oferta cresça
a taxas próximas de 7% ao ano. Ao
crescer a taxas desta ordem, percebe-se que será necessário dobrar a
oferta em dez anos, o que significa
que a potência instalada do país, da
ordem de 100.000 MW, necessita ser
dobrada neste período. Ou seja, em
dez anos devemos instalar cerca de
100.000 MW, ou 10.000 MW ao ano.
Isto significa algo como 70% de uma
Itaipu por ano, ou 125% de uma
Tucuruí por ano.
No atual momento brasileiro, considerando que o período de maturação
de projetos de geração de energia de
grande porte é longo, que as amarras
legais e, principalmente, ambientais
aumentam consideravelmente este
período de maturação, pode-se
concluir que as providências a serem
tomadas para permitir o desenvolvimento desejado do país já deviam ter
sido tomadas há algum tempo e que
quanto mais elas tardarem mais profundo será o abismo que nos separa
do desejado desenvolvimento.

Com este cenário, considerando
que neste momento não há um
planejamento prevendo a implantação de empreendimentos com esta
velocidade, há como não acreditar
na proximidade de uma escassez de
energia no Brasil?
Quando ela ocorrerá só os ciclos hidrometeorológicos dos próximos anos
poderão definir, porém sua ocorrência
será inevitável e isto gerará a necessidade de se recorrer emergencialmente
a fontes de geração de energia de
muito mais alto custo, e fatalmente
ouviremos de nossas autoridades
frases de efeito já muito batidas,
como: “a energia mais cara é a que
não existe” ou “todas as providências
para sanar a carência de energia estão
sendo tomadas”.
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Advogado, jornalista e político. Foi deputado federal duas vezes (1979-1983 e
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SUPRIMENTO DE ENERGIA
HIDRELÉTRICA NO BRASIL
Enviado em 21/07/2008

O Brasil vive um momento muito
singular em sua história econômica
e social. A marcha para um período
de desenvolvimento econômico
sustentado, pode-se dizer, é irreversível, independentemente do cenário
externo mais ou menos favorável.
Os números de que hoje dispomos
atestam essa constatação, pela robustez e firmeza dos índices em todos
os setores, denotando um mercado
interno forte.
Para coroar essa escalada de bons
resultados, o país acaba de receber
o investment grade, que o coloca em
um grupo seleto de nações merecedoras de respeito internacional entre
os investidores. Por outro lado, deve
ser realçado que o crescimento da
economia nesses níveis exige o desenvolvimento de uma infra-estrutura
capaz de atender de forma adequada
às demandas nacionais.
Seja na preparação de portos e aeroportos, de rodovias e, especialmente,

no suprimento de energia elétrica,
insumo básico para a expansão da
indústria e do consumo na economia. Têm sido fundamentais para a
manutenção de condições adequadas
de suprimento de energia ao país a
retomada do planejamento energético e a estrutura institucional do Setor
Elétrico constituída a partir da legislação promulgada em 2004. Esta última
assegura marco regulatório estável,
garantia do suprimento de energia
por meio de monitoramento permanente das condições de atendimento
e a busca constante da modicidade
tarifária traduzida pela sistemática de
leilões de energia.
O Plano Decenal de Expansão de
Energia para o período 2007 a 2016,
aprovado pelo Ministério de Minas e
Energia em fevereiro de 2008, com
a programação de obras de curto e
médio prazos, orienta com a devida
antecedência a decisão de quais
empreendimentos devem ser implementados ao longo dos anos no Setor
Elétrico brasileiro. Assim é que o Plano

Decenal sinaliza para uma expansão
de 50.000 MW, o que representa
acrescentar, em média, 5.000 MW por
ano ao nosso parque gerador.
Neste cenário, vale considerar o
potencial brasileiro de geração em
praticamente todos os tipos de fontes
energéticas (hidrelétricas, petróleo,
gás natural, carvão, biomassa, eólica),
tendo como carro-chefe a produção das
usinas hidrelétricas, vocação natural do
país dada a extensa malha fluvial de
que dispomos. Em hidreletricidade,
temos um potencial de 260 GW , dos
quais só usamos cerca de 28%.
Vale lembrar que o Brasil é o décimo
país no mundo em produção de
energia elétrica, mas somos o segundo em geração hidrelétrica.
Junto com a retomada do planejamento energético, a partir de 2004,
foram alocados recursos para a
realização dos estudos de inventário
e de viabilidade técnica, econômica e
ambiental de diversas bacias, em sua
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grande maioria na região amazônica.
Hoje, estão sendo inventariadas bacias
com um total estimado de 36.000
MW, enquanto cerca de 26.000 MW
passam por estudos de viabilidade
técnica, econômica e ambiental. Esses
estudos deverão agregar um conjunto
de novas usinas para serem construídas no país, capaz de acompanhar as
previsões de planejamento.
Deve ser ressaltado que a Bacia Amazônica é a maior do mundo, com quase
4 milhões de km² de extensão em
terras brasileiras. Somente na porção
brasileira, abrange 10 dos maiores rios
do mundo, entre os quais o Amazonas.
Nesses rios estão grandes projetos de
geração hídrica, como as usinas do
rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, e o
aproveitamento de Belo Monte, no rio
Xingu, com mais de 17.000 MW.
Deve ser destacado que os projetos
hidrelétricos atuais incorporam a
variável ambiental desde a etapa
dos estudos e são usinas sem
reservatórios ou com reservatórios
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pequenos, reduzindo os impactos
socioambientais. Além dos grandes
projetos hidrelétricos, cabe realçar a
forte expansão que vem ocorrendo nos
projetos de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). Hoje, já temos operando
cerca de 2.000 MW oriundos de PCHs,
com mais 1.300 MW em construção e
outros 2.500 MW de empreendimentos outorgados, ainda não iniciados.
Esses valores somados representam
um potencial equivalente às usinas do
rio Madeira, com uma tendência de
expansão ainda maior nos próximos
anos, dada a atratividade representada
pelo tipo de empreendimento junto ao
investidor privado.
O potencial hidráulico de geração é
uma vantagem competitiva do Brasil
em relação aos demais países do
mundo e representa energia limpa
e renovável para ser utilizada pela
sociedade brasileira.
A energia das águas vem se afigurando
ainda como uma ponte importante na
integração energética sul-americana.

Além de Itaipu, um exemplo de
integração energética já consolidado, e
da interligação elétrica com o sistema
da Venezuela, no norte do país, a
construção de novas usinas assume,
no cenário sul-americano, um papel
de extrema importância. A expertise
brasileira na construção de grandes
barragens e o potencial de geração
da região sinalizam para que, em
futuro próximo, novos projetos se
realizem com a Argentina, o Uruguai,
o Peru, a Bolívia e com outros países
vizinhos.
Assim, frente a um cenário desafiador de agregar mais 50.000 MW em
dez anos, estamos confiantes que o
Setor Elétrico brasileiro saberá dar,
em tempo hábil, a resposta que esta
demanda requer. Mais ainda, os
estudos de cenários energéticos para
2030 indicam que manteremos a matriz energética com a participação de
fontes renováveis em torno de 47% e
a matriz elétrica com 83%, enquanto
no resto do mundo esses números
são de 13% e 20%, respectivamente.

suprimento de energia hidrelétrica no brasil

A forte expressão dos números e a
capacidade de realização do povo
brasileiro nos dão a certeza de que
o Setor Elétrico brasileiro tem plenas
condições de responder aos desafios
de uma economia crescente, de
forma sustentada, colaborando com
a melhoria das condições socioambientais em todo o planeta.
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VOCÊ TEM SEDE DE QUÊ?

A herança das águas indígenas e lusitanas do Brasil
Enviado em 17/07/2008

O homem é o único animal capaz de
distinguir a água comum da água benta.
L. A. White

A sacralidade das águas
Em 1998, as malocas ianomâmis
viviam dias difíceis. Em busca de ouro,
garimpeiros desbarrancavam os rios
com bombas e dragas. Revolviam
montanhas de areia, formavam poças
d’água e lagoas onde os mosquitos da
malária proliferavam. Desmatavam,
poluíam as águas com mercúrio, construíam pistas de pouso improvisadas,
rompiam os céus em pequenos aviões
e até com helicópteros.
O governo federal interveio.
A Polícia Federal e o Exército Brasileiro
retiraram os invasores da área. As
pistas clandestinas foram dinamitadas.
Eram cenas de guerra. À beira do rio
Mucajaí, um índio ianomâmi, indagado
sobre qual das ações predatórias dos
brancos mais o havia chocado, respondeu, sem hesitar:
“Foi ver um homem branco mijando
nas águas deste rio!”
Para aquele índio, a água era sagrada.
Urinar no rio representava um sacri-

légio, uma profanação sem medida.
Seria como cuspir numa pia de água
benta. A visão e a preocupação com
a água de cada brasileiro têm sede de
sacralidade e resultam de um processo
marcado pelo povoamento português.
Um vaso de água fresca
A batalha de Aljubarrota, no século XIV,
definiu a independência de Portugal
frente aos castelhanos. Os portugueses
foram liderados por D. Nuno Álvares
Pereira. Por sua ordem, construíram
uma capela, a São Jorge, no local. Lá,
onde sua bandeira esteve posta e a peleja foi mais rija. Em um nicho, cavado
na parte externa da capela, fica sempre
uma bilha. Mantida com água, fresca
e renovada, ela fica à disposição do
sedento viajante. Portugal celebra sua
independência com uma preciosidade:
água fresca. Até hoje.
A bilha da capela de São Jorge está
cheia de água e de história. Ainda hoje,
ela convida todos a beber. Beber de
nossa história. A história das águas
indígenas e luso-brasileiras também
pede para ser bebida. Quem se preocupa com as águas brasileiras deve ter
sede de história e de sacralidade.
(1)

O encontro das águas
No descobrimento do Brasil, a abundância das águas foi logo destacada
por homens do Mediterrâneo semiárido e pobre em recursos hídricos. Na
carta enviada ao rei D. Manuel, o escrivão Pero Vaz de Caminha informou:
“Águas são muitas, infindas. E em tal
maneira é graciosa que, querendo-a
aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem
das águas que tem. Mas o melhor fruto que nela se pode fazer me parece
que será salvar esta gente”. 1
As águas brasileiras eram terapêuticas,
introduziam e faziam pensar em novas
realidades. Os homens que nelas se
banhavam fizeram o escrivão pensar
na graça de a terra dar tudo por bem
das águas. E no batismo e na salvação
da alma dos índios. Caminha lembrouse da água benta.
E ao ler a carta, D. Manuel viu logo
águas doces e essenciais à navegação.
Como sobreviver no mar por longos
períodos, tributários da boa vontade
dos ventos, sem água doce? A carta
de D. Manuel aos Reis de Espanha,
“dando-lhes conta de todo o sucedido
na viagem de Pedro Álvares Cabral”,

CAMINHA, Pero Vaz de. Carta a el-rei D. Manuel sobre o achamento do
Brasil. Lisboa : Imprensa Nacional, 1974.
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faz referência a essa utilidade das águas
da Terra de Santa Cruz: “a qual parece
que nosso Senhor quis que milagrosamente ali se achasse, porque é muito
conveniente e necessária para a navegação da Índia, porque ali reparou seus
navios e abasteceu-se de água”.2
Uma arca de Noé feita
de palavras
No povoamento e na evangelização do
Brasil, o desafio de reconhecer e identificar esse universo hídrico coube essencialmente aos jesuítas. Eles realizaram uma
catequese de aculturação do Cristianismo
na bacia do Paraná, cujo alcance histórico
começa a ser vislumbrado. Não havia necessidade de se inventarem nomes para
animais, plantas, lagos e rios do Brasil.
Eles já estavam nomeados pelos índios.
O esforço dos jesuítas foi o de trazer para
o português esse tesouro linguístico, seguindo regras precisas e adequadas, sem
deixar o processo ao acaso. Os jesuítas
fizeram do português uma arca de Noé.
A maioria dos nomes indígenas de
rios, lagos, riachos e regatos foi salva
no dilúvio da aculturação. As águas das
palavras tupis batizaram, deram um
banho na língua portuguesa e foram
acomodadas, com toda sua sacralidade,

nessa imensa arca linguística, segura e
bem calafetada. Os nomes indígenas
saíram do Neolítico e foram acolhidos
nos campos da escrita3. Essa arca traz
até hoje para os gestores de recursos
hídricos a sede das águas tupis.
A fertilidade das águas
e rochas tupis
Apesar da abundância, em tupi, o
substantivo água é diminuto. A água
resume-se a uma letra: i (ig). A expressão
água verdadeira, água de fato, é ieté.
Água doce é icém. Água boa é icatu. E
icanga ou iacanga designa a nascente ou
a cabeceira de um rio. Iguá evoca a bacia
fluvial, a enseada, o rio amplo. Como em
iguatinga, baía branca; iguaba, bebedouro
da baía; guaíba, na baía, no seio da água
e iguape, textualmente, na enseada.
Ipojuca é o brejo, o alagadiço. O limo dos
rios é chamado de cabelo d’água: igaba.
E a água benta é icaraí, palavra muito pronunciada pelos ibarés (padres) jesuítas.
Itu significa salto, cachoeira ou cascata.
Falar Salto de Itu é tautológico. Itutinga
é o salto branco; itupiranga, a cachoeira
vermelha; ituverava, a cachoeira brilhante; ituzaingó, o salto a pique, vertical;
itupeva, a cachoeira baixa; ituporanga, o
salto rumoroso; itupu, o salto estrondoso.
(2)

54

|

a grande energia

Itumirim e Ituaçu são opostos: o salto
pequeno e o grande. As rochas tupis
vertem água, como as de Moisés no deserto. Itapecerica evoca a pedra molhada e escorregadia, típica da umidade da
Mata Atlântica. Barueri ou bariri indica o
local encachoeirado, a corredeira. Itaim
evoca o pedregulho, os pequenos seixos
rolados do itaim-mirim ou bibi. E Itaipu,
além da hidrelétrica, designa a fonte da
pedra, a água saindo entre as pedras.
Um paraíso de rios e regatos
Os nomes tupis evocam um paraíso de
rios e qualificam suas águas. Iguatemi
significa rio verde escuro; itajuí, o rio
do ouro; ipanema, água ruim, rio sem
peixes e está presente no rio Paranapanema, apesar de suas boas águas
piscosas. Iperuíbe evoca o rio do tubarão; iporanga, o bonito; ipiúna, o preto;
ipiranga, o vermelho; paranapuitã, o
pardo; paraopeba, o de água rasa; catuí,
o de água boa; ijuí, o das espumas;
itinga, o branco e iguaçu, o grande.
Quem foi beber água no Itororó e não
achou deve consolar-se com a bela
morena. Itororó evoca o rio rumoroso,
o jorro barulhento de água, como em
chororó. Itaca tem o mesmo significado: rio ruidoso. Ipitá é o rio perene,

Carta de D. Manuel aos Reis Católicos. in CORTESÃO, Jaime. A expedição de Pedro
Álvares Cabral e o descobrimento do Brasil. Lisboa: Imprensa Nacional, 1994.
(3)
MIRANDA, Evaristo Eduardo de. A água na natureza e no coração dos homens.
S. Paulo; Idéias&Letras, 2004.

você tem sede de quê?

aquele que nunca seca. Irecê significa à
tona, à mercê da corrente. O Itamaraty,
o prestigioso Ministério das Relações
Exteriores, em tupi significa água entre
pedras claras. A expressão inspirou a
arquitetura do seu claro e flutuante
palácio ministerial em Brasília.
Os donos dos rios brasileiros
Em sua Gramática da Língua Tupi, o
padre José de Anchieta mostrou como
o sufixo i, no final de substantivos,
designa normalmente o rio de alguma
coisa. E como os animais são os donos
dos rios: Acaraí, dos acarás; Anhembi,
dos nambus; Araguari, das araras; Araçari, dos tucanos; Arapeí, das baratas;
Capivari, das capivaras; Carandaí, das
palmeiras; Chuí, dos chuís; Guaraí, das
garças; Guaraçuí, das garças grandes;
Inhambuí, dos inhambus; Jaguari, das
onças; Iji, das rãs; Iraí, do mel; Ivaí, das
frutas; Jacareí, dos jacarés; Jacuí, dos
jacus; Jundiaí, dos jundiás; Mucuri,
dos gambás; Pacuí, dos pacus; Paratií,
das tainhas; Piauí, dos piaus; Piraí, do
peixe; Pirajuí, do peixe dourado; Sararaí,
das mariposas; Saçuí, dos beija-flores;
Sururuí, dos sururus; Siriri, dos siris;
Tamanduateí, dos tamanduás; Tapiraí,
das antas; Tatuí, dos tatus; Tucuruí, dos
gafanhotos; e Uruçuí, das abelhas.

Um território líquido
do sagrado
Nos séculos XVI e XVII, a natureza era
um território do sagrado, para índios e
portugueses. E não apenas objeto de
interesse econômico. Os mesmos rios
permitiam a penetração pelo continente
e também a impediam. O padre Antonio
Sepp, jesuíta austríaco metamorfoseado
em guarani, em seus escritos sobre as
cataratas do Iguaçu, concluía:
“Esta queda do rio, com seus recifes
estreitos e ásperos, o Criador previdente
da natureza a fez só e unicamente,
e ali a colocou para maior benefício
de nossos pobres indígenas. Todos os
Padres Missionários estão firmemente
convencidos disso. É que até aqui já vieram os espanhóis em seus navios, em
sua insaciável cobiça de dinheiro. Mas
quando chegaram aqui, ouviram: Non
plus ultra, nem mais um passo! Tinham,
por isso, que voltar para Buenos Aires...”.

“E por amor de Cristo lhes peço que
percam a má opinião que até aqui do
Brasil tinham, porque, lhes falo verdade, se houvesse paraíso na terra, eu
diria que agora o havia no Brasil. (...)
saúde não há mais no mundo; ares
frescos, terra alegre, não se viu outra;
(...) Se têm vinho, há tantas águas
que a olhos vistos me acho melhor
com elas que com os vinhos de lá...
quanto ao de dentro e de fora não
se pode viver senão no Brasil, quem
quiser viver no paraíso terreal; ao
menos eu sou desta opinião. E quem
não quiser crer, venha experimentar!”4
Os capítulos do livro “Cartas Avulsas”
mostram que essa afirmação vale
até hoje. Quem não quiser crer, que
venha ler, beber e experimentar.

O conhecimento das águas do Brasil
pode saciar a sede de uma humanidade. O jesuíta Rui Pereira, em 1560,
escrevendo à Companhia de Jesus,
considerou a qualidade das águas
brasileiras superior à dos vinhos de
Portugal:
(4)

NAVARRO, Pe. Azpilcueta, s.j., et alii. Cartas Avulsas (1550-1568).
Belo Horizonte: Itatiaia, 1988.
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ENERGIA RENOVÁVEL E NÃO POLUENTE
Enviado em 07/08/2007

No final do século XIX, em 1889, ao
colocar em operação em Juiz de Fora,
na Zona da Mata Mineira, a Usina
Hidrelétrica Marmelos Zero, o Brasil
inaugurou o ciclo virtuoso do domínio tecnológico da arte de planejar,
projetar, construir e operar usinas de
produção de energia elétrica movidas
a água, insumo natural renovável e
não poluente.
Até meados do século 20, a grande
maioria dos projetos hidrelétricos
se concentrou na região Sudeste do
Brasil. Após esse período, os novos
projetos de geração espalharam-se
também por outras regiões do país,
graças ao aprimoramento das técnicas
de transmissão de grandes blocos
de energia elétrica a grandes distâncias, transportando energia barata
com menores perdas, resultando na
interligação eletro-energética entre as
regiões.
O país alcançou notável desenvolvimento na indústria de energia elétrica, ocupando hoje a terceira posição mundial
na produção de hidreletricidade, atrás

apenas do Canadá e China. Expandimos
atualmente nosso parque hidrelétrico
com 90% de bens e serviços atendidos
pela própria indústria brasileira. Entretanto, apesar desse reconhecido avanço, ao
longo de todo esse tempo exploramos
apenas 28% do nosso potencial hidráulico de 260 GW!
Nos últimos anos, o país também
tem feito investimentos importantes
na diversificação da matriz energética
nacional, buscando tornar viável economicamente a utilização de outros
insumos para a produção de energia
elétrica. Mas em que pesem todos
os avanços alcançados na geração
de energia por fontes alternativas, a
hidreletricidade, por conta de seus
custos menores em relação às outras
fontes e de uma perspectiva de 72%
de potencial hidrelétrico a ser ainda
explorado, deverá continuar sendo,
pelas próximas décadas, a melhor e
mais econômica opção para a expansão da oferta de energia elétrica. Essa
constatação se justifica, dentre outras
razões, pelas seguintes características
dos projetos hidrelétricos:

• Produzem energia de forma limpa,
renovável e não poluente;
• Possuem custos menores da energia
em relação às outras fontes;
• Permitem o atendimento à ponta de
carga a baixos custos;
• Apresentam maior flexibilidade
operacional, possibilitando a prestação de serviços ancilares ao Sistema
Interligado Nacional a baixos custos
(black-start, Reserva de Potência, controle de carga e frequência, operação
como compensador síncrono, etc.);
• Os reservatórios das UHEs possibilitam a regularização da vazão
defluente e os usos múltiplos da água
(geração de energia elétrica, controle de cheias, navegação, irrigação,
pesca, abastecimento de água, lazer e
turismo).
É fato, ainda, que a implantação dos
projetos de produção de hidreletricidade no país, além de atender a uma
das mais exigentes legislações ambientais do mundo, também preenche
os requisitos do desenvolvimento
sustentável, exigidos para projetos
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dessa natureza. Assim, contrapondose a alguns impactos socioambientais
inevitáveis, os empreendimentos atuais
trazem inúmeros benefícios para as
comunidades onde estão inseridos,
dentre os quais destacamos:
• Melhoria do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) dos municípios atingidos pelos reservatórios,
proporcionado pelo recebimento
da Compensação Financeira pela
Utilização dos Recursos Hídricos. No
ano de 2006 esses recursos foram
da ordem de R$ 1,5 bilhão;
• Incremento da participação no rateio
do ICMS para o município onde a
casa de força da usina está instalada;
• Preservação e repovoamento da fauna ictiológica, por meio da implantação de sistemas de transposição de
peixes e de Estações de Piscicultura;
• Preservação e manutenção da biodiversidade, através do reflorestamento
ciliar e da implantação de Unidades
de Conservação Ambiental;
• Melhoria das condições de vida das
populações no entorno dos reservatórios, através da relocação plane-
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jada e ordenada das comunidades
atingidas;
• Preservação ou criação de condições
de navegabilidade dos rios, por meio
da previsão de eclusas nos projetos
e manutenção de vazões regularizadas a jusante;
• Manutenção da qualidade da água,
através do monitoramento limnológico rotineiro.
Apesar de o Brasil ainda contar com
72% de seu potencial hidrelétrico
ainda não explorado, a expansão da
oferta de energia no país, através dessa
fonte, enfrenta hoje sérios obstáculos,
com as crescentes restrições socioeconômicas e ambientais aos novos
projetos.
Além do mais, a interiorização do
país e o gradativo esgotamento dos
melhores potenciais das regiões Sul e
Sudeste têm requerido atualmente um
maior aproveitamento hidrenergético
em regiões mais remotas e economicamente menos desenvolvidas. A
concentração dos grandes projetos
na região Norte, nas bacias dos rios

Amazonas e Tocantins, representa um
grande desafio para o crescimento da
oferta da hidreletricidade, pois esses
potenciais estão distantes dos grandes
centros de consumo, apresentam
impactos ambientais importantes e
requerem a construção de grandes
troncos de transmissão de energia
para escoar a energia produzida.
Ainda assim, apesar dessas dificuldades, a exploração desse grande
potencial, concomitantemente com o
desenvolvimento dos melhores projetos hidrelétricos nas outras regiões
do país, ainda é a melhor alternativa
para a expansão do parque gerador,
quando comparada com outras
fontes, desde que sejam criteriosamente observados os condicionantes
socioambientais recomendados para
tais projetos.
O Brasil busca crescer nos próximos
anos a taxas que oscilarão entre 4%
e 6%, o que vai requerer índices de
expansão da oferta de energia elétrica,
no mínimo, 1% acima desses patamares de crescimento do PIB. Dessa

energia renovável e não poluente

forma, o país, que tem invejáveis 44%
de sua matriz energética global provenientes de insumos renováveis, deverá
continuar trilhando preferencialmente
o caminho da expansão da oferta de
energia elétrica utilizando os potenciais
hídricos, sem que se percam de vista,
naturalmente, os investimentos na diversificação da nossa matriz energética.
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UMA BREVÍSSIMA HISTÓRIA
DA HIDRELETRICIDADE NO BRASIL
Enviado em 14/12/2007

Nos últimos 60 anos, hidreletricidade
no Brasil tem sido a mais importante
forma de suprimento de energia elétrica: confiável, de baixo custo, baseada
em tecnologia estabelecida e com a
enorme vantagem adicional de tratarse de energia renovável.
OS 30 ANOS FUNDAMENTAIS
Os pioneiros que criaram e consolidaram o Setor Elétrico Brasileiro, entre os
anos 50 e os anos 80, foram extremamente bem-sucedidos. Fizeram história
com determinação, com vontade política, com empresas estatais capitalizadas,
com visão estratégica, com planejamento de longo prazo, com ciência e
tecnologia, com desenvolvimento de
talentos humanos e com meritocracia.
Foi assim, com hidreletricidade e empresas estatais eficientes, que, nesses 30
anos fundamentais, foram estabelecidas
as bases para o atual sistema elétrico brasileiro – um dos menos “intensivos em
carbono” do mundo. Para ilustrar essa
assertiva, cite-se que, em 2004, o percentual renovável da demanda total (isto é,
para todos os fins) de energia primária
no Brasil foi mais de três vezes superior
ao dos chamados países desenvolvidos,

membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico –
OCDE: 41% versus 13%. Mais impressionante ainda, em 2004 o percentual
renovável da eletricidade produzida no
Brasil foi quase cinco vezes superior ao
do planeta como um todo: 86% versus
18%. Graças à hidreletricidade.
A DÉCADA DE 80
O aspecto positivo dos anos 80 é que
eles trouxeram o início do crescente
reconhecimento de que desenvolvimento econômico só é verdadeiro
e significativo se for promovido de
maneira ambientalmente sustentada e
socialmente responsável.
Mas as organizações e grupos de
pressão que então se mobilizaram em
defesa do meio ambiente do planeta
não lograram êxito no controle das
emissões de gases nocivos, como o
dióxido de carbono, que continuaram
aumentando. Infelizmente, essas organizações equivocadamente investiram
também contra “grandes barragens”,
pressionando instituições multilaterais
de crédito – como o Banco Mundial –
para que diminuíssem drasticamente o
apoio a projetos hidrelétricos, atingindo

em cheio os países pobres da Ásia,
África e América Latina.
Na época, ainda não se sabia que o
século 20 viria a ser encerrado com
1 bilhão e 600 milhões de pessoas sem
os benefícios da eletricidade. A falta de
apoio financeiro para grandes projetos
hidrelétricos, resultante das pressões recebidas pelas instituições multilaterais de
crédito, colaborou para que o número
de desservidos fosse tão grande.
No Brasil, a defasagem entre os planejamentos elétrico e ambiental passou
a retardar a implantação dos projetos
hidrelétricos. O caminho crítico passou
a ser o licenciamento ambiental – de
dificuldade sensivelmente crescente e
com exigências nem sempre razoáveis,
problema que persiste até hoje.
Além disso, em 1988 a nova Constituição substituiu o Imposto (federal)
Único de Energia Elétrica – Iuee,
fonte de capitalização obrigatória das
empresas estatais do setor elétrico –
pelo Imposto (estadual) de Circulação
de Mercadorias e Serviços – ICMS. Na
época, já era possível perceber que o
texto constitucional era pródigo em re-
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conhecer direitos sem apontar deveres
e em criar gastos sem indicar receitas,
mas ainda não se sabia que seria necessário emendá-lo 53 vezes nos seus
primeiros 18 anos de existência.
A DÉCADA DE 90
E assim começaram os anos 90. Sem
entidades financiadoras para conceder
empréstimos no volume necessário, o Setor Elétrico Brasileiro, quase todo estatal,
percebeu também que estava sem fontes
de capitalização. A falta de disposição da
União e dos Estados para aportar capital
para projetos de infraestrutura era evidente. Como deixar de atender às prementes
demandas por Educação, Saúde, Segurança Pública e Saneamento Básico? Por que
deveria a União capitalizar as empresas
estatais, adotando uma autodisciplina que
não era mais obrigatória, com a extinção
do Iuee? Esses eram – e continuam sendo
– os argumentos típicos.
Sem empréstimos e sem capital, a alternativa que restou para o setor elétrico
foi – e continua sendo – tentar tornar-se
atrativo para investimentos privados. Ao
contrário do que muitos querem fazer
crer, atrair investimentos privados não
significa maiores tarifas. Mas depende da
inteligência, da clareza e da estabilidade
da regulação e da legislação.
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Mas a paralisia do início da década se
revelaria fatal. Ela pode ser avaliada
pelo número de megawatts instalados
no período de 1990 a 1996: incluindo
2.100 MW das (que seriam as) três
últimas unidades de Itaipu 1, foram
instalados nesses sete anos apenas
8.676 MW. Compare-se com o período
de sete anos anterior (1983 a 1989):
12.779 MW. E com o período anterior
ao anterior (1976 a 1982): 18.378
MW. Que país estranho, em que os
investimentos seguem uma progressão geométrica decrescente! Estava
sendo escrita a crônica de uma crise
anunciada.
O COMEÇO DO SÉCULO XXI
Na verdade, a crise de eletricidade de
2001 foi consequência de três fatores:
investimentos pífios no período
1990-1996, depleção exagerada dos
reservatórios no período 1997-2000
e a estiagem de 2001. Vale ressaltar
que se apenas dois desses três fatores
estivessem presentes, não teria havido
racionamento de energia elétrica.
O interessante é que a crise evidenciou uma qualidade geralmente pouco
comentada da hidreletricidade, que é a
sua robustez. Diz-se que um sistema é
robusto quando ele resiste a situações

diferentes das assumidas por ocasião
de seu projeto. De fato, o sistema
elétrico brasileiro, predominantemente
hidrelétrico, resistiu. Foram necessários
mais de dez anos para construir a crise.
Dando continuidade a esse mau começo
de século, a proporção de energia
térmica proveniente de combustíveis
fósseis tem crescido no Brasil de forma
exagerada, “sujando” e encarecendo desnecessariamente o mix de eletricidade.
O SÉCULO DA SUSTENTABILIDADE
Felizmente, está se formando um
grande consenso internacional quanto
à necessidade de mudanças no suprimento global de energia, aumentandose a parcela de energia renovável. No
Brasil, como em muitos outros países
em desenvolvimento, hidreletricidade
é uma das mais importantes formas de
prestar, de forma renovável e sustentada,
serviços de eletricidade confiáveis e de
baixo custo. Por outro lado, tem sido provado que outras tecnologias de energia
renovável não podem, sozinhas, atender
às necessidades de mudança. Finalmente, tem sido reconhecido também que,
com consciência ambiental e tecnologia
moderna – que formam a essência
da Engenharia –, podem-se identificar
aspectos potencialmente negativos de
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projetos hidrelétricos, para evitá-los,
mitigá-los ou compensá-los de forma
justa.
Engenharia tem sido definida como
a arte de aplicar-se ciência para a
conversão ótima de recursos naturais
em benefícios para os seres humanos.
Misturando apropriadamente arte e ciência, explora-se aí o poder de síntese
da palavra polivalente “ótima” para,
sem distinguir o presente do futuro,
deixar muito claro que o objetivo final
é beneficiar a humanidade.
Essa definição, aplicável a todas as
profissões que, de forma multidisciplinar, envolvem-se com a problemática
do desenvolvimento econômico e
social, antecede o processo de criação
de consciência ambiental e ecológica
que empolgou o mundo nos últimos 30
anos. No entanto, apesar de antiga, ela é
notavelmente parecida com a moderna
definição de desenvolvimento sustentável: aquele capaz de satisfazer as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações
de suprir suas próprias necessidades.
Espera-se que o século XXI – a despeito do seu início traumatizante – venha
a ser o século da sustentabilidade. O

grande desafio é hierarquizar as necessidades dos seres humanos e estabelecer prioridades de ação. Para tanto,
é vital que se mensurem os custos de
forma exaustiva e abrangente.
O CUSTO DO FUTURO
Todos os empreendimentos têm quatro
tipos de custos: custos de capital, custos
de operação e manutenção, custos
sociais e custos ambientais. Ocorre que,
para mitigar – ainda que parcialmente –
os custos sociais e os custos ambientais,
normalmente o investimento tem que
ser aumentado (portanto, aumentando
o custo de capital) e frequentemente
se assumem encargos específicos adicionais de forma distribuída no tempo
(portanto, aumentando o custo total de
operação e manutenção).
Uma boa (re)classificação de custos seria
detalhar os de capital em três categorias:
i) o investimento intrínseco (entendido
como o investimento direto, tangível
e mínimo necessário para o funcionamento físico do empreendimento) e o
investimento em mitigação de impactos
ii) sociais e iii) ambientais. Os custos
de operação e manutenção poderiam
ser (re)classificados da mesma maneira, nessas três categorias. Restariam
(re)classificados como custos sociais

e ambientais apenas os impactos –
residuais ou não – que não tenham sido
enfrentados. Evidentemente, a estimativa
desses custos sociais e ambientais não
enfrentados (como a emissão de gases
que agravam o efeito estufa) é muito
difícil, mas há que ser feita.
Nesse contexto cartesiano de alocação
de custos, hidreletricidade destacase brilhantemente entre as diversas
formas de geração de energia elétrica.
E tanto mais atraente quanto mais
abrangente for a análise, contemplando também os benefícios (custos
negativos) da viabilização de outros
usos importantes da água.
Não é por acaso que a França, o país
da clareza cartesiana, já explora a
totalidade (100%) do seu potencial
hidrelétrico. O Brasil está aproveitando apenas pouco mais de ¼ do seu
potencial hidrelétrico estimado.
O consumo per capita total de energia
no Brasil é 5 vezes menor que o dos
países desenvolvidos (membros da
OCDE). Já o consumo de eletricidade
per capita no Brasil é 7 vezes menor
que o dos países já desenvolvidos. Há
muito a ser feito.
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ÁGUA E VIDA
Enviado em 06/08/2007

Desde a minha infância e ao longo de
toda a minha vida, muitas das minhas
memórias mais vivas e experiências
meditativas mais profundas estiveram
associadas a ambientes moldados
pela água. Passei os primeiros anos
de minha infância no sudeste da
Áustria, uma região conhecida como
Kärnten (Carintia), que é famosa por
seus belos lagos.
Eu tinha parentes que viviam à beira
de um destes lagos, e durante o
verão meus irmãos e eu frequentemente passávamos várias semanas
de férias naquele lago. Dia após dia,
nós nadávamos nele, o cruzávamos a
remo, observávamos os pescadores
e comíamos as deliciosas carpas e
outros peixes de água doce que eles
pescavam. Depois de ficar na água
por horas, nos secávamos deitados
nas pranchas de madeira do deck da
casa à beira do lago do meu tio, e eu
ainda lembro nitidamente do cheiro
daquela madeira molhada nos dias
quentes de verão.

É uma das memórias sensoriais mais
fortes de minha infância. Igualmente
nítida é minha memória física das cálidas chuvas de verão, outro fenômeno
envolvendo água que foi uma característica marcante do meu ambiente
sensorial durante minha infância e
juventude.
Na minha adolescência, minha família
mudou-se para Innsbruck, uma bela
cidade nos Alpes Tiroleses, onde cursei
o ensino médio. Lá, o principal ambiente relacionado à água eram a neve
e o gelo das montanhas. Tornei-me um
hábil esquiador, e algumas de minhas
experiências meditativas mais profundas ocorreram durante uma descida
perfeita, quando meu corpo e mente,
os esquis e a pista, todos se fundiam
em uma única experiência de ritmo e
movimento.
Muitos anos depois, quando estava
trabalhando como físico teórico na
Universidade da Califórnia, tive uma
experiência profunda em uma praia

do Oceano Pacífico, que me colocou
no caminho que levou à redação de
meu primeiro livro, The Tao of Physics
(O Tao da Física). Enquanto eu estava
sentado naquela praia, contemplando as ondas que batiam na areia e
sentindo o ritmo de minha respiração,
veio-me à consciência de que todo
meu ambiente estava inserido em uma
gigantesca dança cósmica. Eu “vi” os
átomos da água das ondas e da névoa,
da areia e os do meu corpo participando desta dança cósmica de energia, e
me dei conta de que esta era a Dança
de Shiva, o Senhor dos Dançarinos,
cultuado no hinduísmo.
Estas memórias e experiências profundas, desencadeadas pela água, não
são únicas, mas compartilhadas por
muitos, se não por todos. Acredito que
em sua raiz está a conexão fundamental entre água e vida – uma conexão
que tem sido reconhecida por filósofos
e cientistas através dos tempos. Na
Grécia Antiga, Tales, que via todo o
cosmos como sendo vivo, declarou
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que a água é a substância original a
partir da qual tudo é feito. Na Renascença, Leonardo da Vinci chamou a
água de “o fluido que desenvolve e
sustenta todos os corpos vivos”, e
Paracelso a considerava “a matriz do
mundo e de todas as suas criaturas”.
Estas intuições de antigas eras são
totalmente corroboradas pela ciência
moderna. Hoje sabemos que a vida na
Terra emergiu das águas primordiais,
com a evolução da primeira célula
viva, e que todos os organismos que
evoluíram daquela primeira célula ao
longo de bilhões de anos somente
conseguem existir em um ambiente
aquoso. De fato, como Leonardo e
Paracelso reconheceram, a água é o
condutor e a matriz da vida.
A importância vital da água foi percebida não apenas por filósofos e cientistas,
mas também pelas tradições religiosas
da humanidade, nas quais a água é
frequentemente o símbolo da vida. Na
tradição cristã, o fiel recebe uma nova
vida espiritual pelo sacramento do batismo e a água é o meio que transmite
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este sacramento. De forma similar,
a água é utilizada para a purificação
moral simbólica em batismos e cerimônias de iniciação em outras tradições
espirituais ao redor do mundo.
Em todas essas tradições, a água é
vista como o meio que carrega vida
espiritual.
Ao longo da história humana, a
água tem sido reconhecida como
essencial para o desabrochar da
vida. Quando os cientistas buscam
vida em outros planetas, a primeira
coisa que procuram é água. O ciclo
da água, o ciclo ecológico mais
básico, nos mostra que a água é um
recurso insubstituível e limitado,
compartilhado por todos os seres
vivos. Assim, a água é também uma
herança comum da humanidade
que não deve ser transformada
em uma commodity, mas deve estar
disponível livremente como um direito
humano fundamental.
De fato, o primeiro direito humano
mencionado na Declaração Universal

dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, é “o direito
à vida, à liberdade e à segurança do
indivíduo.” E já que não é possível
haver vida ou segurança sem acesso
à água limpa e de qualidade, tal acesso está implícito na Declaração da
ONU como o primeiro e mais básico
direito humano.

Gurmukh Singh Sarkaria
Atuou como engenheiro em grandes projetos hidrelétricos em mais de 15 países,
incluindo Itaipu (Brasil-Paraguai); Bhakra (Índia); Três Gargantas, Ertan e Shuikou
(China); Amalusa (Equador); Owen Falls (Uganda); New Bullards Bar (EUA); e
Kajakai (Afeganistão).

ENERGIA PARA TODOS
Enviado em 21/08/2007

Tenho estado envolvido com projetos
hidrelétricos e barragens há 60 anos,
incluindo a Usina de Itaipu. Este artigo
descreve algumas de minhas experiências profissionais e opiniões sobre
o relacionamento com pessoas que
estiveram envolvidas na realização de
tais projetos, especialmente em países
em desenvolvimento.
Nas décadas de 1950 e 1960, a
expressão proteção ambiental não era
comumente conhecida em associação
a projetos hídricos. Em vez disso, a
expressão projetos de usos múltiplos
era utilizada para descrever os diversos
benefícios que iriam advir para as
pessoas, tais como o fornecimento
abundante de água para usos municipais e agrícolas, proteção contra
inundações, melhoria da pesca e da
vida selvagem, proteção às florestas e
suprimento confiável e não poluente
de energia elétrica.
Nasci na casa de paredes de barro do
meu avô, em um pequeno vilarejo do
Punjab, no noroeste da Índia. Não havia
eletricidade no vilarejo naquela época.

Durante minha carreira profissional, viajei
por áreas rurais de vários países em
desenvolvimento. Depois que o sol se
põe, a maioria das casas fica às escuras,
pois não há eletricidade.
Portanto, tenho a firme convicção de
que, no mundo moderno, um fornecimento de eletricidade confiável e com
custo acessível à população é um direito
humano básico, como comida, água
limpa e abrigo. Sem eletricidade não há
luz ou iluminação do ser humano, e,
consequentemente, nenhuma liberdade humana.
O Episódio de Bhakra
No fim de 1955, o então PrimeiroMinistro da Índia, Jawahar Lal Nehru,
foi ao sítio da Barragem de Bhakra, de
220 m de altura, para uma cerimônia
que antecedeu o primeiro lançamento
de concreto na barragem. Ele estava
acompanhado por muitos dignitários,
tanto indianos quanto estrangeiros.
Em uma reunião realizada sob uma
grande tenda ao ar livre, o engenheirochefe do projeto explicava em inglês

as complicadas plantas e o cronograma de construção, apresentando ao
primeiro-ministro desenhos enormes
e gráficos de barras. Enquanto isto,
uma grande multidão de milhares de
aldeões e produtores rurais estava se
formando ao lado da tenda cerimonial
para ouvir o primeiro-ministro falar
sobre o projeto gigantesco, criado para
fornecer água para a irrigação das propriedades rurais sedentas do Punjab e
de Haryana e gerar eletricidade para
as cidades e vilarejos que não tinham
acesso à energia elétrica.
Havíamos ouvido o boato de que os
produtores rurais comuns acreditavam
que, com a eletricidade sendo “retirada”
da água, ela seria fraca e não seria boa
para a irrigação. Evidentemente, o Sr.
Nehru também havia ouvido este boato. Ele era uma pessoa impaciente e já
havia ouvido muitas vezes a explicação
do engenheiro-chefe para os atrasos do
projeto. De repente, ele disse alto, em
inglês: “Planos, programas e desculpas — chega. Você já pensou no povo
e explicou a ele qual é o objetivo do
projeto?”. Aquele foi o fim da cerimônia
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e o Sr. Nehru passou a falar à grande
multidão em hindi, o idioma que os pequenos agricultores podiam entender,
por aproximadamente 90 minutos.
Ele explicou que a energia produzida
pelo projeto iria fornecer luz aos seus
vilarejos e lares, e bombear água de
poços em locais onde canais não conseguiriam atender aos campos.
Ele explicou também que os rumores
de que a água do projeto seria “fraca”
e inadequada para irrigar as plantações
haviam sido difundidos por inimigos
do bem-estar do povo. Este incidente
me ensinou que projetos hídricos são
realmente para o povo, não apenas
para a elite.
A Experiência de Uganda
Atuei no Projeto de Owen Falls, em
Uganda, como membro do Painel de
Especialistas por dez anos na década
de 90. O projeto incluía a reabilitação
da Barragem de Owen Falls, construída nos anos 50 na foz do rio Nilo,
onde este deixa o Lago Vitória, e a
construção do Projeto de Expansão de
Owen Falls, que dobrou a capacidade
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geradora da antiga casa de força.
O Projeto de Owen Falls é a maior
fonte de energia para um país que
tem aproximadamente 20 milhões de
habitantes. A primeira empresa contratada não cumpriu suas obrigações e o
projeto sofreu atrasos. Isto contribuiu
para um racionamento de energia nas
cidades menores de Uganda.
Em 1999, fiz uma palestra sobre a
importância da hidreletricidade para o
bem-estar socioeconômico do povo de
Uganda. A palestra foi realizada à noite
em um clube social frequentado por
pessoas de posses, e após a palestra
foram servidos drinques. A maioria
das pessoas que compareceram eram
engenheiros que trabalhavam para o
departamento de energia do governo
e estudantes da universidade local.
Durante a palestra, enfatizei o que o
projeto representaria para o bemestar do povo de Uganda. Na minha
visita seguinte, um funcionário do departamento de energia me procurou
e disse que havia conversado sobre
a minha palestra com sua avó, que
vivia em um vilarejo onde não havia

eletricidade. Sua avó lhe dissera:
“Quero ver luz em nossa choupana
antes de morrer”. Aquela foi uma
experiência gratificante para mim, pois
a mensagem sobre o direito do povo
à eletricidade confiável foi entendida
pela anciã.
O Envolvimento do Povo
No início do século 20, a Lei de
Recuperação e a Lei de Eletrificação
Rural foram aprovadas pelo Congresso dos Estados Unidos. Órgãos
federais, como o Bureu of Reclamation (Agência de Recuperação), foram
criados para construir projetos de
usos múltiplos em estados da região
oeste. As barragens de Hoover, Grand
Coulee e Shasta forneceram eletricidade e água para os municípios e
água de irrigação para os produtores
rurais de áreas desérticas como as da
Califórnia e do Arizona.
No início da década de 1920, algumas
entidades municipais também ganharam permissão para desenvolver tais
projetos, como as barragens do Projeto de Salt River, no Arizona. Depois
da década de 1940, muitos desses
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projetos foram construídos na Califórnia por entidades locais, que eram administradas por representantes eleitos
pelo povo. Eles eram responsáveis por
garantir que o projeto estivesse em
conformidade com as leis federais e
estaduais relativas ao desenvolvimento
de recursos naturais e aos direitos aos
benefícios do projeto.
Um bom exemplo deste tipo de projeto,
com o qual estive envolvido de perto
como Engenheiro-Chefe do Projeto
desde a fase de viabilidade até a sua
conclusão, foi chamado de Desenvolvimento do Rio Yuba, no norte da
Califórnia. Na véspera de Natal de
1955, uma inundação devastadora
causou a ruptura dos diques que protegiam Marysville, a sede do Condado
de Yuba, e a vizinha cidade de Yuba
City. Ela resultou em 40 mortes e 5 mil
casas destruídas.
A população do Condado de Yuba decidiu resolver seus próprios problemas
criando a Yuba County Water Agency
(Agência de Águas do Condado de
Yuba) - YCWA, encarregada de construir um projeto de usos múltiplos,

apoiando-se em uma lei aprovada pelo
Legislativo da Califórnia.
Os membros da Diretoria foram
escolhidos pelos eleitores do Condado
de Yuba e, em 1959, eles encarregaram a International Engineering
Company (IECO), a empresa para a
qual eu trabalhava, da engenharia do
projeto. Todas as reuniões dos diretores
da YCWA eram abertas ao público e
acompanhadas por um repórter do
jornal local. Como Engenheiro-Chefe
do Projeto, eu devia comparecer a tais
reuniões noturnas e explicar o processo
de seleção dos locais das barragens e a
factibilidade e diversos estágios do projeto e construção do empreendimento.
Havia muitos aspectos do desenvolvimento do projeto do empreendimento
além daqueles estritamente ligados à
engenharia das estruturas. Eles incluíam
os direitos à água, compra de propriedades, considerações legais, alocação
de custos e benefícios, seleção do tipo,
tamanho e altura das barragens, bem
como o seu financiamento. O atendimento das leis da Califórnia e federais
relativas a projetos hídricos também

era necessário. O Engenheiro-Chefe do
Projeto devia participar de todas estas
atividades, ligadas ou não à engenharia,
e fornecer respostas técnicas à população. Este processo levou sete anos, de
1960 a 1966, até que a YCWA conseguisse obter um contrato assegurado,
com preço fixo, para o projeto como
um todo, incluindo a barragem de
concreto em arco com 196 m de altura,
duas barragens em arco menores, duas
casas de força com capacidade para
362 MW, túneis de adução, estradas,
duas áreas de camping, rampas para
barcos e alojamento para a equipe do
Serviço Florestal dos EUA.
Havia um prazo estrito para a conclusão de todo o projeto, incluindo o
fornecimento e a instalação de todos
os equipamentos eletromecânicos,
enchimento do reservatório e início da
operação comercial das usinas. Todo o
trabalho deveria estar concluído em 48
meses, com uma severa multa diária
de US$ 22 mil se a empresa contratada
se atrasasse. Em vez disso, a contratada
concluiu todo o trabalho com dois
meses de antecedência e ganhou um
bônus de US$ 1,23 milhão.
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O que me sustentou em minha tarefa
durante aquele longo período de espera
foi o interesse e o apoio da população
local ao projeto e ao seu engenheiro.
Por exemplo, após uma difícil audiência
perante a California Water Commission
(Comissão de Águas da Califórnia), na
qual tive de apresentar os detalhes do
projeto e responder a perguntas dos
que advogavam contra o projeto até
altas horas da noite, uma senhora de 75
anos, que esteve sempre atenta durante
a reunião, veio até mim, me deu um tapinha nas costas e disse: “Estamos muito
orgulhosos do nosso engenheiro!”.
Era o “projeto do povo” local e ele vem
se beneficiando dele nos últimos 37
anos. Os benefícios incluem proteção
contra inundações em Marysville e
arredores, abastecimento de água para
irrigação e uso doméstico para os cidadãos do Condado de Yuba, melhoria
dos peixes migradores no tramo inferior
do Rio Yuba, lazer público nos campings
às margens do lago, abastecimento de
água para reservas de aves aquáticas
durante anos de seca e renda advinda
da venda da água excedente para as
áreas sedentas do sul da Califórnia.

72

|

a grande energia

Uma enorme contribuição financeira e
ambiental foi a geração de hidreletricidade “verde” para a rede de transmissão californiana, principalmente energia
de pico. Ao gerar mais de 50.000 GWh
nos últimos 37 anos, o projeto evitou
a queima de 27 milhões de toneladas
de carvão ou 115 milhões de barris de
óleo e contribuiu significativamente
para restringir a poluição atmosférica no
norte da Califórnia.
O Projeto de Três Gargantas
Em junho de 1980, fui convidado a
fazer uma palestra em Beijing, na
China, sobre o projeto e os benefí
cios da Usina de Itaipu. Depois de me
aposentar da Ieco em 1986 e tornarme um consultor independente, fui
nomeado para o Painel Internacional
de Especialistas (PIE) pelo governo da
China, para revisar minuciosamente a
factibilidade, os projetos e o impacto
socioeconômico do Projeto de Três
Gargantas, elaborado por um grupo de
renomadas empresas canadenses.
Os membros do PIE vinham de diferentes países com vasta experiência em
engenharia hidrelétrica, incluindo seis
norte-americanos, um canadense, um

brasileiro e um francês. O membro
brasileiro era o notável engenheiro
Flavio H. Lyra, já falecido, que fazia
parte do Painel de Especialistas do
projeto de Itaipu.
Eu estava convencido de que a China
deveria construir o grande projeto,
apesar da oposição de vários grupos
em países desenvolvidos ocidentais.
Em 1995, tive a oportunidade de
apresentar um testemunho escrito
para um subcomitê do Congresso
dos Estados Unidos em favor do
projeto de Três Gargantas. Chama-se
“A Balanced Perspective on Three
Gorges Project, China” (Uma perspectiva equilibrada sobre o Projeto
de Três Gargantas, China). O trabalho
enfatizou os imensos benefícios múltiplos e vantagens do projeto, como,
por exemplo, controle de inundações,
armazenamento de água, navegação e
energia hidrelétrica.
As planícies férteis a jusante de Três
Gargantas produzem 40% dos grãos
chineses e estão sujeitas a frequentes
inundações devastadoras. Registros
antigos datando de 185 a.C., esculpi-

energia para todos

dos em penhascos ao longo de todo
o rio, mostram mais de 200 inundações graves, isto é, uma a cada dez
anos. Durante os últimos 50 anos, as
inundações causaram 300 mil mortes,
desalojaram milhões de pessoas e
causaram bilhões de dólares de perdas
econômicas. Em países desenvolvidos,
apenas o benefício da prevenção de
inundações já justificaria os enormes
investimentos no projeto.
A geração hidrelétrica das usinas de
Três Gargantas irá evitar a queima de 40
milhões de toneladas de carvão por ano
e a navegação no reservatório irá permitir
que navios de 10 mil toneladas viajem
da costa até Chongquing, carregando
anualmente 30 milhões de toneladas
de carga para as regiões montanhosas
no coração da China.
Em 1998, participei de uma conferência em Yichang, perto do empreendimento, e fiz um cruzeiro de cinco dias
de Wuhan até Chongking, cruzando a
área do projeto. O assentamento sistemático da população afetada em novas
áreas urbanas ao longo das margens,
equipadas com todas as instalações

modernas, bem como as duas rodovias ao longo de cada margem, com
numerosas pontes modernas cruzando
o reservatório, são testemunho dos
enormes benefícios socioeconômicos
para a população local.
Assim como Itaipu, o Projeto de
Três Gargantas é verdadeiramente
um projeto “do povo”, contribuindo
para elevar seu bem-estar pessoal e
econômico.

implementar, de forma equilibrada, a
proteção ambiental, ou mesmo a sua
melhoria, como função de um projeto
hidrelétrico de usos múltiplos. Contudo, não implantar projetos capazes
de beneficiar um grande número de
pessoas deveria ser considerado um
crime contra a sociedade.

Considerações Finais
No século 20, a maioria dos países
desenvolvidos utilizou a maior parte
de seus recursos hidrelétricos, e seus
povos se beneficiavam imensamente
de tais empreendimentos. Então,
na década de 1960, o movimento
ambientalista nasceu nesses países
prósperos quando países emergentes
como Brasil, China, Índia e Turquia
estavam apenas começando a construir
seus projetos hidrelétricos.
Parece-me o cúmulo da hipocrisia por
parte dos países desenvolvidos barrar
tais projetos em países menos desenvolvidos. É importante considerar e
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University. É diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel e do
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e curador da Fundação Brasileira de
Desenvolvimento Sustentável, FBDS, desde 2006.

Futuro da Hidreletricidade
Enviado em 21/09/2007

O Setor Elétrico brasileiro sofreu intensas modificações nos últimos 15 anos.
Desviou-se do controle absoluto do
Estado, exercido até o início da década
de 90, para a privatização. Com o
racionamento de energia, ocorrido em
2001, percebeu-se a importância do
planejamento de longo prazo, que foi
restabelecido em 2004 com o objetivo
de dotar o país de um “cardápio” de
empreendimentos em condições de
equilibrar oferta e demanda.
Idealmente, a montagem desse cardápio seria feita conjuntamente pelos
ministérios de Minas e Energia (MME)
e de Meio Ambiente (MMA), com o
objetivo de atender à necessidade do
país por mais eletricidade, condição
indispensável para criação de novos
empregos e melhoria da qualidade
de vida. No entanto, a prática tem
demonstrado que o licenciamento
ambiental para novos empreendimentos hidrelétricos tem ocorrido em ritmo
inferior ao necessário. Essencialmente
porque cada potencial hidráulico é
examinado exclusivamente sob a ótica
local, sem a devida atenção à ótica
nacional.

A primeira enxerga os efeitos sobre a
comunidade local e o meio ambiente,
em geral negativos. A segunda percebe
a necessidade difusa de toda a sociedade de ter acesso à energia elétrica e,
como consequência, ao crescimento
econômico.

tróleo ou carvão, que contribuem para
o efeito estufa, do que utilizando água.
Esse paradoxo ambiental é conse
quência do rigor ambiental dos órgãos
licenciadores, do Ministério Público e
da Justiça, bem como dos interesses
específicos contemplados na legislação.

Mais fácil enunciar do que realizar.
A realidade é que “a questão ambiental” – entendida pela dificuldade de se
obterem licenças do Ibama e de seus
congêneres estaduais e também pelas
decisões liminares da Justiça, com
demora de anos para julgamento do
mérito – tem dificultado enormemente
a implantação de novas usinas.

Decisões que protelam empreendimentos por efeito de contestações
às licenças ambientais expedidas
influenciam a percepção de risco dos
investidores. Não significa que faltarão
empreendedores interessados em
continuar investindo em novas usinas,
apesar de que a maioria prefere países
com baixo risco.

A energia vendida nos leilões é cada
vez mais cara e produzida por fontes
poluentes. Por exemplo, nos três
leilões de energia nova realizados
entre 2005 e 2006, 57% da geração
correspondem às termelétricas e
43% às hidrelétricas. Isso representa
a emissão de cerca de 19 milhões de
toneladas por ano de gás carbônico na
atmosfera. Ou seja, é burocraticamente
mais simples produzir energia elétrica
no Brasil queimando derivados de pe-

De fato, há os que preferem se arriscar
e extrair alta remuneração para o
capital investido. Hoje, no Brasil, esses
investidores não se contentam com
menos de 13% ao ano, enquanto no
Chile se contentariam, para o mesmo
investimento, com uma remuneração
de 8%. A diferença está na percepção
de risco nos dois países, que penaliza
os brasileiros não apenas com tarifas
mais elevadas, mas também com uma
economia menos competitiva.
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Oxalá a implementação das duas
usinas do complexo Hidrelétrico do Rio
Madeira, em Rondônia, seja um grande
sucesso, não apenas na ótica energética,
mas também ambiental. Há razões para
otimismo: para cada megawatt gerado
será alagado 0,08 quilômetro quadrado,
em comparação com uma média no
Brasil de 0,52 quilômetro quadrado. E
tomara que esse sucesso resulte numa
mudança de postura daqueles que objetam a construção de qualquer nova
usina hidrelétrica por uma questão
ideológica.
É preciso ter discernimento para saber
diferenciar as hidrelétricas “boas” das
“más”. Claro que as boas também
causam impactos sociais e ambientais.
Só que esses impactos são menores
do que os que seriam causados pelas
possíveis alternativas, inclusive a
alternativa de refrear o crescimento
econômico.
Sem energia elétrica não será possível
viabilizar atividades produtivas e gerar
empregos, que permitam resgatar
da miséria milhões de brasileiros
atualmente vivendo em condições
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degradantes, inclusive sob a ótica
ambiental. Sem a defesa do meio ambiente não será possível assegurar o
uso sustentável dos recursos naturais
essenciais para assegurar a preservação dos benefícios desfrutados por
nós, os incluídos no processo civilizatório. Com bom senso chegaremos lá.

João Camilo Penna
Engenheiro civil, foi ministro da Indústria e Comércio (1979 a 1985) e membro
do Conselho de Administração de Itaipu Binacional, por oito anos. Presidiu Furnas e a
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Foi membro da Comissão de Ética
da Presidência da República e recebeu, em 2002, a Ordem Nacional do Mérito, em seu
grau mais alto, por relevantes serviços prestados à Pátria.

A energia hidrelétrica no Brasil Energia garantida, competitiva e limpa
Enviado em 17/08/2007

No território brasileiro, ao longo de
milhares de quilômetros, grandes e
pequenos rios descem para o mar e
na queda das águas é criada a energia
hidráulica, potencial para construção
de usinas de energia elétrica, uma
riqueza nacional.
Até lá por 1960, usinas eram construídas em locais “óbvios”, cachoeiras,
quedas na serra, estreita garganta ou
escolha leiga. Porém, então, a inquieta
engenharia da Cemig (Companhia
Energética de Minas Gerais) queria
visão de conjunto do potencial hidrelétrico mineiro. Em 1962 foi instalado o
Grupo ONU-Cemig para estudar este
potencial, com cinco engenheiros da
Montreal Eng. e engenheiros da casa.
Nascia no Brasil o planejamento do
uso dos rios.

Potencial hidrelétrico
instalável no Brasil
Pelo sucesso, a Eletrobras estendeu
o estudo ao Brasil e identificou então
potencial hidrelétrico mínimo de 125
GW médios. Os estudos continuam.
Em 2008, a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, em seu “Plano Nacional
de Energia 2030”, informa existir um
potencial de 170 GW médios para
261 GW instaláveis e capacidade de
produção anual de 1.488 TWh. Este
potencial, com orçamentos preliminares, crescerá à medida que a
competitividade da geração hidráulica
aumente com a alta certa de preços da
energia térmica. Do potencial instalável identificado pela EPE, 35%, ou
93 GW, são na Amazônia. E 120 GW
instaláveis, cerca de 46%, estão na
Amazônia - Tocantins.

E foi aquela faina: 17 mil km de
rios percorridos; aerofotogrametria,
pesquisas geofísicas e geológicas,
fluviometria, topografia e perfilação.
Criaram-se rios virtuais nos escritórios
dos planejadores que iriam preparar e
orçar anteprojetos e otimizar o seu uso.

O acréscimo necessário hoje, da
ordem de 4.000 MW/ano para o mercado brasileiro, exige grandes usinas
aí, em paralelo com a construção de
usinas médias e pequenas em todo o
país, hidráulicas ou térmicas. Sem um
grande elenco de estudos do potencial

amazônico, usinas nucleares seriam
antecipadas. Destaque-se o reinício em
2009 das obras da usina de Angra III e
o grande e notável programa brasileiro
de produção e enriquecimento do
urânio combustível.
Urge realizar estudos aprofundados e
detalhados sobre os custos nos locais
com potencial de aproveitamento
hidrelétrico em todo o país. A EPE
preocupa-se com a necessidade de
projetos que permitam orçamentos
confiáveis. Haverá margens para baixálos com equipes de engenharia competentes e com licitação internacional
da construção de grandes projetos. A
seleção do projeto deverá ser feita pelo
menor custo de energia no mercado.
Um plano adequado ao meio ambiente construirá um sistema hidrelétrico
com auxílio térmico ao nível ótimo
de regulação do sistema hidráulico e
recuperação de energia secundária.
Os estudos mostram um ótimo nível
de regulação com energia térmica na
seca, carregando 15% a 20% da carga,
dependendo da taxa de juros, do custo
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do combustível e dos investimentos
unitários nas térmicas e hidrelétricas.
Usinas amazônicas
Construir usinas na Amazônia exige
demorados estudos de engenharia,
estratégicos, ecológicos e econômicos, que revelarão suas competitividades.
Dificuldades ambientais trarão atrasos
e condições onerosas; dificuldades
logísticas elevarão em 5% a 10% os
custos unitários de construção. Estes
ônus, porém, não impedem que
inúmeros locais ali sejam competitivos, beneficiados pela grande escala
amazônica. Usinas ao pé da barragem
em vales mais abertos e quedas menores podem ser competitivas, assim
como em notáveis aproveitamentos
de dezenas de grandes potenciais em
curvas apertadas em grandes rios,
criando altas quedas. A transmissão
para o Sudeste é longa, seria pesada
se tivesse de transmitir ponta e terá
problemas ambientais.
As usinas amazônicas deverão ser projetadas com máquinas para fornecer
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energia firme de base e muita energia
secundária nas chuvas, – há locais
com baixa vazão na seca –, com ponta
suplementada por usinas próximas
aos mercados que também firmarão a
energia na seca. O magnífico projeto de
Belo Monte no rio Xingu permite instalar
11.000 MW. As usinas de Santo Antonio
e Jirau, no rio Madeira, em construção,
agregarão mais de 6.000 MW, o potencial já estudado no rio Tapajós supera
10.000 MW. O custo final da energia
será composto pela energia firme e secundária que vem da Amazônia, com
energia e ponta, inclusive térmica,
produzidas próximas ao mercado.
Cuidados são obrigatórios para evitar
propagação de malária.
AspeCtos sazonais
e regulação térmica
A variação da energia afluente dos rios
no Brasil entre meses secos e chuvosos é cerca de 1 para 2 no Sudeste,
1 para 3 no Nordeste e 1 para 5 no
Norte. Em termos de potência, sua
variação, entre anos secos e chuvosos,
é, no Sudeste, de cerca de 20.000 MW
para 60.000 MW, no Sul de cerca de

2.000 MW para 10.000 MW e no
Norte ainda em estudos. A interligação elétrica tira proveito da diversidade nas energias afluentes e nos
mercados, com pequena diversidade
de regimes entre o Sul-Sudeste e a
margem direita do Amazonas. Instalase capacidade para usar a energia
afluente nos períodos chuvosos, e
impõe-se regulação sazonal e plurianual, por reservatórios – agora quase
impossíveis – ou por térmicas, além
da produção de energia secundária.
Gera-se energia térmica dos derivados
de petróleo, de lenha, o gás importado tem problemas e o nacional
tardará. Ótima fonte é a queima de
bagaço nas usinas de álcool no período seco, com emissão poluente zero e
que pelos projetos de usinas de álcool
poderá vir a gerar 15% da energia
elétrica no Brasil. Estudos da produção
de etanol a partir da celulose, se conseguida a competitividade, poderão alterar este quadro, caso preços relativos
indiquem este uso para o bagaço.
A energia térmica de derivados de
petróleo é sujeita à volatilidade
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de preços, pode facilmente perder
competitividade e causa poluição alta.
Cresce a importância do aproveitamento da energia eólica e estuda-se seu
potencial em todo o Brasil, sendo que
na maioria dos casos este potencial é
maior nos períodos de seca, valorizado pela sua complementaridade aos
regimes hidráulicos.
Estudos feitos por Furnas mostram
que os lagos de hidrelétricas jovens
emitem carbono por MW gerado em
quantidade cem vezes menor que
termelétricas a derivados de petróleo,
de igual potência, e nas usinas mais
antigas ainda menos. O volume de
metano emitido – cujo potencial de
aquecimento da Terra é 21 vezes o
do dióxido de carbono – é menor do
que o carbono retido nos sedimentos
de reservatórios mais antigos, que são
sumidouros de carbono.
Hidreletricidade
e Macroeconomia
Há aspectos específicos no trato da
hidreletricidade. Vindo de grande
investimento com vida longa e custo
operativo baixo, o preço da eletricidade

é formado por remuneração, juros,
amortização e custos operativos.
A hidreletricidade mais competitiva virá
de juros reais baixos e inflação baixa,
política macroeconômica austera,
política fiscal equilibrada não por aumento de impostos mas com despesas
eficazes previstas nos Orçamentos e
eficientes em sua execução, e política
monetária e cambial confiável. Se há
percepção de que este elenco não está
ou não será atendido, investidores não
construirão hidrelétricas, ou as cotarão
com acréscimo de seguros para riscos
ou construirão térmicas, de menor
investimento unitário e de maior custo
operativo, e maior impacto ambiental,
com custo final mais alto versus potencial hidrelétrico competitivo.
Boas contas macroeconômicas são necessárias para investidores terem riscos
reduzidos e cotarem bons preços para
usinas hidroelétricas. Qual é a situação
do Brasil? O Brasil vence a inflação,
mas tem carga tributária elevada e
juros altos.
É grande, porém decrescente em
relação ao PIB, a dívida pública, au-

mentada pela compra de mais de US$
200 bilhões para formação de reserva
cambial. Em inícios de 2009, juros reais
na base são da ordem de 8%, cerca de
4% ao ano acima dos internacionais, a
posição externa é sólida e o crescimento foi de 5% em 2008. Menor do que
em muitos países emergentes relevantes, o crescimento brasileiro começou
a cair em fins de 2008 (não se sabe
o fundo do poço nem por quanto
tempo) por crise financeira recessiva
mundial, esmaecimento da bonança
internacional, excesso de impostos e
infraestrutura precária.
Regulação e Meio ambiente
A energia elétrica é regulada pela
Aneel, órgão de Estado, gerida por
profissionais de alta qualificação. Há
já algum tempo foi enviado pelo
Governo ao Congresso um projeto de
lei reduzindo a blindagem das Agências
contra pressões políticas e afetando sua
capacidade para cuidar dos interesses
dos stakeholders, empresas concessionárias, meio ambiente, consumidores,
fornecedores de bens e serviços, etc.
Há notícias de que o Governo desinteressou-se pela sua aprovação.
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É um absurdo, é de pasmar, que 20
anos após a Constituição de 1988,
licenças relativas ao meio ambiente
sejam tratadas por diversos agentes
nos três níveis de Governo sem que o
Congresso tenha regulamentado o
papel de cada agente no exercício
das responsabilidades comuns a eles,
ordenada pelo Art. 23 da Constituição:
“...que se definam normas para cooperação sobre o tema...”.
União, estados e municípios estão descoordenados no assunto, a cargo do
Ibama, de procuradores da República
e de Secretarias estaduais de Meio
Ambiente, sem definição de quem fará
o quê. É aquela dificuldade, aquela
cacofonia.
As aprovações ambientais para hidrelétricas são demoradas, com exigências
onerosas, às vezes sem transparência
e descabidas. A permanência de
grandes geradoras estatais desestimula
investidores em hidrelétricas, receando
competição desequilibrada. Grandes
construtoras ocupam o espaço, preparam o projeto, nem sempre otimizado
nos volumes de obra e nem sempre
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o melhor para inserção no sistema
hidráulico e elétrico, e dificultam a licitação da obra. É, porém, uma solução
para o atendimento do mercado, e a
EPE, Empresa de Pesquisa Energética
do MME, revê projetos na busca de
otimizá-los.
Grandes consumidores, inseguros,
estudam térmicas a carvão importado
com frete de retorno. Poluirão aqui
como na China. O Ibama dará as
licenças?
Esta insegurança posterga hidrelétricas em favor de térmicas. Os leilões
de energia atendem o mercado para
carga de base com térmicas poluidoras
e mais caras, e o diretor-geral da Aneel
lamenta este resultado, assim como
todos nós.
Conservação de energia
Situações hidrológicas desfavoráveis
conjugadas com mercado acima das
previsões e atraso de obras foram
causas do racionamento em 2001, que
ocorreu sem cortes de energia devido
à boa gestão das dificuldades e à
contribuição dos brasileiros, que incor-

poraram em seu dia a dia o hábito do
não desperdício de energia. Entretanto
já se vê relaxamento com desperdício
de energia, sendo necessárias vontade
e ação em um grande e persistente
programa de conservação, mandatórios para as concessionárias de
energia.
É menor o custo para conservar
energia do que para gerar a mesma
quantidade, e há notável contribuição
ao meio ambiente. Em fins de 2007,
o Instituto Euvaldo Lodi, da Federação
de Indústrias de Minas Gerais, publicou abrangente estudo sobre o tema,
mostrando sua magnífica relação de
benefícios sobre custos e detalhando
procedimentos para tal.
O tema é tão importante que deveria
ser incluído em currículos escolares
em todos os graus. O zeloso ministro
Haddad, da Educação, lavrará tentos
se isto determinar.
O sistema elétrico brasileiro
O Brasil conseguiu um grande sistema
elétrico interligado nacionalmente.
Construiu um ótimo parque de enge-

a energia hidrelétrica no brasil - energia garantida, competitiva e limpa

nharia hidrelétrica – complementado
por térmicas –, planejamento, projeto e
construção, buscou o melhor no mundo, usou consultorias internacionais,
montou suas firmas, usou consultorias
para preparar projetos e rever layouts
e volumes de projeto sob supervisão das construtoras. Os problemas
de hoje são de ordem institucional,
arcabouço legal complexo, agência
reguladora capaz porém enfraquecida,
vantagem das térmicas nos leilões
e preço alto de energia, fortemente
tributada.
Esta situação é melhor do que problemas estruturais de falta de potencial
energético, pois vontade política
resolverá problemas administrativos.
O Governo do Brasil vem tomando
medidas que recuperarão a vantagem
competitiva do seu potencial hidrelétrico. E em meio à crise recessiva
mundial esperam-se medidas de ajuste
do Governo na macroeconomia e
na área fiscal, que aliviem as novas
dificuldades.
O presidente Lula anuncia ação
conjunta, coordenada pela Casa Civil,

entre o Ministério de Minas e Energia
e o do Meio Ambiente para um plano
de uso das fontes de energia, em que
a hidrelétrica avulta. A área inundada
é mínima em relação ao território, sua
energia é competitiva e renovável. No
mundo, preços do petróleo, do gás e
do urânio subirão. Os preços hidrelétricos no Brasil subirão menos.
A sequência de sítios mais caros será
compensada com novas técnicas de
projeto e construção, licitações internacionais e menores juros. A regulação
em período seco poderá ser obtida,
além do uso de térmicas a óleo e gás,
pelo uso do bagaço da cana das usinas
de álcool-açúcar e por energia eólica. A
matriz energética será mais competitiva,
menos poluente e mais sustentável.
O Brasil mostrou competência e persistência construindo seu sistema elétrico
interligado nacionalmente, com Itaipu
e sua transmissão no ápice. Usará em
desenvolvimento sustentável seus
recursos naturais com produtividade,
competitividade e conservação, para
não ser excluído, e com equidade para
não ser excludente.
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Hidreletricidade no Brasil:
Potencial Competitivo a Ser Explorado
Enviado em 16/03/2008

O Brasil mantém inexplorados cerca
de 70% do seu potencial hidrelétrico,
posicionando-se entre os poucos
países que ainda têm recursos hídricos
abundantes a serem aproveitados.
Essa expressiva capacidade de geração
hidráulica de eletricidade representa
um grande diferencial competitivo,
que não está sendo aproveitado adequadamente.
Embora a geração de energia hidrelétrica tenha crescido mais de sete
vezes no país nos últimos 30 anos — o
que significa uma evolução 2,5 vezes
superior ao desenvolvimento mundial
do setor —, ainda há muito a ser feito.
É preciso que o Brasil priorize o investimento em hidreletricidade na sua
matriz energética por ser uma energia
limpa, barata, com menor impacto
ambiental e que se traduz em tarifas
mais baixas.
O país possui excelência técnica no
desenvolvimento de projetos capazes
de minimizar o impacto ambiental decorrente da implantação de usinas, especialmente pela expertise conquistada

na realização de empreendimentos
de grande porte, como, por exemplo,
a usina binacional de Itaipu. Some-se
a isso a grande longevidade de uma
usina hidrelétrica, que pode operar em
torno de cem anos, enquanto a vida
útil de uma usina termelétrica é de
30 anos. Considerando que o tempo
médio de amortização do investimento
de um empreendimento hidrelétrico é
de 15 a 20 anos, é possível afirmar que
o Brasil pode gerar energia elétrica por
um longo tempo, com baixo custo.
Apesar das inúmeras vantagens do
modelo hidrelétrico, os leilões para a
contratação de energia nova têm se
concentrado em usinas termelétricas.
Obviamente, não devemos ignorar
essas fontes de geração, mas sim
mantê-las em um nível mínimo capaz
de garantir a segurança operacional
do sistema em épocas de escassez
de chuva.
Entretanto, para estimular a expansão
da geração hidrelétrica, é preciso que
sejam resolvidos os entraves que
dificultam o melhor aproveitamento

dos recursos hídricos. Entre eles, estão
a demora no processo de licenciamento ambiental para a instalação de
novos empreendimentos, as condições
de financiamento para hidrelétricas
de médio porte e, principalmente,
a elevada carga tributária sobre o
investimento.
Em relação à demora do processo de
licenciamento ambiental, é extremamente importante que se encontre
uma solução para reduzir a imprevisibilidade do setor. Isso porque o
prazo legal para a emissão de uma
licença prévia (LP) para a construção
de um novo empreendimento é de
365 dias, mas, na última década,
a média tem sido de 1.200 dias.
Para se ter ideia, nos últimos quatro
anos foram concedidas somente dez
licenças ambientais, de um total de 27
empreendimentos que aguardavam
liberação dos órgãos ambientais. Além
disso, os custos socioambientais — relativos aos projetos sociais e ambientais
desenvolvidos nas regiões próximas
dos empreendimentos — superam em
muito os orçamentos iniciais.
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As condições de financiamento representam outro obstáculo para a redução
do custo de geração de energia nova.
Recentemente, foram feitas melhorias
nas condições de financiamento do
BNDES, mas um contingente de mais
de 70 usinas com potência inferior
a 1.000 MW continua sem acesso à
captação de recursos sob condições
competitivas, as quais se restringem à
implantação de grandes projetos.
Também é necessário reduzir a
incidência da carga tributária sobre os
investimentos. O custo da energia no
Brasil está entre os mais altos do mundo, em razão da escalada dos tributos
e encargos e do aumento das tarifas de
distribuição nos últimos anos. Os tributos e encargos responderam, em 2006,
por mais de 46% do total da receita
do setor elétrico. Apenas na fase de
construção, os impostos representam
cerca de 40% do valor investido. Esses
fatores contribuíram para que a tarifa
industrial média passasse de R$ 82 por
MWh, em 2001, para R$ 206 por MWh,
em 2006 – um aumento acumulado
de 150%.
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Além disso, é necessário buscar
alternativas sustentáveis para aproveitar o potencial hidráulico brasileiro
ainda inexplorado. Cerca de 65% do
território nacional são cobertos pelos
biomas Amazônia e Cerrado, onde
estão concentrados 70% dos recursos
hídricos a serem explorados. Essas
áreas sofrem uma série de interferências ambientais e legais, que criam
barreiras para o aproveitamento do
potencial disponível para geração de
energia. Exemplos dessas interferên
cias são a localização concomitante
dos recursos hídricos disponíveis com
terras indígenas e unidades de conservação estadual e federal.
Por isso, a reserva imediata das áreas
potenciais de aproveitamento hidrelétrico é uma das soluções apresentadas
pela Associação Brasileira de Grandes
Consumidores Industriais de Energia
e de Consumidores Livres (Abrace)
para estimular a expansão hidrelétrica
no país.
O projeto prevê o mapeamento e a
proteção das regiões com recursos

hidráulicos a serem explorados, de
forma a impedir que sejam destinados
a outros fins.
Não podemos manter um ambiente
de desestímulo à instalação de novos
empreendimentos hidrelétricos.
O Brasil precisa explorar melhor a sua
vocação, pois seu maior potencial de
geração de energia reside, claramente,
no modelo hidrelétrico. Se soluções
não forem encontradas rapidamente,
devemos esperar dificuldades crescentes num cenário externo cada vez mais
hostil. Não podemos esquecer que,
num mundo globalizado, manter a
competitividade do país é fundamental.

José Machado
Diretor presidente da Agência Nacional de Águas – ANA. Graduado e pós-graduado em Ciências Econômicas. Professor de Economia. Já exerceu os seguintes
cargos: deputado estadual, deputado federal, prefeito de Piracicaba (SP), membro
titular dos Comitês Estadual e Federal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí, representando o Município de Piracicaba/SP

O CRESCIMENTO ECONÔMICO E A GESTÃO
DE RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL
Enviado em 22/08/2007

Há um consenso hoje no Brasil, fruto
de uma legítima aspiração social ao desenvolvimento, de que o país precisa
crescer de forma sustentável e a taxas
mais elevadas do que as observadas
nos últimos anos.
Os bons fundamentos macroeconômicos atuais da nossa economia
permitem essa cogitação, ressalvadas
as intempéries que, vez ou outra,
assombram a economia global. Essa
perspectiva coloca desafios formidáveis
para a gestão dos recursos hídricos.
Em primeiro lugar, é certo que aumentará a pressão de demanda sobre
a disponibilidade hídrica existente, o
que não representaria preocupação
se essa disponibilidade estivesse mais
bem distribuída no território nacional.
Não é o que ocorre, porém. A Amazônia, por sua exuberância hídrica,
estará livre de qualquer desequilíbrio.
Outras regiões mais populosas e
altamente urbanizadas e de maior dinamismo do setor produtivo, notada-

mente Sul e Sudeste, terão agravada a
sua situação de equilíbrio hídrico, até
porque a quase totalidade dos corpos
d‘água dessas regiões já está muito
comprometida ambientalmente, em
razão, sobretudo, do lançamento sem
tratamento de efluentes. A situação de
maior vulnerabilidade é a da região
Nordeste, notadamente o semiárido. Do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) constam, porém,
várias obras de infraestrutura hídrica,
inclusive o Projeto de Transposição do Rio São Francisco, as quais
visam exatamente dotar a região de
melhores condições para suportar o
crescimento da demanda. Na região
Centro-Oeste, onde se situa a fronteira agrícola brasileira, é de se prever
um crescimento dos conflitos pelo
uso da água, sobretudo em razão das
tendências recentes de expansão da
agroindústria canavieira.
Além do crescimento previsível dos
usos propriamente urbanos (humano
e industrial) da água, outros usos
serão intensificados diante de uma

eventual expansão acelerada da
economia brasileira. A hidreletricidade
crescerá inexoravelmente e continuará
predominante, por vocação do nosso
país e pelo seu caráter de energia
limpa, renovável e bem mais barata
que as demais. Já a agricultura irrigada, responsável por cerca de 70% do
uso consuntivo da água no Brasil, tem
potencial para crescer aceleradamente
nos próximos anos, impactando previsivelmente a disponibilidade hídrica
das regiões mais vocacionadas. Esses
impactos serão agravados se não houver avanços significativos na adoção
de gestão e tecnologias adequadas
nos métodos de irrigação.
Para que o ciclo ascendente da
economia do país pelo menos não
agrave o estresse hídrico já existente,
é fundamental que haja o incremento
do planejamento e da gestão dos
recursos hídricos, numa escalada mais
vigorosa do que a verificada até aqui.
Desde a edição, em 1997, da Lei
9433, e, em 2000, da Lei 9984, que
criou a ANA, o Brasil vem implemen-
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tando a Política Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH) e desenvolvendo o
Sistema Nacional de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos (SINGREH),
cuja arquitetura prevê uma gestão
dos recursos hídricos compartilhada, envolvendo o poder público, os
usuários e a sociedade civil, e, ainda,
descentralizada, numa perspectiva do
pacto federativo.
Considerando a juventude da nossa
legislação de águas vis-à-vis o déficit
de gestão preexistente a ela, o passivo ambiental herdado de gerações
passadas e o formidável esforço que
tem que ser feito para construir o
SINGREH, num país federativo e de
dimensões continentais, podemos
comemorar os notáveis avanços
alcançados nos últimos dez anos.
Com efeito, hoje funcionam regularmente o Conselho Nacional de
Recursos Hídricos e a sua secretaria
executiva, exercida pela Secretaria de
Recursos Hídricos e do Ambiente Urbano; todos os estados da federação
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aprovaram as suas leis de recursos
hídricos e vários deles avançaram
na sua implementação; cerca de 140
comitês de bacia hidrográfica foram
criados em todo o país e estão em
funcionamento, sendo 9 federais,
dos quais em dois deles (do Piracicaba,
Capivari e Jundiaí e do Paraíba do Sul)
todos os instrumentos de gestão preconizados na legislação já estão implantados. Feito notável, nosso país logrou
concluir e disponibilizar recentemente o
Plano Nacional de Recursos Hídricos.
Não obstante os avanços, ainda estamos longe de uma condição adequada
em termos de gestão dos recursos
hídricos no Brasil, sobretudo para fazer
face às pressões oriundas de uma onda
expansiva da economia.
Parcela significativa dos comitês
de bacia funciona precariamente,
mantendo-se de pé, via de regra,
graças à consciência cidadã de
abnegados e a algum apoio governamental. Apesar da sua competência
técnica e institucional amplamente

reconhecida, a ANA ainda não dispõe
das condições apropriadas para bem
cumprir a sua missão com a presteza
necessária, limitada que está, entre
outros fatores, pelos recorrentes
contingenciamentos orçamentários.
Nos estados da Federação, em sua
maioria, essas condições são ainda
mais desfavoráveis, e apesar de todos
eles terem concretizado a aprovação
de suas leis de recursos hídricos,
conforme já registramos, muitas delas
ainda estão numa fase incipiente de
implementação. Na verdade, poucos
estados estão hoje capacitados técnica e institucionalmente para exercer a
atividade regulatória e o planejamento e a gestão dos recursos hídricos.
Essas reflexões nos levam a perguntar, enfim, se a PNRH poderia ter
avançado mais do que avançou nesses últimos dez anos e se devemos
esgrimir, doravante, face às pressões
que estão por vir, por um incremento
da velocidade na sua implementação.
A resposta só pode ser enfaticamente afirmativa, pois, caso contrário,

o crescimento econômico e a gestão de recursos hídricos no brasil

teremos que lidar com uma situação
insustentável de recrudescimento,
numa escala sem precedentes, da
degradação dos corpos d’água e dos
conflitos pelo uso da água em nosso
país, com efeitos adversos sobre o
crescimento econômico almejado e
o bem-estar do meio ambiente e de
nossa população.
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O DESAFIO DA POLÍTICA
ENERGÉTICA BRASILEIRA
Enviado em 20/08/2007

As palavras do ex-secretário norte-americano Henry Kissinger são as que melhor definem a atuação daqueles que
oportunamente decidiram, em meados
da década de 70, pela construção da
maior usina hidrelétrica do mundo,
Itaipu: O papel do homem de Estado
é fazer a ponte sobre a lacuna que
existe entre a experiência da nação e
a sua visão. Sem dúvida, brasileiros e
paraguaios envolvidos no desafio de
construir Itaipu tinham uma visão de
futuro para os dois países. Ainda que
ambiciosa, era lúcida a sua visão, por
fundamentar-se na capacidade empreendedora de ambas as nações.
No decorrer dessas três décadas que
nos separam do início da construção
de Itaipu, um marco que influenciou
todas as decisões no setor elétrico a
partir de então, as informações passaram a circular com velocidade cada vez
maior. No Brasil e no mundo, a legislação do setor elétrico e, especialmente,
a consciência ambiental evoluíram
significativamente, o que aumentou a
complexidade do processo necessário
para implantar uma usina de ener-

gia, seja ela hidrelétrica, termelétrica,
nuclear, eólica, solar, maré-motriz ou
de biomassa. Nesse sentido, o papel
da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados também evoluiu
e ampliou-se na mesma proporção dos
demais setores, com objetivo muito
claro: abrir os caminhos para o desenvolvimento brasileiro, com a instalação
da infraestrutura necessária para isso,
sem comprometer o meio ambiente e
a qualidade de vida dos brasileiros.
Hoje, os desafios concernentes às
decisões adotadas pela Comissão de
Minas e Energia da Câmara dos Deputados, que honrosamente presido, têm
dimensões que frequentemente deixam
de ser percebidas pelas pessoas que
não acompanham o cotidiano dos trabalhos, especialmente as condicionantes relativas à globalização da economia
e às discussões associadas às mudanças
climáticas e do meio ambiente.
Nos dias atuais, notícias relativas a uma
greve de petroleiros na Nigéria ou uma
alteração nas quantidades de petróleo
produzidas pelos países integrantes

da Opep (Organização dos Países
Exportadores de Petróleo) afetam os
preços do produto, com reflexos nas
economias de quase todos os países
do mundo, provocando um efeito
cascata nos preços do gás natural e da
eletricidade. No futuro, essa interdependência entre economias e entre
preços de energéticos tende a tornarse mais forte.
Quanto ao meio ambiente, independentemente das recentes discussões
relativas às mudanças climáticas e ao
aquecimento global, o setor energético, tanto no plano nacional quanto no
mundial, já há algum tempo trabalha
sob a ótica do desenvolvimento
sustentado. A Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável, realizada
em 2002, em Joanesburgo, estabeleceu que o desenvolvimento sustentável
é construído sobre “três pilares interdependentes e mutuamente sustentadores” — desenvolvimento econômico,
desenvolvimento social e proteção ambiental. O conceito de desenvolvimento
sustentável aplicado à área de energia
compreende a adoção de providências,
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visando atender à demanda atual de
energia e, simultaneamente, assegurar
a disponibilidade das fontes de energia
para as gerações futuras.
Além do desafio do emprego de novos
conceitos e tecnologias, os números
associados à demanda de energia
a ser atendida são particularmente
desafiadores. Análises da Agência
Internacional de Energia (International
Energy Agency – IEA), da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico – OCDE – e de empresas
de consultoria internacionais sugerem que, em função do crescimento
populacional e do desenvolvimento da
economia mundial, em 2030, o consumo de energia no mundo será cerca de
75% maior do que é hoje. Deverão ser
desenvolvidas novas tecnologias, assim
como novas fontes de energia para
atender a tal crescimento da demanda.
No Brasil, estudos realizados pela
Empresa de Pesquisa Energética – EPE,
empresa pública responsável pela elaboração dos estudos de planejamento
do setor energético nacional, informam
que o Brasil precisa investir US$ 32
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bilhões por ano em energia, até 2030,
ou seja, US$ 804 bilhões, nos próximos
25 anos, para expandir a oferta interna
e atender ao crescimento da demanda
por energia, até 2030. Parte significativa
desses investimentos será empregada
para aumentar a geração de energia
elétrica, dos atuais 87 mil MW de
potência instalada para 217 mil MW em
2030, um crescimento de quase 150%.
O atendimento à demanda projetada de
energia do Brasil deve ser feito, portanto,
a partir do estabelecimento de políticas
que otimizem os recursos disponíveis
em cada região do país e que privi
legiem, de acordo com o conceito de
desenvolvimento sustentável, as fontes
renováveis de energia, tais como a
hidreletricidade, a biomassa e a energia
eólica – fontes renováveis, com extraordinário potencial de desenvolvimento e
com custos competitivos no Brasil, em
função das disponibilidades de água,
sol, terras agricultáveis e ventos, com
que a natureza generosamente dotou
nosso território.
O Brasil atualmente se destaca no conjunto das nações pela notável composi-

ção de sua matriz energética. De acordo
com o Balanço Energético Nacional
2006, recentemente divulgado pela
EPE, 44,5% da oferta interna de energia
provêm de fontes renováveis, ao passo
que, no grupo de 30 países desenvolvidos participantes da OCDE, essa parcela
é de apenas 6,1%, enquanto que a
média mundial é de 13,1%. Dessa participação da energia renovável, 14,8%
correspondem à geração hidráulica e
29,7% a outras fontes renováveis, com
destaque para os derivados da cana-deaçúcar, que contribuem com cerca de
13,8%, uma parcela quase tão grande
quanto a da hidreletricidade.
Dados da Eletrobras, entretanto,
informam que, na região Sul do Brasil,
exploraram-se apenas cerca de 48%
do potencial hidrelétrico disponível; na
região Sudeste/Centro-Oeste, o percentual utilizado é de 41%; na região
Nordeste, é de aproximadamente 40%;
e na região Norte, onde se situam praticamente 50% do potencial hidrelétrico
brasileiro, apenas 8,9% foram explorados. Considerando que o potencial
hidrelétrico total brasileiro é estimado
em aproximadamente 260 mil MW e

o desafio da política energética brasileira

que apenas cerca de 28,2% deste total
foram aproveitados, é evidente que o
Brasil deve mobilizar recursos técnicos,
financeiros e políticos para aproveitar
da melhor forma possível, respeitadas
as condicionantes ambientais e sociais,
o seu enorme potencial de geração
hidrelétrica.
Coerentemente com esse raciocínio, o
Plano Nacional de Energia 2030 – PNE
2030, elaborado pela EPE, anuncia que,
além de ampliar a contribuição da agroenergia de 14% para 22%, será necessário
aumentar a geração hidrelétrica em pelo
menos mais 100 mil MW, até 2030. De
acordo com esse estudo, 60 mil MW
devem provir de hidrelétricas implantadas
na região amazônica.
Quanto à hidreletricidade, devemos
considerar, também, a importância
estratégica e econômica da água doce
armazenada nos reservatórios. Afinal, a
água doce é um bem escasso no mundo
cuja disponibilidade, a cada dia, torna-se
mais importante.
Estudos revelam que, em média, da
água doce utilizada pelo homem, 70%

são empregados na agricultura; 22% na
indústria; e apenas 8% no uso doméstico. Observa-se, portanto, que, na
sociedade contemporânea, a água doce
exerce papel fundamental na produção
agrícola e industrial. Verifica-se, assim,
que, mantido o padrão atual de uso da
água doce, o principal problema a ser
enfrentado pelas gerações futuras não
será a escassez de água para beber,
mas sim a falta de água para produzir
alimentos e para fabricar os produtos
necessários à manutenção ou à melhoria do padrão atual de vida.
A crescente incerteza quanto à disponibilidade de água doce e aos aumentos dos níveis de poluição ameaça
interromper o desenvolvimento social
e econômico em muitas regiões do
mundo, assim como afetar a saúde dos
ecossistemas.
Enfocando especificamente o Brasil, inicialmente destaca-se que o país dispõe
de, aproximadamente, 12% da água
doce superficial existente no mundo,
sendo que 70% desse total estão na
Amazônia, onde residem apenas 7%
da população brasileira. Portanto,

considerando a crescente importância
econômica que a disponibilidade de
água doce vem ganhando no mundo,
a implantação de hidrelétricas com os
respectivos reservatórios pode revelarse uma estratégia importantíssima
para armazenar água, garantindo-se
um bem escasso e imprescindível ao
futuro desenvolvimento econômico e
social do Brasil.
A exploração dos potenciais hidráulicos
brasileiros fora da Amazônia contribuirá, também, para uma melhor distribuição da disponibilidade de água doce
no território nacional.
Quanto aos investimentos em infraestrutura necessários ao atendimento
das projeções de crescimento da
economia brasileira até o ano de 2030,
a participação da iniciativa privada é
imprescindível, tendo em vista a carga
tributária brasileira bastante elevada,
em detrimento à taxa de investimento
estatal relativamente baixa, face ao
esforço fiscal do Governo em reduzir
despesas, especialmente com o endividamento interno. Para atrair investimentos privados e aumentar a oferta
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interna de energia, uma providência
urgente é a desoneração tributária dos
investimentos em fontes renováveis de
energia, especialmente no caso da hidreletricidade, cujo investimento inicial
representa praticamente 90% do custo
total do empreendimento.

Da mesma forma, em relação à energia proveniente da biomassa, particularmente quanto aos biocombustíveis,
deverão ser observados cuidados com
os possíveis reflexos da expansão de
monoculturas no meio ambiente.
Finalmente, nossos esforços e análises
devem considerar também outras

Em suma, é a partir de um complexo
conjunto de variáveis tecnológicas,
econômicas, ambientais, sociais e políticas que nós, da Comissão de Minas
e Energia da Câmara dos Deputados
(veja Quadro 1), buscando espelhar
Quadro 1

Deve-se, também, buscar uma forma
de agilizar os processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos,
especificamente das usinas hidrelétricas,
sem que haja perda de qualidade das
análises, de forma que, após a inevitável intervenção do homem no meio
ambiente, um novo equilíbrio ambiental seja alcançado na área de influência
do empreendimento, sem que ocorram
danos ou perdas irrecuperáveis, especialmente na biodiversidade local.

fontes de energia, ainda que não
renováveis, tais como o carvão, que
é abundante no Sul do Brasil e em
diversos países do mundo, e cujo aproveitamento, com técnicas modernas de
queima e confinamento do gás carbônico resultante, vem se mostrando como
uma alternativa atrativa.

os anseios da sociedade brasileira,
enfrentamos os desafios que o futuro
nos apresenta, sempre abertos às contribuições que nos sejam oferecidas e
que nos ajudem a definir normas que
possibilitem transformar o Brasil numa
sociedade mais justa, democrática e
independente, que, a cada dia, exerça
com plenitude seu importante papel
no conjunto das nações.

Matérias e atividades de competência da Comissão de Minas e Energia da
Câmara dos Deputados:
a) políticas e modelos mineral e energético brasileiros;
b) a estrutura institucional e o papel dos agentes dos setores mineral e energético;
c) fontes convencionais e alternativas de energia;
d) pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos;
e) formas de acesso ao bem mineral; empresas de mineração;
f) política e estrutura de preços de recursos energéticos;
g) comercialização e industrialização de minérios;
h) fomento à atividade mineral;
i) regime jurídico dos bens minerais e dos recursos energéticos;
j) gestão, planejamento e controle dos recursos hídricos; regime jurídico de águas
públicas e particulares.
Fonte: Regimento Interno da Câmara dos Deputados, artigo 32, inciso XIV
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José Vicente Dulce Cabrera
Engenheiro eletricista, mestre em Engenharia Elétrica, assessor da Subdireção de Planejamento Energético, cordenador da área de geração da Unidade de Planejamento de Minas e Energia – UPME – da Colômbia. Trabalha
na UPME há 11 anos em análise de expansão em geração da Colômbia,
assim como em alguns aspectos regulatórios e ambientais.

O RECURSO HÍDRICO NA GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA NA COLÔMBIA
Enviado em 30/04/2008

recido diversos aspectos, os quais,
dependendo do ponto de vista pelo
qual sejam analisados, podem levar
a análises diversas. Por exemplo, por
um lado, o uso das represas para o
controle das enchentes, no custo da
energia e, posteriormente, o impacto
na tarifa para os usuários; por outro
lado, uma polêmica contribuição ao
impacto ambiental, especialmente a
relacionada com o deslocamento da
geração da energia produzida por
usinas térmicas, consideradas como

Evolução da capacidade instalada

Gráfico 2

Gráfico 1

Sem dúvidas, o desenvolvimento do
setor elétrico colombiano, especialmente o da geração elétrica, está
baseado nos recursos hídricos que
o país possui. O resultado disso é
que, dos 13.405 MW instalados no
país, aproximadamente 67% da
capacidade elétrica é sustentada
pelas usinas de geração hidráulica
e cerca de 80% do atendimento da
demanda é coberto com esse tipo
de recurso, como é demonstrado
nos Gráficos 1 e 2. Isto tem favo-

as principais responsáveis pelas
emissões de CO2 na atmosfera.
A Colômbia é um país que possui um
relevo variado, no qual predominam
as regiões de montanhas, havendo
também algumas planícies. Estudos
realizados no passado mostram que
o país conta com um potencial de
capacidade hidráulica de 93.000 MW,
dos quais foram utilizados 9.000 MW
até o momento. Aproveitando a sua
geografia física, o país desenvolveu

COMPORTAMENTO DA GERAÇÃO DE ENERGIA

Fonte: ISA-XM. Elaboração: UPME
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grande parte da sua capacidade
hidráulica na região montanhosa,
onde também estão localizados os
principais centros de consumo. Nessas regiões, encontram-se algumas
correntes hidráulicas que facilitam
a regulação de algumas represas, o
controle de alguns rios e, em menor
grau, o uso consuntivo (consumo de
água e irrigação de terras).
Embora algumas represas do país
tenham sido construídas com o
propósito inicial de serem utilizadas
na atividade primária de geração
de energia elétrica, muitas têm sido
aproveitadas para o desenvolvimento
turístico, assim como em criações de
algumas espécies de peixes, proporcionando e contribuindo com o
desenvolvimento dessas regiões. Da
mesma forma, outras foram projetadas para a regulação de vazões
e para evitar enchentes, mas têm
gerado polêmica a respeito dos seus
impactos, tanto no ambiente quanto
na sociedade, especialmente pelo
deslocamento e mudanças nos costumes das populações dessas regiões.
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A Colômbia caracteriza-se por ter
algumas regiões de comportamentos
uni e bimodais nos aportes hídricos. O
país divide os seus aportes hídricos em
diferentes regiões naturais, prevalecendo as regiões Pacífica e Andina – como
a oriental –, sendo que nelas está
concentrada a maior parte das represas
hidráulicas.
O comportamento hidrológico do
sistema colombiano caracteriza-se por
geralmente considerar como período
seco os meses de dezembro a abril, e
os meses de maio a novembro como
período úmido, como é descrito no
Gráfico 3. É importante destacar que o
país conta com reservas de regulação
multianual e outras com características de regulação superior à mensal.
Destacam-se as represas de Peñarol Guatapé, Guavio e Esmeralda, onde se
concentram 47,28% da capacidade de
represamento do sistema. Atualmente,
o volume máximo do sistema é de
16.473 GWh, e o nível de aportes hídricos anual sobre o sistema em períodos
de fenômenos como La Niña atinge
os 44.000 GWh, e em períodos como

El Niño, 29.000 GWh. Nos Gráficos
3 e 4 é apresentado um histórico do
comportamento do nível de aportes,
assim como do represamento agregado nacional.
Apesar das potenciais vantagens que
o recurso hídrico possa oferecer,
o país, graças à forte dependência
hidráulica do passado, viu-se afetado
pelo fenômeno El Niño, cujo impacto
reduziu drasticamente os aportes
hídricos e, em consequência, a oferta
energética do país. Dentro dos eventos Niños que afetaram o país, o mais
importante foi o que aconteceu nos
anos de 1991-1992, o qual provocou,
entre outras coisas, racionamento
de energia durante o ano de 1992
e início de 1993, o que, segundo
estimativas, comprometeu aproximadamente 86% da energia projetada
para aquele ano e significou uma
desatenção estimada de 5.000 GWh.
Isto provocou a mudança de alguns
hábitos, como o de adiantar o dia em
uma hora, mudar o comportamento
de uso por parte dos consumidores,
entre outros.

COMPORTAMENTO DA MÉDIA HISTÓRICA
DOS APORTES HÍDRICOS

A fim de enfrentar a crise, foram editados alguns decretos de emergência e
de reestruturação de algumas empresas estatais. Isso levou à impulsão e
ao desenvolvimento da Lei Elétrica,
acelerando a mudança do esquema
de participação do Estado na atividade
de geração e facilitando o ingresso do
setor privado na atividade de geração,
bem como possibilitando a massificação do consumo de outras energias
e a diversificação da cesta energética.
Estas medidas permitiram que o
sistema estivesse mais preparado para

Gráfico 4

Gráfico 3

o recurso hídrico na geração de energia elétrica na colômbia

o evento El Niño, ocorrido no final
de 1997 e início de 1998, sem que
houvesse racionamentos.
O tipo de planejamento realizado no
país é do tipo indicativo em geração
e mandatário em transmissão. No
entanto, recentemente foi realizado o
primeiro leilão de energia, o qual fez
com que o planejamento do tipo indicativo em geração sofresse mudanças.
O leilão de energia foi realizado porque até o ano 2006 parte da atividade
de geração era remunerada através de

COMPORTAMENTO DO
REPRESAMENTO AGREGADO

um imposto por capacidade. A partir
desse ano, o imposto passou a ser por
confiabilidade, procurando remunerar a energia firme que as usinas
geradoras possam aportar durante os
períodos de escassez. Os resultados do
leilão de caráter descendente permitiram que o sistema contasse com uma
capacidade adicional de 429,6 MW,
dos quais, 78 MW corresponderam às
usinas hidrelétricas, 150 MW a usinas
que empregam carvão e os outros
201,3 MW a usinas que funcionam à
base de óleo combustível. O preço de
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abertura do leilão foi de 26 U$S/MWh
e, em seis rodadas, teve o valor de encerramento de 13,998 U$S/MWh; com
esta capacidade e a que foi instalada,
espera-se poder atender à demanda de
energia para o período de dezembro
de 2012 a novembro de 2013.
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Gráfico 5

Um dos fatores de maior impacto do
uso da água na atividade de geração
de energia reside nos baixos custos
da energia para os usuários, como é
demonstrado no Gráfico 5. Atualmente,
na Colômbia, o custo da energia pode
ser considerado relativamente baixo,
com uma média que atinge os 40 U$S/
MWh na atividade de geração (algumas usinas de geração já apresentam
custos abaixo dessa média). No gráfico
anterior, observa-se o aumento do
preço da energia na bolsa como consequência do fenômeno El Niño no final
de 1997 e início de 1998. A tendência
do preço, a médio prazo (2013 – 2015),
pode variar graças à entrada de novos
projetos de geração térmica, uma vez
que se espera contar com a instalação
de nova capacidade hidráulica somente
para o final desse período. A longo

prazo (2016 – 2022), o país aguarda o
desenvolvimento e a incorporação de
maior capacidade hidrelétrica, a qual
poderia chegar até os 4.000 MW. Isso,
por outro lado, permitiria que o país
conseguisse manter a tendência de
custos baixos na atividade de produção
de energia elétrica.
COMPORTAMENTO HISTÓRICO DO PREÇO NA BOLSA
E CONTRATOS Da ENERGIA ELÉTRICA

Ken Adams
Vice-presidente de Fornecimento de Energia na Manitoba Hydro, do Canadá.
Supervisiona o planejamento, marketing, design, construção, operação e manutenção
de seu sistema gerador predominantemente hídrico e de corrente contínua em alta
tensão. Vice-presidente da Associação Internacional de Hidreletricidade, presidente da
Associação Canadense de Eletricidade e membro do Conselho Norte-Americano de
Confiabilidade da Eletricidade, além de outras organizações do setor.

Obtendo Benefícios do Desenvolvimento
Hidrelétrico em Manitoba

Figura 1

Manitoba é uma província grande e
pouco habitada na região central do
Canadá. A sua prosperidade sempre
foi associada aos seus muitos rios
e lagos. Por milhares de anos, eles
serviram de rotas de comércio e
viagem, mas, no início do século
20, eles se tornaram uma fonte de
energia hidrelétrica limpa, renovável
e acessível economicamente. Desde
então, a Manitoba Hydro e as empresas que a antecederam implantaram
um total de 14 empreendimentos de
hidreletricidade, com capacidades
variando de 4 megawatts a 1.340
megawatts, e os rios continuam a
contribuir para o nosso bem-estar
econômico.

Manitoba fica no Centro da América do Norte

A utilização deste recurso natural
permite à Manitoba Hydro oferecer
aos seus clientes o mais alto nível
de confiabilidade pela menor tarifa
de energia elétrica da América do
Norte, bem como vender eletricidade
para mais de outras 30 empresas de
energia no Canadá e meio-oeste dos
Estados Unidos.
O desenvolvimento hidrelétrico de
Manitoba teve início de forma significativa primeiramente no Rio Winnipeg, na região sudeste da província,
cerca de cem anos atrás. No total, seis
hidrelétricas foram implantadas neste
rio antes que os responsáveis pelo
planejamento energético de Manitoba voltassem a sua atenção para o
norte. Com os avanços tecnológicos
das décadas de 60 e 70 relativos a
transmissões de corrente alternada
e corrente contínua e à construção
em regiões afetadas pelo “permafrost” (gelo permanente), projetos de
grande escala nos rios Saskatchewan
e Nelson, mais distantes, tornaram-se
factíveis. Como resultado, a energia
do norte de Manitoba responde hoje

Figura 2

Enviado em 04/01/2008
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5000 MW de geração hidráulica
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Sistema Hidrelétrico e de Transmissão da Manitoba Hydro

por aproximadamente 70% da produção elétrica da província.
Estes últimos empreendimentos em
partes remotas, muitas vezes inacessíveis, da província, habitadas por um
pequeno número de comunidades
indígenas muito pequenas, envolveram
muitos desafios. Enquanto que, inicialmente, os desafios foram basicamente
técnicos, mais recentemente estão
mais associados a questões ambientais
e sociológicas.
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Temos dado uma ênfase cada vez
maior à proteção do meio ambiente
tanto no projeto como na operação
do sistema hidrelétrico. Os requisitos legais para proteção ambiental
aumentaram dramaticamente e, como
resultado, mudaram a forma como os
empreendimentos hidrelétricos são
planejados. Grandes usinas hidrelétricas estão sujeitas a análises ambientais
realizadas tanto pelo governo federal
como pelo da província, e devem
receber licenças ambientais de ambos.
Trabalhamos de perto com as autoridades de licenciamento para garantir
que o escopo das avaliações ambientais que realizamos esteja consistente
tanto com as expectativas legais como
com as melhores práticas aceitas. Um
rigoroso processo de revisão permite
a contribuição de profissionais e de
membros interessados do público, o
que nos permite desenvolver hidrelétricas com impactos ambientais
relativamente pequenos.
Historicamente, a construção de projetos hidrelétricos no norte de Manitoba
criava dificuldades para as comunida-
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des locais. Em alguns casos, sua capacidade de realizar atividades tradicionais, como a colocação de armadilhas
e a caça, foi comprometida; porém,
provavelmente o maior impacto tenha
sido causado pelas mudanças culturais
que se disseminaram pelas comunidades, trazidas pelo crescente contato e
interação com o mundo exterior. Por
outro lado, a mesma construção tem
proporcionado numerosos benefícios
para estas comunidades. Ela trouxe a
construção de estradas, aeroportos,
sistemas de telecomunicação, instalações médicas e outras infraestruturas
sociais semelhantes; gerou emprego;
e criou oportunidades para que as comunidades locais se desenvolvessem
economicamente.
Durante os últimos 40 anos, a Manitoba Hydro estabeleceu relacionamentos
efetivos com a maioria das comunidades impactadas pelos seus projetos
hidrelétricos. Estamos saindo de uma
abordagem de mitigação e compensação para uma em que antecipamos
que as comunidades locais obterão
benefícios líquidos dos projetos que

as afetam. Como exemplo, o projeto
mais recente da Manitoba Hydro, a
Hidrelétrica de Wuskwatim, uma usina
de 200 MW, está sendo atualmente
construída em parceria com a Primeira
Nação (aborígine) local. Neste caso,
uma abordagem de parceria foi considerada a melhor forma para tratar
das questões sociais, econômicas e
ambientais. Contribui para o respeito,
reconhecimento e proteção da relação
singular entre o meio ambiente e
as tradições culturais aborígines,
proporcionando, ao mesmo tempo,
uma oportunidade de crescimento
econômico para a Primeira Nação.
Os projetos atuais são gerenciados de
forma que tenham um impacto positivo e duradouro sobre os negócios e
empresas aborígines. São realizadas
amplas consultas às comunidades
locais a fim de se explorarem as
melhores formas de assegurar que os
projetos as beneficiem. É oferecida a
elas a oportunidade de participar das
atividades de planejamento, avaliação
e licenciamento, e, além disso, são
projetadas oportunidades de treina-

obtendo benefíc ios do desenvolvimento hidrelétric o em manitoba

mento, emprego e de negócios para
ajudar os residentes locais a participar
na construção. A capacitação pré-projeto e as oportunidades de emprego
no projeto para os moradores resultarão em trabalhadores treinados e
proficientes, que podem colocar estas
novas habilidades em prática em suas
comunidades de origem ou então
buscar oportunidades de emprego em
outros locais.

dade limpa, renovável e acessível
economicamente necessária para
alimentar a nossa sociedade.

Manitoba se encontra na afortunada posição confortável de ainda ter
disponíveis oportunidades significativas
e não exploradas de hidrelétricas.
Percebemos o tempo despendido no
tratamento das questões socioambientais prévias à construção como longo
e dispendioso – muitas vezes levando
três anos ou mais e custando acima de
$ 100 milhões (dólares canadenses) –,
mas ele nos dá a confiança de que os
nossos projetos reconhecem e incorporam completamente as implicações
ambientais, sociais e socioeconômicas
associadas a eles e de que continuarão
a prover aos clientes, tanto de dentro
como de fora da província, a eletrici
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Vice-presidente da Corporação Chinesa para o Projeto de Três Gargantas (CTGPC),
dirigindo as áreas de finanças, investimentos financeiros, desenvolvimento de sistemas de
informação e cooperação internacional. Presidente da diretoria da Three Gorges Finance
Co., Ltd e membro da diretoria da China Yangtze Power Co., Ltd. Engenheiro eletricista
(Universidade Zhejiang, China) com MBA pela Universidade de Stirling, do Reino Unido.

O Desenvolvimento
da Hidreletricidade na China
Enviado em 04/01/2008

Desde o início do novo século, o
evento mais notável no setor hidrelétrico é a mudança estrutural em novos
empreendimentos hidrelétricos ao
redor do mundo. O desenvolvimento
de novos empreendimentos hidrelétricos diminuiu na maioria dos países
desenvolvidos, já que a taxa de utilização de seus recursos hidrelétricos tem
sido relativamente alta, isto é, mais
de 60% em média. Enquanto isto, a
construção de hidrelétricas em países
em desenvolvimento está em franca
expansão. Alguns projetos grandes e
muito grandes já estão em construção, e muitos outros estão em fase de
projeto. A capacidade instalada total
planejada supera 300 milhões de quilowatts. Desta capacidade planejada,
os projetos asiáticos respondem por
cerca de 2/3 e os sul-americanos por
cerca de 1/5. Em 2004, a capacidade
hidrelétrica total da China ultrapassou
a marca de 100 milhões de quilowatts,
substituindo os Estados Unidos na
posição de primeiro do mundo. A
China possui os recursos hidrelétricos
mais abundantes do mundo. Nos
últimos cinco anos, a hidreletricidade

cresceu a um ritmo sem precedentes
e a capacidade instalada aumentou
65%. Ao final de 2007, a capacidade
hidrelétrica instalada da China havia
alcançado 142 milhões de quilowatts.
Contudo, quando comparado com
a crescente demanda por energia
limpa e confiável, o brilho desta
façanha desaparece. Hoje em dia, a
hidreletricidade responde por apenas
cerca de 1/5 da capacidade instalada
total de geração de eletricidade do
país, e cerca de 1/6 do suprimento de
energia elétrica.
Atualmente, na China, diz-se que a
época atual é a “primavera” ou a “era
dourada” do desenvolvimento hidrelétrico. Com mais de 300 milhões de
quilowatts potenciais economicamente viáveis ainda aguardando desenvolvimento, há muitas oportunidades,
assim como desafios. A tarefa mais
desafiadora para o planejador e empreendedor chinês do setor hidrelétrico é conseguir um equilíbrio entre os
fatores técnicos, econômicos, sociais
e ambientais e obter um resultado
ótimo para o desenvolvimento socio-

econômico sustentável do país.
A construção do famoso Projeto das
Três Gargantas tem demonstrado a
magnitude de nossos esforços no
sentido de alcançar este equilíbrio.
Na condição de projeto de usos
múltiplos no qual a China se apoia
para domar o Rio Yangtze na China,
o Three Gorges Project (Projeto das
Três Gargantas ) – TGP – proporciona
enormes benefícios sociais, econômicos e ecológicos. Iniciada oficialmente
em 1994, a construção do TGP teve
grandes progressos e está se aproximando de uma conclusão exitosa. O
TGP começou a servir ao povo e à nação através de suas funções principais
de controle de enchentes, geração de
energia e melhoria da navegação.
O TGP vem cumprindo seu papel de
controle sobre enchentes, melhorando
desta forma o padrão de prevenção
de inundações dos tramos médio e
inferior do Rio Yangtze, de enchentes
de dez anos para cem anos de recorrência. As ameaças de inundação para
15 milhões de pessoas e 1,5 milhão de
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hectares de terras cultiváveis na Planície
de Jianghan estão em grande parte
mitigadas.

construção, o transporte anual de cargas ficava ao redor de 10-15 milhões
de toneladas).

A geração de energia elétrica acumulada da usina de Três Gargantas
alcançou mais de 200 bilhões de
quilowatts-hora no final de 2007. Esta
quantidade de energia representa uma
redução de 100 milhões de toneladas
de carvão bruto e da correspondente
emissão de gases do efeito estufa.
Depois de concluída, a capacidade instalada final da usina de Três
Gargantas (incluindo a casa de força
subterrânea) irá alcançar 22,5 milhões
de quilowatts, resultando assim em
uma enorme quantidade de energia
limpa equivalente a uma redução no
consumo de 40-50 milhões de toneladas de carvão bruto por ano.

1,2 milhão de pessoas oriundas das
áreas alagadas foram devidamente
realocadas e reassentadas. Mais de
uma dúzia de cidades da região do
reservatório foram reconstruídas, com
amplas melhorias nas condições de
infraestrutura e acomodação, saneamento, transporte e comunicações.
Foram estabelecidos fundos de apoio
para garantir o apoio e assistência de
longo prazo para os moradores afetados. Desde que a construção do TGP
começou, a região de Três Gargantas
tem desfrutado de uma taxa de crescimento do PIB que supera a média
nacional. Chongqing se tornou um
dos municípios com uma das maiores
taxas de crescimento da China.

A formação do reservatório do TGP
melhorou significativamente as
condições de navegação no trecho do
rio entre Yichang e Chongqing. Como
resultado, a movimentação anual de
cargas no local da barragem superou
50 milhões de toneladas (antes de sua
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O TGP nos proporciona tremendos
benefícios ambientais, como mencionado acima: controle de enchentes,
redução do gás carbônico, do dióxido
de enxofre e de outros gases nocivos,
aumento da vazão no rio nos tramos

inferiores do Yangtze durante as
épocas de estiagem. O TGP também
causou alguns efeitos adversos,
incluindo alterações em paisagens
naturais e no ecossistema, sedimentação, submersão de relíquias culturais, etc. Para evitar ou reduzir tais
impactos adversos, foram tomadas
algumas medidas de engenharia e
outras. Tem sido desenvolvido um
plano de proteção ambiental para a
região do TGP, estabelecendo um
sistema de monitoramento ecológico
e ambiental e definindo reservas
naturais terrestres e aquáticas. Os
resultados do monitoramento têm
indicado que a qualidade ambiental é
boa em toda a região de construção
e reassentamento do TGP: a perda de
água e solo é controlada efetivamente; a qualidade da água da vertente
principal é estável e boa em todos os
lugares; há diminuição do aporte de
sedimentos na área do reservatório;
os tremores induzidos pelo reservatório são mantidos em um nível
de baixa intensidade. Em geral, tais
impactos não ultrapassaram o escopo
previsto nos relatórios dos estudos de

o desenvolvimento da hidreletric idade na c hina

factibilidade sobre os quais o governo chinês baseou a sua decisão de
construir o TGP.
As conquistas e lições obtidas do TGP
e de outros projetos hidrelétricos nos
trouxeram experiência, assim como
confiança, para o desenvolvimento da
harmonia entre os aspectos humanos
e ambientais dos projetos hidrelétricos. Conforme o planejamento do
desenvolvimento hidrelétrico da China, nos próximos 15 a 20 anos iremos
explorar nossos recursos hidrelétricos
a uma taxa de cerca de 8 a 10 milhões
de quilowatts por ano. Aplicando nossas melhores práticas de construção
de projetos hidrelétricos ambientalmente amigáveis, nós contribuiremos
ainda mais para o desenvolvimento
socioeconômico sustentável do país.
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Geração Elétrica no Brasil: Hidreletricidade,
Termeletricidade, Nuclear e Fontes Alternativas
Enviado em 17/09/2007

Introdução
O objetivo deste trabalho é discutir a
presente política energética brasileira
de um ponto de vista da segurança do
suprimento de energia elétrica.1
O elevado preço recente do barril
de petróleo ainda é menor do que
foi no segundo choque do petróleo
em 1979. Apesar disto, a garantia do
abastecimento do petróleo no mundo
é ameaçada pela tensão geopolítica no
Oriente Médio, em particular com a
presença das tropas norte-americanas
no Iraque e com o conflito árabeisraelense. Assim, de novo a energia
está no centro do debate político
internacional. Também contribuem
para isso as restrições ambientais
aos combustíveis fósseis, principalmente pelo aquecimento global. O
Brasil tem-se envolvido neste debate,
negativamente pelo desmatamento
da Amazônia e positivamente pelo
uso de energia renovável em grande
escala, destacando-se o uso do álcool
de cana-de-açúcar como substituto da
gasolina ou seu aditivo. Ele tem sido
considerado como uma alternativa ao

álcool de milho produzido em grande
volume nos EUA como aditivo à gasolina, pois o bagaço da cana, queimado
para destilação do etanol e para gerar
a eletricidade de que a usina necessita,
evita a emissão de gases do efeito
estufa que ocorre na queima de óleo
combustível na produção do etanol a
partir do milho.
O Brasil alcançou a autossuficiência no
petróleo, o uso do álcool nos automóveis voltou a crescer com os motores
flexíveis para gasolina ou álcool, iniciou
um programa de biodiesel, sustou a
privatização do setor elétrico, voltou a
ter planejamento energético através da
criação da EPE, busca acelerar a universalização da energia com o programa
Luz para Todos, iniciou a instalação
de 3,3 GW de usinas elétricas de
biomassa, eólicas e PCHs, mais do que
a potência de Angra I, II e III juntas. Entretanto, a geração de energia elétrica
no Brasil merece atenção porque está
passando de modo intempestivo da
hidreletricidade para a termeletricidade
a combustíveis fósseis, como evidenciaram os leilões de energia.
(1)

O problema da
geração elétrica
O debate sobre energia elétrica se tornou mais intenso no Brasil no início
do segundo mandato do Presidente
Lula (2007). O PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) foi anunciado
com grande esperança de superar o
crescimento pequeno em média da
economia brasileira desde os anos 90.
Logo, o sucesso do PAC é importante
e a energia elétrica não deve ser um
obstáculo. Os problemas herdados
pelo primeiro mandato do Presidente
Lula em 2003 e que foram apontados
naquela ocasião incluíam a queda
do mercado após o racionamento
de energia elétrica de 2001, gerando
excedente de energia no curto prazo
e jogando para baixo o preço no
mercado “spot”, onde as geradoras
vendiam seus excedentes. Para minimizar este problema, a regulamentação aplicada pelo Governo a partir de
2003 determinou que as geradoras
federais (pertencentes à Eletrobras),
como Furnas, tivessem seus contratos com as distribuidoras de energia

Luiz Pinguelli Rosa, Energy Policy in Brazil in the Context of Global Energy
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progressivamente cancelados. Assim,
foram levadas a vender sua energia no
“spot”, perdendo receita e reduzindo a
capacidade de investir.

Gráfico 1

Também a questão dos consumidores
livres, que se torna agora um problema, foi colocada naquela ocasião.
Estes consumidores compraram
energia hidrelétrica demasiadamente
barata quando havia excedentes e
mantêm contratos bilaterais com

comercializadoras de energia a preços
e prazos variáveis, fora do controle
do planejamento. Os consumidores
livres, grandes indústrias intensivas em
energia, absorvem atualmente 25% da
energia elétrica do país e estão fora do
sistema atendido pelas concessionárias
com tarifas altas.
A introdução das termelétricas,
originalmente previstas pelo Plano Prioritário de Termelétricas do

Tarifas da energia elétrica para as residências (US$/kWh)

Fonte: Roberto D’Araújo, Seminário na Fiesp, janeiro de 2007
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Governo Fernando Henrique, ficou
mal resolvida e se desdobra hoje no
problema do gás natural indisponível para a geração elétrica, além
da inadequação dos contratos. Um
segundo aspecto relacionado a esse
último ponto é de natureza técnica: é necessário rever o modo de
inserção das termelétricas no sistema
brasileiro, de base hidrelétrica, o que
significa discutir o próprio método
de definição de energia assegurada
(energia que pode ser fornecida pelo
sistema com risco de déficit definido,
de 5%), de risco e custo do déficit de
energia e do uso da curva de aversão
a risco (critério utilizado para antecipar a utilização de geração térmica
no sistema, em função do volume
armazenado nos reservatórios das
hidrelétricas do sistema) em função
da variação hidrológica.
Outra herança das privatizações
que não foi resolvida é o preço da
energia elétrica. A energia elétrica no
Brasil tornou-se mais cara do que em
muitos países ricos, em particular do
que naqueles que usam fortemente

Gráfico 2
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cerca de 400 MW de energia firme.
Como o processo de licenciamento
ambiental de uma hidrelétrica é mais
complicado e demorado (anos) que o
de uma termelétrica (poucos meses),
usinas a óleo, a diesel e a carvão foram
habilitadas no leilão, além das a gás e
bagaço de cana, constituindo-se estas
últimas em alternativas bem melhores.

Tarifas de energia elétrica (linha verde) subindo
acima da inflação (AMARELA) - R$/MWh

Fonte ANEEL - IBGE

a hidreletricidade como o Canadá e a
Noruega (Gráfico 1), e cujas tarifas têm
subido muito acima da inflação nos
últimos anos (Gráfico 2).
No primeiro leilão para construção de
usinas elétricas pelo novo modelo para
o Setor Elétrico implantado pelo Go-

verno Lula, ou seja, no chamado leilão
de “energia nova”, esperava-se que o
aumento da oferta desse prioridade
à energia renovável e em especial às
hidrelétricas, mais baratas. Mas, de 17
hidrelétricas na primeira etapa, o Governo somente conseguiu licença ambiental para 6, com um total de apenas

As termelétricas a carvão e a diesel
poluem muito a atmosfera e geram
energia cara devido ao preço do
combustível. O critério adotado no
leilão foi selecionar termelétricas com
melhor índice de custo/benefício, o
qual leva em conta o custo de investimento e o custo adicional quando
a usina opera, gastando combustível. Este último custo depende do
tempo que a usina será operada ao
longo de 20 anos. Isto dependerá da
disponibilidade de hidreletricidade no
sistema, pois as térmicas operam em
complementação, pois não faz sentido
queimar combustíveis, fósseis e caros,
se houver água para turbinar nas
barragens. Logo, tem-se de estimar o
tempo de operação efetiva.
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Enfim, o Brasil, que tem uma matriz
energética com forte componente
renovável, passa da hidreletricidade
para termelétricas de baixa eficiência.
E em vez do gás natural e do bagaço
de cana – que poderia ser mais usado,
na geração elétrica para a rede –, usará
óleo combustível, diesel e carvão –
que são mais caros e mais poluentes,
contribuindo mais para o aquecimento
global do planeta, fenômeno em discussão na conferência da ONU sobre
Mudança Climática.
A Geração Termelétrica
e a Questão do Gás Natural
Na virada de 2006 para 2007, cresceu
a preocupação com um novo apagão. Mas a situação atual é diferente
daquela de 2001. As chuvas no fim de
2006 e início de 2007 foram favoráveis.
Nos reservatórios de hidrelétricas, o
nível médio de água está acima do que
determina a curva de aversão ao risco,
definida como limite a ser evitado. Se
as chuvas diminuírem e/ ou a economia crescer e o consumo subir, para
evitar no curto prazo um alto risco de
racionamento ligam-se termelétricas.
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Mas várias não dispõem de gás. Eis a
questão. Alertei para isto em artigos,
em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a convite
do ministro Tarso Genro, e na minha
intervenção em encontro da comunidade científica com o Presidente Lula.
A existência do problema foi reconhecida quando a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) retirou várias
termelétricas do plano de operação,
por não disporem de gás para operar,
segundo informado pela Petrobras,
responsável por este fornecimento.
Antes disso, quando o Operador
Nacional do Sistema mandou ligar um
conjunto de termelétricas, menos da
metade operou. A resolução da Aneel
revelou que o risco de déficit de energia é bem maior do que se calculava.
Houve uma polêmica com o Ministério
de Minas e Energia e determinou-se
que as termelétricas operassem por
tempo limitado em teste. O resultado
do teste foi pior que o esperado.
Pediu-se à Petrobras para remanejar
o gás de outros usuários para atendimento às termelétricas.

A Petrobras informou que: (1) não
dispõe do gás para operar por prazo
maior estas termelétricas; (2) cerca
de 3 GW termelétricos não estão
contratados; (3) há problemas no
novo modelo devido aos consumidores livres. Recentemente o Governo
chegou a um Termo de Compromisso
da Petrobras para garantir fornecimento do gás natural necessário.
Uma usina termelétrica no sistema
brasileiro opera em complementação
às hidrelétricas. Não faz sentido verter
água enquanto se queima gás, fóssil
e importado. Por outro lado, quando abaixa muito o nível médio dos
reservatórios do sistema deve-se ligar
as termelétricas, na falta de novas hidrelétricas. Há o problema dos contratos usuais, em que se paga pelo uso
de gás sem interrupção. Antes mesmo
da crise da Bolívia, quando houve risco
no fornecimento do gás natural e um
aumento significativo de seu custo, a
Petrobras estudava a importação de
gás natural liquefeito por navios, que
pode ser interrompida conforme a
necessidade.
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Quadro 1

O problema é que leva tempo para
implantar uma usina de regaseificação. Pensa-se em adaptar termelétricas para serem bicombustíveis,
podendo usar diesel ou outros comRecursos Hídricos
(km3 / ano)
Brasil		
Rússia		
Canadá		
Indonésia
China		
EUA		
Peru		

8,2
4,5
2,9
2,8
2,8
2,0
1,9

Quadro 2

Fonte: FAO, ONU, 2003

Capacidade Instalada
de Hidrelétricas (GW)
EUA		
Canadá		
China		
Brasil		
Rússia		
Noruega		
Japão		
França		

79,5
66,9
65,0
57,5
44,0
27,5
27,2
25,3

Fonte: Roberto D ‘Araujo,
Seminário sobre Estratégias Energéticas , 2004.

bustíveis no lugar de gás. Mas eles são
muito mais caros.
A Geração Hidrelétrica
A população da América Latina é 7%
da mundial, enquanto o consumo de
energia primária da América Latina é
4,7% do consumo mundial, o que demonstra a existência de uma assimetria
significativa no consumo de energia
em escala global. Agora, se observamos as fontes de energia primárias,
a participação da América Latina no
consumo mundial varia como segue:
• 5,8% em petróleo
• 4,0% em gás natural
• 0,8% em nuclear
• 21,1% em hidreletricidade
Portanto, a presença da geração
nuclear de eletricidade na América
Latina é menos de 1% da geração
nuclear no mundo. Fica restrita ao
Brasil, Argentina e México. Enquanto
isso, a da hidreletricidade supera
20%. Brasil, Venezuela e Peru estão
entre os dez países com maiores recursos hídricos no mundo (Quadro 1).

Como vemos no Quadro 1, o Brasil é o
primeiro país do mundo em recursos
hídricos. Mas, na utilização dos recursos hídricos, o Brasil é apenas o quarto
(Quadro 2). Este fato é pouco conhecido. Temos recursos hidrelétricos que
não usamos na proporção dos países
como os EUA.
O Brasil utiliza cerca de 25% de seu
potencial hidrelétrico, os EUA utilizam
cerca de 80%.
Seminário sobre Estratégias
Energéticas, 2004
A hidreletricidade depende das precipitações. É claro que, uma vez nos
reservatórios, a água entra no mercado. Os problemas da hidreletricidade
devido às questões ambientais e aos
movimentos contra as grandes represas levam à tendência de abandono
da hidreletricidade. É preciso que o
Governo negocie democraticamente
com os movimentos ambientalistas.
Por razão dos impactos ambientais,
devem-se reduzir as dimensões das
áreas inundadas por futuras barra-
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létricas que, nesse caso, funcionariam
durante os meses de baixa vazão.
Outra questão é o uso de turbinas de
bulbo no rio Madeira, que pode provocar instabilidade elétrica no sistema,
problema que pode ser resolvido pelo
Quadro 3

gens no Brasil, como no caso de Belo
Monte, cujo projeto foi revisto pela
Eletronorte na época em que estive na
Eletrobras, reduzindo substancialmente
a área atingida pelo reservatório (Figura 1). Embora se perca, em contrapartida, potência e energia (pela redução
dos armazenamentos), este pode ser
o preço a pagar para minimizar seus
impactos.

Redução do Projeto
de Belo Monte

Quadro 4

Figura 1

Há alguns problemas técnicos, como a
grande variação da vazão em Belo Monte e Madeira, ambas sem reservatório
de regulação. Para se firmar a energia
dessas usinas podem ser usadas terme-

Fonte: Eletrobras, 2003
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uso de corrente contínua na transmissão da energia a longa distância.
Os Quadros 3 e 4 fazem uma comparação entre a geração hidrelétrica,
termelétrica a combustíveis fósseis e

Comparação entre Formas de Geração Elétrica
Hidro		

Térmica

Nuclear

Investimento por kW

Alto			

Menor		

Muito alto

Custo combustível

Nenhum		

Muito alto

Baixo

Custo de O & M

Baixo		

Alto		

Muito alto

Custo da energia

Baixo		

Alto		

Muito alto

Linha de transmissão

Longa		

Menor		

Menor

Tempo de construção

Grande		

Menor 		

Grande

Tempo de vida

Grande		

Pequeno

Médio

Geração de emprego

Grande		

Menor		

Médio

Impacto ambiental

Reservatório

Atmosfera

Radioatividade

Efeito estufa

Menor		

Grande		

Nenhum

Comparação entre Grandes Projetos em Discussão
Belo Monte		

Madeira

Angra III

Investimento

Alto				

Alto			

Alto

Custo de energia

Baixo				

Baixo		

Alto

Linha transmissão

Longa				

Longa		

Menor

Oposição ambient.

Grande			

Grande		

Pequena
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de um submarino nuclear, que inclui a
construção, ainda não concluída, de um
pequeno reator para propulsão naval.

a Geração Nuclear de
Energia Elétrica no Brasil
Não há um consenso no Brasil a
respeito da opção nuclear. Atualmente,
prevalece ainda uma influência das
críticas feitas nos anos 70/80 ao programa nuclear dos governos militares,
especialmente ao Acordo Nuclear de
1975 com a Alemanha, que tinha por
objetivo construir 8 reatores de 1.300
MW cada um até 1990 e transferir ao
Brasil a tecnologia do ciclo do combustível. As críticas da época foram justificadas pelos fatos, já que hoje, mais de 30
anos depois de sua assinatura, apenas
um reator do Acordo, o de Angra II, foi
construído (Angra I era anterior, da Westinghouse) e a tecnologia de jet nozzle
para enriquecimento de urânio, definida
no Acordo, não funcionou. Estaríamos
completamente dependentes do fornecimento externo de combustível para
nossas usinas, não fosse a iniciativa da
Marinha, que desenvolveu com sucesso
o enriquecimento de urânio por ultracentrífugas dentro do projeto de criação

As críticas ao projeto nuclear brasileiro perduram, mesmo com o claro
posicionamento atual do Brasil pela
utilização pacífica deste tipo de energia:
o país implementou a ABACC (1991),
uma agência para inspeções mútuas de
instalações nucleares brasileiras e argentinas, e ratificou o Tratado de Tlatelolco
(1994), de desnuclearização da América
Latina. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso assinou (1998) o Tratado de
Não Proliferação de Armas Nucleares
(TNP), e o Brasil integrou, com a Suécia
e outros países, a coalizão por uma
nova agenda dentro do TNP, para redução e posterior eliminação dos arsenais
nucleares das potências militares.
O debate na mídia praticamente cessou
nos anos 1990, dando a impressão de
que esses anos não foram muito ativos
na área nuclear no Brasil. Entretanto,
isto não é bem verdade. No Governo
Collor foi eliminado um projeto secreto
de um teste nuclear na Base Aérea
de Cachimbo, no estado do Pará,

denunciado por relatório da Sociedade
Brasileira de Física.
Do ponto de vista ambiental a energia
nuclear tem hoje a vantagem de não
emitir gases do efeito estufa durante sua
operação. As termelétricas emitem muito dióxido de carbono usando combustíveis fósseis como o carvão, petróleo e
gás natural. As emissões de hidrelétricas
eram consideradas desprezíveis, até
que estudos realizados nos reservatórios pelo meu grupo de pesquisas no
Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais da Coppe -UFRJ (Figura
2) mostraram que elas emitem metano
e dióxido de carbono, em geral muito
menos de que as termelétricas. No
entanto, embora as emissões de gases
de efeito estufa em reservatórios sejam
um fato, ainda não é possível definir o
Figura 2

nuclear e entre os três grandes projetos em discussão no Governo: Belo
Monte, Madeira e Angra III.

Medida de emissões de gases do efeito estufa em
hidrelétricas pela Coppe-UFRJ
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seu papel no fenômeno do aquecimento global, pois não se conhecem suas
emissões líquidas, ou seja, a diferença
das emissões destes gases que aconteceriam com e sem o reservatório. Se
as emissões líquidas dos reservatórios
forem positivas, eles contribuiriam para
o aquecimento global, mas se forem
negativas contribuiriam para a diminuição deste fenômeno. Esta condição é
bastante distinta das usinas térmicas a
combustíveis fósseis, como óleo ou carvão, onde toda emissão contribui para
o aumento do aquecimento global, pois
os gases por elas emitidos são resultado
de liberação, na atmosfera, de carbono
que os processos naturais do planeta
retiraram da biosfera ao longo de um
ciclo de milhões de anos.
Entre os problemas que devem ser
equacionados quando da implantação
de uma usina nuclear estão os passivos ambientais e os procedimentos
de emergência a serem adotados em
caso de acidente. Em uma reunião do
Conama ao fim do Governo Fernando
Henrique, condicionei a discussão da retomada de Angra III ao equacionamento
do passivo ambiental de Angra I e II.
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A troca dos geradores de vapor de
Angra I foi providenciada, enfrentando
obstáculos, quando presidi a Eletrobras
e Zieli Dutra Thomé presidia a Eletronuclear. O segundo passivo diz respeito ao
plano de emergência externo para evacuar, se necessário, a população vizinha
à central nuclear, em caso de acidente
grave. Julgo o plano atual insuficiente.
Deveria haver maior envolvimento de
meios das Forças Armadas.
O último ponto e mais difícil é o
equacionamento do destino dos
rejeitos radioativos dos reatores.
Os de radioatividade baixa e média
podem ter solução semelhante ao depósito de Abadia, próximo a Goiânia,
onde se colocou o material contaminado pelo acidente com o Césio
137, ocorrido em 1987. O pior são
os rejeitos de radioatividade alta, que
permanecem perigosos por milhares
de anos, e não há solução consensual para eles no mundo.
Em Angra estão bem armazenados
em piscinas junto aos reatores, mas
esta solução é provisória ainda que
possa durar enquanto durem os

reatores, ou seja, até 20 anos. Mas
é preciso desde já estudar o que se
fará depois.
As Fontes para Geração
Elétrica no Brasil
O Governo deve dar mais atenção às
fontes renováveis, entre elas, à geração
hidrelétrica, embora deva reconhecer
seus problemas ambientais. Quando
presidi a Eletrobras, ela assumiu o compromisso de comprar energia de usinas
eólicas e de biomassa e de pequenas
hidrelétricas do Proinfa, totalizando
3,3 GW, e foram feitos investimentos
nas duas novas turbinas de Itaipu e
na hidrelétrica de Peixe Angical em
parceria de Furnas com a EDP. Mas as
regras ambientais têm de ser obedecidas. Cabe ao Governo convencer a
sociedade da qualidade dos projetos.
Há um esforço da pesquisa e
desenvolvimento de novas fontes de
energia em curso nas universidades
e centros de pesquisa, como o Cepel
e Cenpes, e em empresas, como
a Cemig, a Eletronorte e outras,
abrangendo biomassa, energia solar,
uso de resíduos urbanos e agríco-

g e r a ç ã o e l é t r i c a n o b r a s i l : h i d r e l e t r i c i d a d e , t e r m e l e t r i c i d a d e , n u c l e a r e f o n t e s a lt e r n at i va s

Um exemplo concreto discutido no
Congresso Brasileiro de Energia é a
necessidade de projetar as hélices dos
geradores eólicos de acordo com a
característica dos ventos dominantes
no país, constantes e de intensidade
média, enquanto as hélices usadas
hoje, inclusive as de fabricação
nacional, são projetadas de acordo
com o regime de ventos dominantes
no Hemisfério Norte, mais intensos e
menos constantes.
Outro exemplo é o projeto original
apresentado de um gerador elétrico
usando ondas do mar, em desenvolvimento pela Engenharia Oceânica
da Coppe (Figura 3) com apoio da
Eletrobras, a ser implantado para teste
no Ceará.

Um terceiro caso é o projeto de uma
termelétrica, consorciando o gás natural
com a queima de lixo urbano ou de
biogás de aterro sanitário para uso em
geração distribuída, em estudo com o
apoio da Petrobras, a ser testada no
campus da UFRJ.
O Programa Luz para Todos, do governo federal, é muito importante para
universalização da energia elétrica para
a população. Esta iniciativa envolve
os governos estaduais, as empresas
do Grupo Eletrobras (federais) e as
distribuidoras elétricas privadas e
estaduais. Algumas questões foram
levantadas em Seminário Internacional
organizado pela Coppe no Rio, em
2006, sobre Energias Alternativas para
a Região Norte.
Há dificuldades para o cumprimento
da meta do Luz para Todos na Região
Norte, atribuídas à complexidade da
extensão da rede de distribuição onde a
população é muito dispersa na floresta
Amazônica. Aí está um laboratório para
as novas fontes e energia. O Instituto
Virtual da Coppe (IVIG) desenvolveu,
com apoio da Finep, uma planta de

biodiesel que será instalada em contêiner e transferida para o Pará, onde
usará óleo de dendê para produzir
combustível para um gerador diesel da
Companhia Elétrica do Pará (Celpa).
Para finalizar, deve-se observar que
sempre se considera a manutenção do
modelo de desenvolvimento industrial
intensivo em energia. Deste modo, tem
sido colocada a necessidade de uma
política energética voltada também para
o lado da demanda, visando ao aumento da eficiência dos equipamentos,
inclusive no setor residencial, sem com
isso negar o direito de grande parte da
população mais pobre de aumentar seu
consumo, dada as enormes disparidades de consumo atualmente existentes.
Figura 3

las, energia das ondas e de marés e
hidrogênio. Entretanto, transparece a
necessidade de uma ação coordenada
para unir esforços em alguns casos,
como o de célula a combustível,
concentrando recursos dos Fundos
Setoriais, hoje muito dispersos.
Este ponto tem a ver também com a
questão da inovação tecnológica.

Geração elétrica com ondas do mar
(modelo reduzido da Coppe)
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O BRASIL PRECISA DE HIDRELÉTRICAS
Enviado em 06/08/2007

“O problema não são as barragens. É
a fome. É a sede. É a escuridão de um
vilarejo. São vilarejos e casebres rurais
sem água corrente, luz ou instalações
sanitárias. É o tempo desperdiçado
transportando água manualmente.
Existe uma necessidade real e premente de energia em todo o pleno sentido
da palavra.”
Nelson Mandela

É bastante razoável assumir como unanimidade nacional que o Brasil precisa
se desenvolver. Este desenvolvimento é
fundamental para garantir condições de
vida dignas para nossa população. Melhores condições de saúde, educação,
mais conforto, lazer, mais empregos
com justa remuneração.
A disponibilidade de energia elétrica é
essencial para garantir condições para
esse desenvolvimento. É claro que o
aumento de consumo tem que ser
feito de forma equilibrada. Atualmente,
a ampla divulgação dos problemas
associados ao aquecimento global,
assim como da proximidade do fim da
era do petróleo, conscientizou grande

parte da sociedade de que temos que
reavaliar nosso estilo de vida.
Devemos ser responsáveis e tomar cuidado com nosso consumo de recursos
não renováveis, para não comprometer
a qualidade de vida das futuras gerações. Devemos cuidar também dos impactos do nosso estilo de vida no meio
ambiente, para evitar que problemas
como o aquecimento global tornem a
vida em nosso planeta mais difícil.
No que se refere ao uso de energia,
não devemos consumir mais quando
medidas de conservação, de eficientização e mesmo de maior prática de
reciclagem de materiais possam ser
utilizadas para minimizar o consumo.
No caso específico da utilização de
energia elétrica, apesar de haver em
nosso país bons programas institucionais para incentivar o uso eficiente de
energia, como o Procel, ainda há muito
mais a fazer, principalmente através
do envolvimento de toda a sociedade
nessa “batalha”. A conscientização de
todos é fundamental para o sucesso de
programas dessa natureza.

Mesmo considerando essenciais a
racionalização do consumo, a eficientização e a reciclagem de materiais,
tais medidas resolvem apenas uma
pequena – embora importante – parte
do problema brasileiro, conforme pode
ser visto através de alguns indicadores.
Em termos médios, cada brasileiro consome em um ano apenas
2.000 kWh. Esse consumo é bem menor que o consumo médio nos países
desenvolvidos. Um europeu consome
6.600 kWh por ano; mais de três
vezes o que um brasileiro consome.
Um norte-americano consome quase o
dobro disso, ou seja, quase seis vezes
mais que nós.
Não queremos consumir o que eles
consomem! Não precisamos disso!
Podemos observar, entretanto, que
nenhum país com IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) elevado,
acima de 0,9 – como desejamos para o
Brasil – tem consumo anual por habitante inferior a 5.000 kWh. Como nós
consumimos menos que metade disso,
fica evidente que, a despeito de diferenças climáticas e geográficas, nosso
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desenvolvimento exige o aumento de
nossa produção de energia elétrica.
Também temos que levar em conta
que nossa população ainda está
crescendo. Nosso crescimento populacional é de quase 1,5% ao ano. Mais
gente a ser atendida, a receber energia
elétrica, fundamental a uma boa qualidade de vida.
A questão real que se coloca é a de
como crescer. Como aumentar nossa
capacidade instalada da melhor forma
possível? Este é mais um aspecto
em que o Brasil foi privilegiado pela
natureza, que nos presenteou com um
grande potencial hidrelétrico.
Até agora só utilizamos 30% desse
potencial, ao contrário dos países
desenvolvidos, que já aproveitaram
praticamente todo o seu potencial
hidrelétrico viável.
A energia hidrelétrica é renovável,
barata, sua produção não requer a
importação de combustíveis – uma
dependência que tem se mostrado
cada vez mais preocupante, vide nossa
questão com o gás da Bolívia e as
preocupações europeias com a depen-
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dência do gás da Rússia – e seu preço
não varia com as oscilações do preço
do petróleo e do gás. Além disso, a
energia produzida em hidrelétricas tem
pouquíssimo impacto no aquecimento
global, talvez o maior desafio que a
humanidade enfrenta.
Outra vantagem está no fato de as
despesas exigidas na construção,
aquisição e montagem dos equipamentos de uma usina hidrelétrica
serem basicamente nacionais, ou
seja, nosso dinheiro é gasto no
próprio país, gerando empregos e
economizando divisas. Também é interessante destacar que as hidrelétricas ajudam a viabilizar a implantação
de fontes alternativas como a eólica
e a solar. Além do custo muito maior,
essas fontes são intermitentes: sua
produção depende de haver vento,
haver radiação solar – inconstante e
difícil de prever –, dificultando o atendimento aos consumidores. Através
de seus reservatórios, grandes estocadores de energia, as hidrelétricas
garantem o atendimento do mercado
quando as condições de vento ou de
sol não são suficientes.

Novas hidrelétricas, com reservatórios
de acumulação – sempre que isso
puder ser feito sem grandes impactos socioambientais –, precisam ser
construídas. Os reservatórios – como
grandes e eficientes estocadores
de energia, repetimos – asseguram
menores riscos de desabastecimento
quando de anos “muito secos”.
Erroneamente, alguns têm defendido que novas hidrelétricas não são
necessárias, bastando repotenciar as
usinas existentes, ou seja, renovar suas
estruturas e equipamentos para aumentar sua capacidade de geração e a
disponibilidade de suas máquinas. As
análises realizadas nesses estudos foram teóricas, simplistas e sem ao menos apresentar uma análise detalhada
de um caso real. Com isso os ganhos
na potência são superestimados.
Não se examina também o ganho
em “energia assegurada” (aquela com
que efetivamente podemos contar
na maioria dos anos), fundamental
a uma análise da necessidade de expansão do Sistema Elétrico Nacional,
assim como não é apresentado um
balanço do ganho energético versus

o brasil precisa de hidrelétricas

o que se perdeu no período em que a
usina ficou indisponível.
Na análise das alternativas de expansão do parque gerador de energia
elétrica, merecem também ser
destacados aspectos operacionais das
usinas hidrelétricas, extremamente importantes para a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico. Tais aspectos
se referem a robustez, simplicidade e
versatilidade das máquinas hidráulicas. Por exemplo, a sincronização de
unidades desligadas e sua tomada de
carga podem ser feitas de maneira
bastante rápida e segura nas usinas
hidrelétricas. Indisponibilidades por
manutenção programada ou por defeitos são também bastante reduzidas
se comparadas com as indisponibilidades de outras fontes de geração.
As máquinas hidráulicas também são
bastante resistentes a problemas na
rede, como variações de frequência.
Motivos como estes tornam a recuperação do sistema, após grandes perturbações – inevitáveis em qualquer
sistema elétrico –, muito mais rápida
se este conta com muitas usinas
hidráulicas. Como exemplo, num dos

piores blecautes ocorridos no Brasil, o
sistema foi recuperado em cerca de 4
horas. Evento semelhante na América
do Norte exigiu praticamente dois
dias para a recuperação plena daquele
sistema.
Outro aspecto altamente positivo das
hidrelétricas é seu tempo de vida,
sua durabilidade. Usinas hidrelétricas
construídas na geração de nossos
avós produzem energia ainda hoje e,
com toda a certeza, ainda vão atender
nossos netos.
Sabemos que qualquer obra construída
pelo homem, mesmo a construção
mais simples, traz impactos ao meio
ambiente. No caso das hidrelétricas,
construí-las pode trazer problemas na
região onde elas vão se localizar. Nossa
experiência, porém, de mais de cem
anos em construir e operar hidrelétricas, associada à evolução da consciência socioambiental da sociedade,
ensinou-nos a minimizar ou compensar esses problemas e, até mais,
a saber como usar a hidrelétrica para
trazer benefícios para a região, para a
população do local onde a usina vai ser

instalada. Itaipu, ainda a maior usina do
mundo em produção de energia, é um
excelente exemplo disso.
Concluindo, 45% dos recursos energéticos utilizados em nosso país provêm de recursos renováveis. No mundo, o que se vê não é isso. Menos de
13% vêm de fontes renováveis. Vamos
continuar em nosso caminho de um
desenvolvimento sustentável, que dá
exemplos para o planeta.
Vamos construir as hidrelétricas de que
os brasileiros tanto precisam. Vamos
fazer isso respeitando o meio ambiente e garantindo que aqueles afetados
diretamente pela construção também
sejam beneficiados. Vamos continuar
crescendo e utilizando fontes renováveis como nossas hidrelétricas, garantindo um desenvolvimento sustentável
de nosso país.
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A DUPLA LIÇÃO DE ITAIPU
Enviado em 23/11/2007

Para começo de conversa, é melhor eu
ir logo dizendo que, entre quilowatts e
cachoeiras, fico com as cachoeiras. Sei
que as palavras que acabo de digitar
não estariam acesas na tela do computador se o aparelho não estivesse
ligado neste momento à tomada de
que jorram quilowatts. E, como se trata
de quilowatts brasileiros, eles provavelmente vieram de uma usina que já
foi cachoeira ou, pelo menos, um rio
encachoeirado.
Mas, como disse Clarice Lispector,
pensar é um fato, e sentir é um fato.
O fato é que, como todas as nossas
escolhas na vida, essa nem sempre
pode ser estritamente racional. Pelo
menos para quem cresceu num país
onde as noites da fazenda, as melhores do ano, ainda eram embaladas
pela chama amarela do candeeiro,
dilatando as conversas na varanda e
as estrelas lá fora. A falta de eletricidade nem sempre era tão ruim quanto
hoje se pensa.
Mesmo o apagão de 2001, à medida
que o tempo passa, vai ficando menos
sombrio, misturando a lembrança das

cidades escuras, dos prédios apagados, das cotas de racionamento e das
contas de luz medidas a cada banho
de chuveiro elétrico, com o despertar
de uma energia adormecida, que da
noite para o dia ensinou o brasileiro a
evitar desperdícios.
Vista assim, a distância, a crise que
agora move nossos fantasmas energéticos parece uma dessas pausas do
cotidiano em que o Brasil acredita que
pode driblar quase tudo o que lhe
aparecer pela frente. Produziu-se menos naquele tempo, sem duvida. Mas
numa Copa do Mundo também se
produz menos, e nem por isso alguém
duvida de que o campeonato é capaz
de produzir melhores brasileiros.
Aquele apagão passou. E, depois dele,
nunca mais se falou a sério em gastar
menos. Só se fala em gerar mais,
como se uma solução anulasse a
outra. Preferir cachoeiras não é, como
se vê, a única maneira de ser irracional em assuntos energéticos. Também
é pouco racional esquecer que, em
2001, o que estava acima das usinas
estranguladas por reservatórios secos

eram rios sem matas ciliares, mananciais sem florestas protetoras e todo o
repertório de descuidos que deixam
nossas hidrelétricas mais vulneráveis
às longas estiagens e aos imprevistos
climáticos. Irracional, por exemplo,
é investir em usina sem tratar com
respeito as fontes de água que alimentam a barragem.
Em outras palavras, as cachoeiras deveriam vir antes dos quilowatts, também para os engenheiros. Mas parece
que nunca vêm. Enquanto não vierem,
não adianta chamar de “limpa” a energia que vem das hidrelétricas, porque
basta olhar para o estado melancólico
dos rios que as abastecem para ver o
berço de pecado ambiental de onde
ela saiu. Energia limpa não brota de
rio sujo. E os rios brasileiros estão cada
vez mais encardidos, assoreados, até
mortos. Um país que pretenda tirar
das hidrelétricas energia limpa tem
que mostrar, antes de mais nada, que
é capaz de cuidar da água.
Essa, diga-se de passagem, é uma dupla lição de Itaipu. Primeiro, afogando
Sete Quedas, que na verdade eram 19
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cachoeiras prodigiosas, despejando o
rio Paraná, de dezenas de metros de
altura, num gargalo de basalto avermelhado. Ali começava a paisagem “com
toda a gradação do belo ao sublime,
do pitoresco ao assombroso”, que, em
1876, o engenheiro André Rebouças
quis transformar no primeiro parque
nacional do Brasil e um dos primeiros
do mundo.

de Itaipu. Mas, ao redor da represa, a
usina refez com 23 milhões de árvores
a mata nativa que havia sumido, criou
refúgios de fauna silvestre e recompôs
as nascentes dos rios que deságuam no
lago artificial. Chama esse programa de
Cultivando Água Boa. Ou seja, admitiu
explicitamente que existe Água Ruim.
E que seu negócio não é só produzir
quilowatt. É, antes de mais nada, água.

Obra do regime militar, Itaipu inspirou
os primeiros ensaios de movimento
ambiental no Brasil. E fez a maioria
dos brasileiros se esquecer de que, ao
redor de Sete Quedas, o cenário que
Rebouças pretendia legar “às gerações
vindouras” já não existia havia muito
tempo, quando a barragem começou
a encher. Fora devastado pelas frentes
de colonização que, a partir da década
de 1960, em menos de 20 anos, converteram as matas do Oeste paranaense em fronteira agrícola e as barrancas
do rio em fundo de pasto.

Por conta de Sete Quedas, não deu
para alegar, na ocasião, que construir
a hidrelétrica de Itaipu era uma aposta
na energia limpa. Ali foi impossível
esconder do país que a usina teria um
preço ambiental muito alto, se não
exorbitante. Mas, obrigada a fazer isso
às claras sob a censura do regime militar, deu aos brasileiros a chance de
saber o que eles estavam pagando à
vista, em patrimônio ambiental, pelos
quilowatts que ganhariam no futuro.
Itaipu nasceu endividada, carregando
um enorme passivo com a natureza.
Não acabou de pagá-la até hoje. E,
por isso mesmo, continua lembrando
que é preciso ouvir projetos para
construir hidrelétricas: quanto eles

Vinte e poucos anos depois, Sete
Quedas continua sob os 29 bilhões
de metros cúbicos do lago artificial
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vão tomar dos brasileiros e quanto
prometem dar em troca. Aí sim, o país
poderá fazer escolhas racionais entre
quilowatts e cachoeiras.
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Hidreletricidade com Sustentabilidade:
as Boas Práticas da ITAIPU Binacional
Enviado em 12/03/2008

O Brasil é um país conhecido pela
exuberância de seus recursos hídricos.
A utilização predominante da energia
hidráulica o torna líder mundial na
utilização desses recursos na geração
de energia, com cerca de 18,4%
(2007) de participação na matriz
energética do país.
A hidreletricidade é responsável, hoje,
por 72,1% (2006) da capacidade de
geração instalada no país e por 93%
da eletricidade consumida, sendo que
70% dos recursos hídricos permanecem disponíveis para o incremento
da geração de energia elétrica – uma
forma de energia considerada como
uma fonte limpa, renovável e barata,
em contraste com a geração de eletricidade a partir dos combustíveis fósseis,
em especial derivados de petróleo e
carvão mineral.
Embora tenhamos investido no aumento do conhecimento e da participação de novas alternativas energéticas na matriz energética brasileira,
a exemplo da energia eólica e dos
biocombustíveis, o contexto nacional

dos recursos hídricos vem reforçando
argumentos no sentido da expansão de projetos de aproveitamentos
hidrelétricos no Brasil, como uma
oportunidade de melhorar as condições de competitividade da produção
brasileira, num momento em que o
custo elevado da energia desempenha
um papel estratégico nos processos de
decisão de investimento para a promoção do desenvolvimento e de redução
das desigualdades inter-regionais.
O compromisso com o desenvolvimento sustentável no Brasil, assumido
e posto em prática nas ações de transversalidade características do Governo
do Presidente Lula, torna obrigatória a
realização do licenciamento ambiental, instrumento previsto na legislação
ambiental brasileira, para decidir
sobre a instalação desses empreendimentos, avaliando os benefícios
econômicos, bem como os impactos
e custos sociais e ambientais que
podem ocorrer. É nesse processo que
são evidenciados e analisados impactos sociais e ambientais do projeto,
tais como a mudança na demografia

da região, alterações na estrutura
urbana, muitas vezes inadequada
para receber um novo contingente
populacional, as desapropriações, as
rupturas do processo de reprodução
social, as perdas de fauna e flora, os
impactos causados pelo alagamento
das propriedades rurais, as perdas de
solo fértil, entre outros.
De acordo com o modelo de planejamento vigente no setor elétrico, é
no processo de licenciamento que a
sociedade e outros setores do Governo
são chamados a conhecer e discutir o
projeto, colaborando para que, uma
vez aprovado, ele tenha asseguradas as
condições de promoção do desenvolvimento esperado.
Nesse contexto, a história de três
décadas de integração de dois povos
e de realização de objetivos comuns
vivenciada pela Itaipu Binacional, cuja
obra é considerada pela engenharia
mundial como uma das mais importantes da atualidade, é um exemplo
de integração energética e de gestão
transfronteiriça da água com preo-
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cupação de sustentabilidade social e
ambiental, a ser seguido na busca de
uma integração energética do continente latino-americano.
A missão da Itaipu Binacional de
gerar energia elétrica com responsabilidade social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento econômico,
turístico e tecnológico sustentável,
foi posta em prática como fruto do
Tratado Internacional Brasil-Paraguai,
estratégia pactuada entre os governos
brasileiro e paraguaio para o gerenciamento desta grande empresa, com
excelentes resultados.
Sua produção de 93,2 bilhões de quilowatts hora (2007) é hoje responsável
pelo atendimento de 91% da demanda
de energia consumida no Paraguai e
19% de toda a demanda do mercado
brasileiro. É importante salientar que
Itaipu se propõe a produzir essa energia de forma sustentável, desenvolvendo a responsabilidade social e apoiando o desenvolvimento e o acesso, na
região, ao empreendedorismo, visando
à geração de emprego e renda.
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Os resultados alcançados foram conquistados de forma pioneira, considerando que à época da construção do
empreendimento inexistia um marco
legal e institucional que assegurasse o
uso racional e sustentável dos recursos
naturais, tanto no Brasil como no Paraguai. No entanto, as medidas adotadas
pelo empreendimento, em articulação
com os órgãos de Governo, foram
efetivas. Elencam-se, nesse contexto,
iniciativas voltadas a minimizar os
impactos ambientais com a construção
da Usina, a indenizar os afetados pelo
deslocamento das comunidades, a
recolher amostras da flora, a resgatar
espécimes da fauna silvestre, com
a operação Mymba Kuera ou “Pega
Bicho”, como ficou conhecida, e ao
plantio de 20 milhões de mudas
de árvores na faixa de proteção do
reservatório, além da manutenção de
reservas, refúgios e de corredores de
biodiversidade.
Nos últimos anos, essas iniciativas
foram incrementadas com o compromisso do Governo do Presidente Lula
de reverter o histórico passivo social

e ambiental de nosso país, mediante
metas ambiciosas de crescimento com
inclusão social e respeito às variáveis
ambientais. Cabe lembrar que a
legislação atualmente vigente permite
a inclusão dessas metas desde a fase
inicial de concepção e planejamento
dos novos empreendimentos.
Há um conjunto expressivo de
ações governamentais em curso,
como os investimentos maciços em
saneamento ambiental, em revitalização de bacias, o fortalecimento da
participação cidadã na formulação e
implementação de políticas públicas,
a redução pela metade da pobreza
extrema no país, cumprindo, dez
anos antes do previsto, a primeira
meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
É nesse contexto que cabe destacar
o exemplo da Itaipu Binacional, ao
incorporar a responsabilidade socioambiental em sua missão institucional,
contando, por isso, com a parceria
do Ministério do Meio Ambiente em
várias frentes.

hidreletric idade c om sustentabilidade: as boas prátic as da itaipu binac ional

A Itaipu Binacional dedica atenção
especial à preservação da água,
sua matéria-prima insubstituível. O
programa Cultivando Água Boa, criado
para cuidar da água, do solo e da vida,
promovendo iniciativas de sustentabilidade ambiental nos municípios da
área de influência da Usina, a Bacia
Hidrográfica do Paraná III, é, certamente, um modelo inovador a ser seguido
pelo empreendedorismo brasileiro,
para além do setor energético.
Inspirado em compromissos globais
como a Carta da Terra, a Agenda 21,
os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio, o Protocolo de Kyoto, o
Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Social, e nas diretrizes do Plano
Nacional de Recursos Hídricos, o programa Cultivando Água Boa constitui
exemplo concreto e bem-sucedido de
como colocar em prática as orientações fundamentais da sustentabilidade,
em sua ampla acepção, principalmente
no momento em que a atenção dos
países do mundo se volta para os
perigos decorrentes do aquecimento

global e suas interferências no clima,
na economia, nos ecossistemas e na
qualidade de vida da população.
Esse programa, que tem a água como
elemento norteador de suas ações,
representa uma mudança de paradigmas na atuação da Itaipu Binacional,
antes restrita aos municípios lindeiros.
O Cultivando Água Boa tem a bacia hidrográfica como unidade de atuação,
promovendo o uso múltiplo da água
e potencializando a participação da
sociedade em sua gestão, em perfeita
sintonia com as Políticas de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos. Envolve
ao todo 1.247 instituições corresponsáveis pelos 18 programas, 70 projetos
e 108 ações dirigidas para proteção
da água e do solo, da biodiversidade,
e para a educação ambiental, beneficiando direta ou indiretamente cerca
de um milhão e meio de pessoas.

a hidreletricidade continuará a ocupar
papel de destaque.
A repercussão das ações do programa
Cultivando Água Boa com a construção
de sólidas parcerias entre setor público,
iniciativa privada, academia e sociedade civil demonstra que é possível às
empresas alicerçar um bom desempenho no mercado e uma ação ambiental e socialmente responsável.
O exemplo que vem de Itaipu, por
meio do Cultivando Água Boa, associado aos compromissos cobrados pelo
Presidente Lula com a sustentabilidade
das ações de seu governo, permite
antever a contribuição significativa que
o setor hidrelétrico poderá trazer para
o desenvolvimento do país e de seu
povo de forma sustentável e justa.

Trata-se de uma experiência a ser
acompanhada e aproveitada pelo
setor elétrico, no momento em que se
planejam a ampliação e a diversificação
da matriz energética brasileira, na qual
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Aproveitando o potencial competitivo
da hidreletricidade no Brasil
Enviado em 28/08/2007

Gráfico 1

A hidreletricidade participa de forma
essencial no atendimento à demanda de energia elétrica no Brasil e,
em 2005, aproximadamente 91%
(incluindo importação) da eletricidade
disponibilizada no país originaram-se
dessa fonte. Mostrando uma visão
de futuro do país, o papel que hoje a
hidreletricidade desempenha no Brasil
resultou da opção estratégica realizada
na década de 50, apesar da melhor

competitividade que os derivados de
petróleo apresentavam, então, como
fonte de energia primária.
De uma forma geral, observa-se uma
vinculação do grau de desenvolvimento econômico de um país com a
taxa de aproveitamento do potencial
hidráulico disponível, sendo maior em
países economicamente desenvolvidos. São notáveis, nesse aspecto, as

Percentual do potencial hidrelétrico
aproveitado em países selecionados

taxas de aproveitamento observadas
na França, Alemanha, Japão, Noruega,
Estados Unidos e Suécia (Gráfico 1),
em contraste com as baixas taxas
observadas em países da África, Ásia e
América do Sul.
Há de se destacar que o Brasil possui
um dos menores níveis de aproveitamento do potencial hidrelétrico no
mundo e que os países desenvolvidos
já o aproveitaram amplamente. Em
adição, nosso país detém o terceiro
maior potencial hidrelétrico mundial
tecnicamente aproveitável, atrás apenas da China e da Rússia. Além desses
aspectos, ao se considerarem os custos
competitivos dessa forma de geração,
é grande a potencialidade de expansão
da capacidade instalada de geração via
hidreletricidade no Brasil.
No horizonte de longo prazo, as
projeções oficiais do Plano Nacional de
Energia 2030 indicam que o consumo
de eletricidade poderá se situar entre
950 e 1.250 TWh/ano em 2030, mostrando que o país necessitará lançar
mão da instalação de uma capacida-
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Gráfico 2

de de geração hidrelétrica adicional
expressiva para atendimento dessa
demanda (Gráfico 2 e Gráfico 3). Para
reforçar essa necessidade, ainda que se
dê prioridade absoluta à expansão da
oferta por meio de hidrelétricas – por
meio do aproveitamento de 80% do
potencial atualmente conhecido –, este
poderia não ser suficiente para atender
à demanda por eletricidade até 2030.

Contudo, o incremento da expansão
hidrelétrica no país se depara com
desafios que envolvem aspectos como
a questão ambiental e o financiamento
desses projetos. Sob o ponto de vista
ambiental, quaisquer que sejam os
projetos de oferta de energia, estes
sempre vêm acompanhados de impactos de natureza socioambiental, e esse
aspecto não é diferente para projetos

Trajetória de aproveitamento dos recursos hidrelétricos nacionais
para atendimento à demanda de eletricidade no longo prazo

Fonte: Plano Nacional de Energia 2030 (2007). Elaboração: EPE
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hidrelétricos de grande porte. Neste
caso, impactos tradicionalmente citados incluem o alagamento de áreas de
biodiversidade, deslocamento de populações e alterações no microclima.
Esse desafio no caso brasileiro tornase mais evidente quando se leva em
consideração que cerca de dois terços
do território nacional estão cobertos
por dois biomas de alto interesse do
ponto de vista ambiental – Amazônia
e Cerrado – e que 70% do potencial
hidrelétrico brasileiro a aproveitar localizam-se nesses dois biomas. Contudo,
excluir liminarmente o aproveitamento
desse potencial significa definir, desde
logo, que uma parcela importante
da demanda por energia elétrica no
longo prazo será atendida por outras
fontes, não necessariamente mais
competitivas e/ou menos impactantes
ao meio ambiente.
É importante destacar que, ao lado do
desenvolvimento do potencial hidrelétrico brasileiro de forma sustentável,
os projetos hidrelétricos, quando
avaliados sob uma ótica integrada,
podem se constituir em elementos
de integração e inclusão social, e
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Gráfico 3

também de preservação dos meios
naturais. Cita-se o fato de que muitas
áreas no entorno de vários reservatórios instalados no país estão hoje,
em muitos casos, entre as mais bem
conservadas, inclusive com relação à
biodiversidade. Programas de salvamento da flora e da fauna (e também
de sítios arqueológicos), desenvolvidos
quando da implantação da barragem, são, muitas vezes, a garantia de
conservação de elementos-chave do
bioma atingido. No aspecto socioe-

conômico, é emblemático o efeito de
projetos mais recentes, em torno dos
quais os núcleos urbanos apresentam
Índices de Desenvolvimento Humano
geralmente superiores aos da região
na qual se inserem.
Ademais, o aproveitamento dos recursos hídricos, tanto para geração elétrica como para abastecimento d’água
(urbano, industrial, rural, animal),
controle de cheias, criação de renda,
irrigação, transporte, lazer, turismo,

Evolução da estrutura da oferta de eletricidade até 2030

Fonte: Plano Nacional de Energia 2030 (2007).

pesca e outros usos, é um vetor importante de desenvolvimento regional
e deve ser planejado considerando
os interesses de uso dos diversos
agentes. Outros aspectos que depõem
favoravelmente à expansão hidrelétrica
incluem aqueles de natureza estratégica, como a dependência externa
de energia, a capacitação da indústria
nacional e a questão climática global.
Quanto a este último aspecto, a hidreletricidade tem importante papel a
desempenhar no contexto de crescente importância das energias renováveis
na mitigação da emissão de gases de
efeito estufa, necessidade que entra na
agenda política mundial com maior intensidade após divulgação recente do
relatório dos cientistas que dão suporte
às atividades do IPCC – International
Panel on Climate Change. Esses aspectos destacam, per se, a importante contribuição que a hidreletricidade pode
proporcionar ao país no sentido de
expandir seu setor energético de forma
ambiental e socialmente sustentável,
com custos competitivos e criando
condições para aumento do acesso a
este bem por parcela cada vez maior
da população brasileira.
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A hidreletricidade na AMÉRICA LATINA E CARIBE
Enviado em 03/07/2008

Figura 1

A América Latina e o Caribe, como
regiões, têm um dos maiores poten
ciais de hidreletricidade do mundo, e
a maior parte sem estar desenvolvida.
No ano de 2007, esse potencial era de
666.000 MW, do qual eram aproveitados apenas 140.487 MW, ou seja,

21%, com uma produção bruta de
658.410 GWh/ano.
Este potencial é distribuído de uma
maneira que está longe de ser uniforme
nas sub-regiões. Como ilustra a Figura 1,
este fato mostra a conveniência da inte-

Potencial hidrElétrico por sub-regiões, em gw

gração energética que permita compartilhar e complementar a disponibilidade
deste recurso.
Observa-se que as sub-regiões com
grande potencial hidrelétrico também
têm abundantes reservas de petróleo
e gás natural. Portanto, o aproveitamento racional da energia hidrelétrica
na América Latina e no Caribe poderia
liberar recursos para exportação, que
gerariam divisas para os países, pois a
hidreletricidade deve ser utilizada localmente ou, então, no âmbito regional,
enquanto que o petróleo e o gás natural podem ser exportados aos países
industrializados ávidos por energia e,
atualmente, a preços em elevação.
Ou seja, impõe-se na região a necessidade de encontrar fórmulas mais adequadas para superar os obstáculos que
vêm impedindo o desenvolvimento
desta fonte de energia renovável, que
está à espera de ser incorporada com o
aumento da participação na produção.

Fonte: OLADE-SIEE (Organização Latino-Americana de Energia – Sistema de Informação Econômica Energética), 2007.

Do ponto de vista dos custos do
capital, a abertura dos mercados
energéticos e a incorporação de
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Gráfico 1

investidores privados evidenciaram
o elevado risco financeiro que as
centrais hidrelétricas representam perante as centrais térmicas, graças aos
períodos de construção mais extensos
e aos prazos mais longos de amortização do investimento. No entanto, as
restrições de abastecimento para as
centrais térmicas e a inconstância dos
preços dos hidrocarbonetos representam riscos de operação elevados para
as centrais térmicas.

É necessário acrescentar que os
equipamentos construídos para uma
central hidrelétrica são únicos e de
aplicação específica, o que impossibilita a transferência desses equipamentos
para outros usos. Essa operação,
embora tenha custos, é possível de
ser realizada nas centrais térmicas. Já
aconteceram casos de instalações de
centrais com turbinas de gás natural que num país não obtiveram a
rentabilidade suficiente e puderam ser

AmÉrica do sul - evoluÇÃo da capacidade instalada

Fonte: Olade-Siee, 2007
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transferidos para outro, no qual havia
melhores condições econômicas.
Essa diferença teve consequências
na região. O aumento da potência
instalada em centrais hidrelétricas tem
se deteriorado, enquanto que o das
centrais térmicas acelerou durante a
década de 90, uma vez que seguiram
critérios estritamente de mercado,
deixando de lado o potencial regional
de recursos.
Conforme se constata nos registros
que a Olade mantém da região, na
América do Sul (Gráfico 1), até 1995,
a capacidade instalada em centrais
hidrelétricas crescia com uma taxa
equivalente ao dobro daquela das
centrais térmicas. Desde 1995, a
tendência se inverteu.
A região está deixando de aproveitar
o potencial hidroenergético para
substituí-lo por combustíveis fósseis,
aumentando a sua participação global
na emissão de gases de efeito estufa,
que se mantinha em 6% graças,
entre outros motivos, à participação

Gráfico 2

a hidreletric idade na améric a l atina e c aribe

Aumento das emissões de CO2 NA REGIÃO

Fonte: Agência Internacional de Energia

Fonte: Olade-Siee, 2007

de 60% da hidreletricidade na matriz
do setor elétrico, hoje reduzida para
50%. As emissões per capita de CO2
da região, apesar de continuarem
sendo baixas dentro do contexto
mundial, foram incrementadas nos
últimos anos, como é demonstrado
no Gráfico 2.
As comunidades que moram próximas
ao leito dos rios onde se planeja a
construção de centrais hidrelétricas po-

dem ser afetadas pelas represas e pela
consequente elevação do nível da água
que inunda áreas atualmente ocupadas
pelos seus plantios e moradias.
Adicionalmente, o desenvolvimento
de grandes centrais hidrelétricas tem
sido questionado devido aos problemas ambientais que podem causar,
especialmente durante a construção,
e pela alteração da biótica produzida
pelas represas.

Consequentemente, a América Latina e
o Caribe, como das poucas regiões do
mundo a ter um potencial hidráulico
para desenvolver, têm o desafio de
encontrar a forma de vencer os obstáculos existentes para o aproveitamento
desse recurso regional, pois se trata
da primeira e mais importante energia
renovável que devem utilizar, por estar
baseada em tecnologia suficientemente madura na região, principalmente
em pequenas centrais hidrelétricas, e
com custos substancialmente menores
que as outras energias renováveis.
Os maiores riscos financeiros, que
caracterizam as centrais hidrelétricas, podem ser superados a longo
prazo, uma vez que foram postos em
vigência alguns possíveis mecanismos
para consegui-lo, como a exigência de
contratos de compra de energia de
longo prazo e os leilões de centrais
com análises e licenças aprovadas.
O deslocamento das comunidades do
seu hábitat deve ser compensado de
forma adequada, para que as mudanças exigidas pela construção de uma
central hidrelétrica não signifiquem

Mentor Poveda

deterioração da sua economia. Pelo
contrário, devem representar melhoria
na sua qualidade de vida, proporcionando-lhes infraestrutura e serviços
de que não dispõem no momento
e desenvolvendo novas atividades
econômicas, a fim de elevar o nível
socioeconômico como consequência
da construção da central. Se ao proprietário de uma terra por onde passa
uma linha de transmissão elétrica, com
muito pouco impacto a longo prazo, é
concedido um pagamento por direito
de passagem, com mais razão ainda
deveriam ser compensados aqueles
que tiveram a sua forma de vida alterada, e a compensação deveria ser maior.
Pode ser considerada, inclusive, uma
participação nas ações da empresa
que constrói a central, a fim de que
recebam uma renda da operação e da
venda de energia ao longo da vida da
instalação.
Finalmente, a própria concepção das
centrais deve ser alterada, desde a
fase de projeto, a fim de conseguir
que os impactos ambientais sejam
menores e que a construção contem-
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ple soluções para a biótica, de forma
que as possíveis consequências sejam
compensadas.
A Olade, como órgão energético regional, consciente do papel que deve assumir na utilização deste recurso renovável, está comprometida em organizar o
esforço regional para superar as barreiras descritas, transferindo experiências
entre os países e contribuindo com
propostas que visem à superação desse
desafio regional. Nesse sentido, deve-se
aproveitar a experiência desenvolvida
na construção e operacionalização das
grandes centrais hidrelétricas binacionais implementadas na bacia do Rio da
Prata, onde são realizadas algumas das
ações mencionadas para compensar os
possíveis efeitos negativos.
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A ESTRUTURAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO
PARANAENSE – 1961/1970
Enviado em 28/08/2007

Num volume inspirado na grandeza
da obra de Itaipu, cabe sem dúvida
esta tentativa de testemunho sobre o
período inicial da grande arrancada do
Setor Elétrico do Estado do Paraná, na
segunda metade do século passado,
no aproveitamento de seu potencial
hidrelétrico. Em cenário pouco favorável, sem paradigmas de referência
para orientá-los, mas com o necessário apoio político, alguns técnicos
competentes, a partir da criação da
Copel (hoje Companhia Paranaense
de Energia), tomaram as medidas que
asseguraram o crescimento sustentado
do mais alto padrão que se vê materializado no destaque que a Companhia alcançou no cenário energético
nacional e na sua contribuição para
a modernização do Paraná. Registrar
essa atuação sob a visão de quem teve
a oportunidade de observá-la de perto
e nela participar é a intenção primeira
destas notas. São destacados alguns
homens notáveis e suas ações que
continuam, em nossos dias, em grande
demanda para o enfrentamento efetivo
de novos desafios, reconhecidamente
de muito maior escala, mas, na essência, de natureza idêntica.

Até o início das atividades da Copel em
1955, a exploração da energia hidrelétrica no Estado estava na mão de algumas companhias particulares, em que
se destacava a Companhia Força e Luz
do Paraná (CFLP), do grupo Bond and
Share, responsável pelo fornecimento
à região de Curitiba. Com 18 MW na
usina de Chaminé, 22 MW em Guaricana, completada em 1957, e 10 MW
de geradores diesel, o atendimento da
CFLP a Curitiba correspondia a cerca
de 75% da potencia total instalada no
Estado, à exceção dos autoprodutores.
A atuação governamental, através do
Departamento de Águas e Energia
Elétrica (Daee), era modesta, distribuída em uma centena de municípios na
base principalmente de grupos diesel
isolados de 200 a 1000 kW. Complementavam o atendimento ao sistema
paranaense companhias particulares
como a Empresa Elétrica de Londrina,
a Companhia Hidrelétrica Paranapanema, no Norte velho, a Companhia Prada de Eletricidade, na região de Ponta
Grossa, Alexandre Schlemm, em União
da Vitória, e outras menores, servindo
ao todo cerca de 50 municípios.

A Copel foi criada por decreto estadual
de outubro de 1954, no final do Governo Bento Munhoz da Rocha Neto, mas
iniciou suas atividades em meados
de 1955. A primeira diretoria incluía o
ensaísta Themístocles Linhares como
presidente, o advogado Heraldo Vidal
Correa, diretor administrativo, e o
engenheiro Pedro Viriato Parigot de
Souza, diretor técnico. Consequente
com o perfil da diretoria, coube naturalmente a Parigot, na época com 39
anos, a responsabilidade de dar à nova
companhia sua configuração técnica
e delinear suas ações iniciais. A Copel
foi constituída como uma companhia
mista, aos moldes da Cemig em Minas
Gerais, no sentido de ganhar a agilidade das companhias por ações e se colocar favoravelmente diante dos órgãos
financiadores pela responsabilidade
clara dos diretores e pela facilidade de
apresentar as garantias necessárias aos
empréstimos.
Parigot era um autodidata, catedrático
da cadeira de Hidráulica na UFPR,
onde organizara um curso de reconhecido nível técnico, e engenheiro
do então Departamento de Portos,
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Rios e Canais do governo federal. No
horizonte modesto do Paraná da época, era reconhecido como um técnico
competente que se destacara, no setor,
na revisão do plano hidrelétrico do
Paraná e pelos debates que se desenvolveram na década de 1950 em torno
das dificuldades técnicas da usina
hidrelétrica de Cotia, no rio Cachoeira,
na Serra do Mar. Teria muito pouco
tempo disponível, porque o mandato
do Governo terminava em 1955. De
fato, com a vitória de Moisés Lupion
em outubro e sua posse em janeiro de
1956, Parigot dispôs de pouco mais de
seis meses para sua ação inicial na Copel. Marcou-a com a seriedade e visão
que o distinguiriam mais nitidamente
no futuro. Encerrou as discussões
sobre a viabilidade da obra de Cotia
e iniciou formalmente, com contratos
específicos, o projeto do Aproveitamento Capivari-Cachoeira, que com
seus 240 MW era a grande esperança
do desenvolvimento industrial do
Estado. Sua ação de maior alcance foi o
espírito que criou na empresa nos seus
poucos meses de atuação, e o legado
de técnicos que selecionou ou inspi-
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rou e que vieram a constituir o corpo
técnico inicial da Copel, com influência
decisiva para o sucesso da Companhia
na década de 1960.
No período 1956-60, a Copel expandiu-se administrativamente absorvendo os serviços de luz e força da
maioria das cidades até então servidas
pelo Daee e ganhou uma conotação
mais política do que técnica, numa
época em que a luz e a energia eram
consideradas como favores políticos a
serem ministrados aos apadrinhados
conforme suas posições partidárias.
Foi um período em que a energia no
Estado pouco cresceu e apenas pela
adição de novos motores diesel. Sob
a chefia de Hiram Lamas, o Departamento de Engenharia da Copel, que
contava com nomes como Mauricio
Schulman, Péricles Tourinho, Herbert
Leyser, Hugo Kremer, Milton Martins
Carneiro e Clodoveu Holzman, não
só participou do trabalho de absorção
dos serviços de luz e força das cidades
servidas pelo Daee, como completou o
projeto Capivari-Cachoeira e iniciou a
exploração dos potenciais do rio Tibagi

e do alto rio Iguaçu. O maior mérito
do grupo, entretanto, foi o de manter
a unidade e garantir o próprio aprimoramento técnico numa atmosfera que
não favorecia particularmente a estrita
seriedade no trato da coisa pública.
As grandes modificações na estrutura
da Copel e em sua ação tiveram início
em 1961, no primeiro Governo Ney
Braga. Ney convocou Parigot, que
conhecera como técnico competente
por sua atuação em projetos da prefeitura de Curitiba, agora para presidente
da Copel, dando-lhe carta branca
para resolver de forma definitiva a
questão da energia elétrica no Paraná.
A situação do Estado era crítica. Seus
índices de consumo de energia (240
kWh/hab.ano) não atingiam 80% da
média nacional (310 kWh/hab.ano),
em posição lamentável quando comparada a índices internacionais. Os
centros consumidores encontravam-se
isolados com suprimentos individualizados, na maior parte das vezes,
precários. Curitiba continuava com
seu atendimento nas mãos da CFLP,
sem planos de expansão em face da
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política tarifária de então. As companhias particulares, Empresas Elétricas
de Londrina, Prada, Paranapanema e
as demais se mantinham estacionárias
pela falta de incentivo econômicofinanceiro.
As cidades atendidas pela Copel,
com poucas exceções, eram todas
dependentes de geradores a diesel,
em alguns casos, como em Paranaguá,
Apucarana e Maringá, de inacreditáveis
sistemas interligados de motores diesel
de procedências e potências as mais
variáveis, cuja operação sincronizada
só era alcançada graças às mágicas do
engenheiro Pollati ou de outros operadores igualmente heróicos da época.
A Copel fracassara e o codinome de
“famigerada” era comumente repetido
nos jornais da época.
A partir de 1961, a Copel agiu com
rapidez. Rompeu o gargalo do
fornecimento na região norte com a
execução da linha de transmissão em
132 kV Londrina-Apucarana-Maringá
conectando a Usina de Salto Grande
do Paranapanema do sistema da Usel-

pa, em São Paulo, ao norte do Estado
e dando início ao sistema de transmissão em alta tensão que interligaria as
usinas e os grandes centros consumidores do Paraná.
No litoral, com uma linha de transmissão em 66 kV, ligou Paranaguá com a
Usina do Marumbi, na Serra do Mar,
que a RVPSC (Rede Viação Paraná/Santa Catarina) havia construído para um
projeto, depois abandonado, de eletrificação da histórica ferrovia Curitiba/Paranaguá. Em Curitiba, providenciou-se
em 1962-63 a instalação emergencial
de 9 MW no bairro Capanema em
unidades diesel modulares, que, atestando o grau da emergência da cidade,
chegou a produzir 20% da energia
consumida por Curitiba em 1963.
Da maior importância foi a análise
objetiva das condições de geração,
transmissão e distribuição da energia
elétrica no Estado e a sua localização
desapaixonada no cenário nacional e
mundial, com a finalidade de delinear
com clareza o futuro a perseguir e
estabelecer as metas de um programa

realista que garantisse um enriquecimento gradual e seguro do Paraná. São
significativas as metas aparentemente
modestas do primeiro programa de
energia elaborado no ano de 1963: aumentar a taxa de consumo do Estado
para 410 kWh/hab.ano em 1970. Isso
significava, em face do crescimento
rápido da população paranaense,
aumentar a capacidade de geração em
mais de 300 MW em 8 anos. Foram
avaliações frias e objetivas como estas
que alimentaram a visão política de
Ney Braga e o ajudaram a tomar as
decisões que tornaram realidade não
só o atendimento da quase totalidade
das sedes municipais em 1965 como
o estabelecimento das bases definitivas dos grandes empreendimentos
hidrelétricos, a começar pelas usinas
de Salto Grande do Iguaçu, CapivariCachoeira e Foz do Chopim.
Aquele posicionamento contrasta com
o que vivenciamos no Brasil atual.
A avaliação clara e objetiva do problema
é substituída por impressões subjetivas
de autoridades, expressas nos meios
de comunicação, sobre a probabilidade
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ou não de racionamentos, que variam
de ano a ano ao sabor de precipitações
pluviais mais ou menos intensas ou
de interesses políticos mais imediatos.
Não se vê um registro claro da situação energética do Brasil (minguados
0,5 kW instalados por habitante) com
respeito ao mundo nem se definem
com clareza as metas a perseguir, que
sejam coerentes com o enriquecimento
econômico almejado. O futuro do setor
elétrico continua nebuloso à procura de
uma definição política.
Mas aquela pronta reação da Copel no
Governo Ney Braga só foi possível pela
colaboração de seu quadro técnico,
que se mantivera coeso e atualizado
e pôde contribuir de imediato para a
efetivação dos programas delineados.
Não é coincidência que aquele núcleo
básico de engenheiros assumisse posições de destaque desde as primeiras
ações sob a liderança de Parigot de
Souza. Hiram Lamas foi o primeiro
diretor técnico no Governo Ney Braga,
para em 1963 assumir a posição de
diretor superintendente da Eletrocap,
subsidiária da Copel a quem coube a
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execução do Aproveitamento CapivariCachoeira. Em seu lugar na Copel,
assumiu Mauricio Schulman, que
se destacou na organização técnica
da Copel e no planejamento de sua
ação. Péricles Tourinho foi o primeiro
chefe do Departamento de Engenharia na nova administração. Clodoveu
Holzmann, técnico de reconhecida
competência, ajudou a estabelecer os
padrões elétricos de referência que
caracterizaram a alta qualidade dos
sistemas de transmissão e distribuição.
Milton Carneiro, na Diretoria de Operações, ajudou a estabelecer os padrões
de qualidade que vieram a caracterizar
os serviços da Copel.
Para o aumento do suprimento de
energia ao Estado, a Copel, além de
assegurar o suprimento da Utelfa, mais
tarde, Cesp de São Paulo, e da usina
do Marumbi da RVPSC, participou
da construção da Usina Térmica de
Figueira, 20 MW (1963), e construiu
as usinas de Salto Grande do Iguaçu
com 14 MW, concluída em 1967, e Foz
do Chopim com 44 MW, concluída
em 1969. Mas a obra de geração que

mais marcou este período inicial foi a
hidrelétrica Capivari-Cachoeira.
O projeto com características alpinas
aproveita o desnível de 750 m entre
o rio Capivari da bacia do Ribeira, no
planalto paranaense, e o rio Cachoeira, no litoral na região do Cacatu, nas
faldas da Serra do Mar. Um complexo
de túneis, num total de cerca de 20
km, permite conduzir as águas do rio
Capivari até uma central subterrânea
e restituí-las no rio Cachoeira para o
aproveitamento de 240 MW.
Capivari-Cachoeira era um projeto de
dimensões e características inéditas
para o país na época. A Copel colocou
como meta não só a execução da
obra como a realização de um verdadeiro laboratório experimental de
formação de quadros técnicos. Apesar
da falta de experiência, a Eletrocap,
além da administração de todos os
contratos de construção e fornecimentos, assumiu a função de detalhar o
projeto executivo e definir as especificações técnicas do equipamento
eletromecânico. Concluída em fins de
1970, Capivari-Cachoeira, hoje, com
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justiça, UHE Governador Parigot de
Souza, foi um sucesso técnico incontestável, confirmado por uma operação
contínua e segura sem incidentes já
por mais de 35 anos. Não de menor
importância foi sua contribuição para a
formação de engenheiros e técnicos do
setor, que é sentida até hoje.
No setor formação, cabe ainda uma
menção ao Centro de Hidráulica
e Hidrologia criado por Parigot e
Isaac Milder na UFPR em 1959, hoje
denominado CEHPAR, Centro de
Hidráulica e Hidrologia Prof. Parigot
de Souza. Sua atuação, colaborando
na realização de modelos hidráulicos
de todas as hidrelétricas do Paraná,
incluindo Itaipu, na segunda metade
da década de 1970, e nos estudos
hidrológicos de interesse energético,
bem como no próprio planejamento
energético, reflete outra vez mais
a importância dada por Parigot à
formação de know-how e ao papel da
Universidade na base dos programas
de desenvolvimento. Entretanto, os
órgãos de pesquisa são hoje menos
prestigiados, e a Universidade, com

algumas poucas exceções, se mantém
como há 50 anos, ainda muito alheia
e distante das grandes iniciativas e
projetos nacionais.
Ao final da década de 1960, instalouse em Curitiba, sob a égide da
Copel, o Comitê Sul, com a tarefa de
inventariar o potencial hidrelétrico
da região Sul do Brasil, nos moldes
do executado anteriormente para a
região Centro-Sul, e estabelecer as
prioridades dos projetos a serem
construídos a seguir. Nessa análise,
efetuada por uma equipe altamente
qualificada, principalmente de engenheiros canadenses da Canambra,
distinguiu-se a riqueza energética
do rio Iguaçu e se estabeleceram as
prioridades de investimento nas obras
de Salto Osório, Salto Santiago, Foz do
Areia e Segredo, que caracterizaram
as décadas de 70 e 80. Outra vez,
foi possível unir à finalidade própria
do estudo a função da formação de
pessoal. O nível técnico dos trabalhos
foi excelente e contribuiu de forma significativa na formação dos engenheiros
brasileiros que deles participaram.

Estas recordações são o meu testemunho de uma época heroica em
que destaco a visão de estadista de
Ney Braga, a competência e vocação
profissional do grande engenheiro e
professor Parigot de Souza, o entusiasmo e competência gerencial de Hiram
Lamas e o trabalho de grupo de técnicos e administradores competentes,
que deixou claro o que se pode realizar quando se reúnem competência e
clareza na definição de objetivos. Com
o aumento de escala que o próprio
progresso trouxe ao país, as questões
se tornaram mais complexas, o planejamento mais difícil e a competência,
mais do que nunca, imprescindível. A
formação de pessoal torna-se prioridade absoluta e uma definição clara de
rumos obrigatória para um Brasil que
abrigará daqui a 20 anos cerca de 230
milhões de habitantes.
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A história da Hydro Tasmania:
De Pária a Modelo
Enviado em 12/10/2007

Esta é uma história pessoal sobre
hidreletricidade. Há 25 anos na
Tasmânia, a “Ilha das Montanhas”
australiana, os engenheiros tinham
tudo certo – segundo sua ótica.
Foi planejado um projeto hidrelétrico
de baixo custo, altamente efetivo para o
sudoeste da Tasmânia, porém em meio
a um parque nacional de preservação
da natureza. Uma primeira etapa havia
sido desenvolvida nas décadas de 1960
e 1970, envolvendo a inundação de extensas planícies que se tornaram o Lago
Gordon – 27 vezes maior que a baía de
Sydney, e a inundação do vizinho Lago
Pedder. Este era um lago extraordinariamente belo, com uma vasta praia
de cintilantes areias brancas – rara e
preciosa para aqueles que a conheceram. Isto gerou os protestos.
Era um conceito magnífico de engenharia para a geração de hidreletricidade,
e proporcionava um caminho para se
“abrir” o acesso às regiões selvagens.
O conflito criou “uma causa”. Muitas
pessoas que se preocupavam com
a preservação das maravilhas da

natureza e suas regiões selvagens
viram que a hora havia chegado para
estruturar o movimento ambiental e
atuar politicamente.
Assim se deu a formação de um dos
primeiros Partidos Verdes do mundo.
A segunda etapa do projeto lhes
forneceu planos e um segundo
estágio – mais proeminente do que o
primeiro. Eles marcharam pelas ruas,
bloquearam o rio e levaram a sua
campanha até os bairros nobres das
grandes cidades.
No início dos anos 1980, a luta para
“Salvar o Rio Franklin” foi travada e
vencida pelos Verdes. A política do
meio ambiente havia amadurecido. A
democracia deu poder aos Verdes.
Estava claro que não se podia mais
ignorar o meio ambiente natural e
social em prol do desenvolvimento
econômico. Sendo alguém que acreditava apaixonadamente na necessidade
de conscientização ambiental e no que
subsequentemente foi identificado
como “desenvolvimento sustentável”,
e como senador pela Tasmânia no

Parlamento da Austrália, era inevitável
que eu me envolvesse.
Uni-me àqueles que se opunham
ao plano da Comissão de Hidreletricidade de inundar ainda mais esta
área natural, porém o fiz propondo
alternativas de projetos energéticos
que possibilitariam prosseguir com o
desenvolvimento industrial, agrícola e
turístico de nosso belo Estado Insular.
Aí estava a maior diferença – eu falava
em termos de equilíbrio entre meio
ambiente e desenvolvimento. Assim,
de um lado estavam aqueles que
apoiavam o desenvolvimento, mesmo
que às custas do meio ambiente, e,
de outro, aqueles que preservariam
integralmente o meio ambiente,
mesmo às custas do desenvolvimento
econômico.
Os conceitos e debates sobre desenvolvimento sustentável amadureceram na
década de 1980 e no início dos anos
1990. Embora sendo contra aquele projeto hidrelétrico, apoio enfaticamente
esta forma limpa, ecológica e de baixo
custo de geração de eletricidade, ou
seja, de energia renovável.
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À medida que avançávamos em
relação àquela luta que havia atraído
a atenção do mundo e gerado críticas
consideráveis à Comissão de Hidreletricidade da Tasmânia, duas coisas foram
descobertas.
Primeiro, que os nossos engenheiros
tasmanianos ainda eram capazes
de elaborar projetos alternativos e
que, com uma abordagem diferente,
seria possível construir um projeto
de geração que não provocasse uma
oposição esmagadora. Segundo, descobrimos que havia outros projetos em
outras partes do mundo que estavam
provocando uma forte oposição em
função da aparente indiferença para
com o ambiente natural e social. O
desenvolvimento da hidreletricidade
estava ameaçado. No início da década
de 1980, aconteceram dois eventos
altamente significativos para mim.
Tendo me aposentado da política, mas
com grande experiência na organização e operação de empreendimentos
comerciais do Governo e com um
interesse especial pela hidreletricidade
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e outras formas de energia renovável,
tornei-me o presidente da Comissão de
Hidreletricidade. Por causa da minha
oposição ao projeto de Gordon below
Franklin, eu era visto por alguns engenheiros da velha guarda como um pária. Contudo, e felizmente, para aqueles
que viram o que havia acontecido para
mudar atitudes do público em geral e
do Parlamento, minha nomeação foi
considerada uma tentativa bem-vinda.
Silenciosamente, a cultura havia
começado a se transformar de dentro
para fora. Começava o reconhecimento do papel do meio ambiente.
O Empreendimento Energético do
Rio King, criado nos anos 1980 em
substituição ao de Gordon below
Franklin, foi o primeiro projeto
hidrelétrico na Austrália a ter um Plano
de Gestão Ambiental influenciando o
seu planejamento e construção. Junto
com o Comitê Ambiental criado para
a sua implementação, ele garantiu
que impactos desnecessários fossem
evitados e que os inevitáveis fossem
minimizados e tratados. O Plano tratou
da minimização dos impactos visuais,

da redução dos fluxos de metais
pesados derivados do uso histórico
da bacia hidrográfica, da significativa
recuperação da cobertura vegetal e da
reabilitação de áreas prejudicadas por
atividades de construção, bem como
de um programa de desmatamento da
região do reservatório para melhorar
o aspecto visual e proporcionar uma
utilização mais segura dos barcos de
passeio. Os valores da engenharia e
economia se fundiram fortemente aos
sociais e ambientais.
A nova era havia começado. Eu estava
entusiasmado com a oportunidade de
ajudar a consolidar aquela mudança
necessária. Fomos construindo tanto
confiança quanto credibilidade à medida que recrutávamos mais cientistas
ambientais e outros especialistas. A
nossa abordagem de “nova era” atraiu
os melhores jovens recém-formados
para participar de nossa equipe – eles
vieram de várias partes do mundo e
inspiraram a juventude local.
A Divisão de Consultoria da empresa também se fortaleceu na gestão
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do equilíbrio entre as considerações
ambientais, econômicas, de engenharia
e sociais.
Nos anos 1990 foi formada a International Hydropower Association
(Associação Internacional de Hidreletricidade), e à medida que crescia
em importância, buscava maneiras de
estimular as “melhores práticas” – com
apoio da Unesco, o Blue Planet Prize
(Prêmio Planeta Azul) foi anunciado.
Que melhor modo de consolidar
tudo o que a empresa hidrelétrica da
Tasmânia vinha tentando alcançar na
aspiração de ser uma companhia de
energia renovável renomada mundialmente do que ganhando este novo
padrão de referência em realizações
no setor hidrelétrico. Os critérios para
a concessão do Prêmio e a abordagem
de nossa Comissão (hoje chamada
Hydro Tasmania) estavam alinhados
de forma extraordinária.
Ganhamos o prêmio inaugural
– nossa posição foi reconhecida –,
a mudança cultural foi aclamada e

consolidada. A hidreletricidade, com
o devido cuidado com o ambiente
natural e social, foi reconhecida como
um membro, e um membro extremamente importante, da família de tecnologias de energia renovável. A resposta
ao relatório da World Commission
on Dams (Comissão Mundial sobre
Barragens) estava tomando forma.
À medida que os anos 1990 se desenvolviam e com a conclusão, pela Hydro
Tasmania, de outro grande projeto e
de uma série de projetos menores para
prover mas também aproveitar vazões
ambientais, passamos a nos dedicar
também a projetos de parques eólicos
– novamente, com uma abordagem
similar de buscar equilibrar os fatores
necessários para conseguir o desenvolvimento sustentável.

de Avaliação de Sustentabilidade) da
International Hydropower Association
fizessem parte da equipe da Hydro
Tasmania.
Da mesma forma, também não surpreende que a World Wind Energy Association (Associação Mundial de Energia
Eólica) tenha buscado os autores para
as suas Diretrizes de Sustentabilidade
entre os profissionais da Hydro Tasmania – de pária a líder ambiental no
curso de duas décadas.
Como fui privilegiado, por ter participado das duas etapas desta grande
mudança no papel e na percepção da
hidreletricidade – dificilmente somos
tão privilegiados na vida!

A nossa equipe ambiental tornou-se
maior, mais experiente e mais amplamente reconhecida. Então, não é de
surpreender que os autores principais
das Sustainability Guidelines (Diretrizes de Sustentabilidade) e do Sustainability Assessment Protocol (Protocolo
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HIDRELETRICIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Enviado em 17/03/2008

Há uma crescente consciência de
que uma sensibilidade muito maior
é necessária em relação à demanda colocada sobre os recursos do
planeta. A indicação mais aparente
disto é a crescente preocupação
com as mudanças climáticas. Por um
lado, um senso de equilíbrio entre
as pessoas, o planeta e os lucros
está surgindo como o novo paradigma. Por outro, há uma necessidade
fundamental de se lidar com o fato
de que um terço da humanidade vive
sem acesso a serviços confiáveis de
água potável e energia. Traduzir estes
desafios para setores específicos não
é fácil; contudo, ao menos em relação
à hidreletricidade, esforços têm sido
feitos por vários anos.
Hidreletricidade
e Desenvolvimento
Dois dos fatores mais significativos
para se alcançarem as Metas de
Desenvolvimento do Milênio (MDMs),
das Nações Unidas, são o fornecimento de serviços de água e energia.
As MDMs dizem respeito primordialmente ao fim da pobreza, e nenhuma
sociedade jamais conseguiu vencer

a pobreza sem um abastecimento
confiável e a preços acessíveis tanto de
água como de energia.
A comunidade internacional enfrenta
um desafio fundamental à sustentabilidade: os recursos hídricos e
energéticos estão disponíveis em todo
o mundo, ainda que distribuídos de
maneira desigual, mas a humanidade deve utilizar estes recursos para
proporcionar um nível satisfatório de
serviços sem comprometer a habilidade de futuras gerações em fazer
o mesmo. Está claro que as políticas
hídricas e energéticas precisam ser
integradas, valores da sustentabilidade
devem ser adotados e tecnologias precisam ser harmonizadas em sistemas
inteligentes e integrados.
A água doce, especialmente o armazenamento superficial de água, está
sendo cada vez mais utilizada para
usos múltiplos, o que inclui um papel
significativo na produção de energia.
Cada tipo de utilização precisa ser
projetado e gerenciado de tal forma a
mitigar os impactos adversos e a maximizar as características positivas.

A eletricidade é crucial para a satisfação
das MDMs e para a melhoria da qualidade de vida em geral. Levar energia e
luz a comunidades pobres promove o
crescimento, por tornar possível a educação e o desenvolvimento de novos
negócios. Ao proporcionar uma fonte
alternativa de calor, ela ajuda a reduzir o
desmatamento e a degradação ambiental, bem como liberta as mulheres e as
crianças do penoso trabalho diário de
encontrar combustível para a preparação de alimentos e para aquecimento.
Onde quer que este recurso esteja
disponível, a hidreletricidade é capaz
de promover uma fonte confiável
e com preços acessíveis de água e
eletricidade. Contudo, para a satisfação
de critérios básicos de sustentabilidade, há uma crescente conscientização
mundial de que os projetos hidrelétricos devem proporcionar a primeira
parcela destes benefícios hídricos
e energéticos para as comunidades
locais, em especial aquelas diretamente
afetadas pelo empreendimento.
A hidreletricidade não sofre influência
das flutuações dos preços dos combus-
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tíveis e, desde que as vazões sazonais
sejam administradas com responsabilidade, o seu nível de serviço é completamente previsível.

Recursos hidrelétricos
e implantação de usinas
A hidreletricidade produz um sexto da
eletricidade mundial1 e, com investimentos criteriosos, a sua contribuição
poderia ser triplicada. A maior parte do
potencial hidrelétrico não aproveitado
se encontra em países em desenvolvimento – justamente onde as necessidades são maiores. Em relação à
capacidade instalada, a hidreletricidade
provê 87% da eletricidade renovável
do mundo; contudo, deve-se observar
que a participação de mercado de
todas as energias renováveis está em
declínio, enquanto o número de usi-

O papel da hidreletricidade na gestão
das águas também tem uma contribuição importante. Projetada de forma
holística, ela pode ajudar a garantir
um abastecimento confiável de água.
Frequentemente, os reservatórios oferecem um suporte de valor incalculável
para a agricultura, através da irrigação,
mas também ajudam a absorver uma
parte de inundações repentinas, reduzindo o impacto das vazões de pico e
levando a enchentes menos destrutivas a jusante. Em países com longas
estações de seca, os reservatórios
armazenam a água da estação chuvosa
e a liberam gradualmente durante os
meses de seca, tornando possíveis
novas formas de agricultura.

Figura 1

A hidreletricidade funciona em nível
local, regional ou nacional. A tecnologia é bastante desenvolvida e tem um
histórico comprovado de sucesso de
mais de um século.
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A hidreletricidade responde por algum
nível de geração de energia em 159
países. Cinco países são responsáveis
por mais da metade da produção
hidrelétrica mundial: China, Canadá,
Brasil, EUA e Rússia. Tomando a Europa como referência (abastecimento
atual somado ao desenvolvimento em
andamento, versus o potencial técnico),
é possível estabelecer um potencial
realístico para as demais regiões. É
com base nisto que a IHA estima que
apenas um terço do potencial realístico

Proporção do potencial técnico desenvolvido atualmente,
por região

International Hydropower Association - IHA, 2007
(1)
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nas que utilizam combustíveis fósseis
continua a aumentar.

A produção hidrelétrica total do mundo em 2005 foi de 2.836 TWh, com uma capacidade
instalada de 778 GW (World Energy Council - WEC, 2007). Foi somada uma capacidade
adicional próxima de 30 GW em 2006/07, e pode-se considerar que isto tenha elevado a
produção anual total para 3.000 TWh/ano. Portanto, a hidreletricidade atualmente fornece
cerca de 7% da energia primária global e 16% do suprimento total de eletricidade

Gráfico 1

hidreletric idade e desenvolvimento sustentável

Crescimento da produção global de eletricidade (Energy Information Administration - EIA, 2007)

Gráfico 2

a) Relativo à geração por combustíveis fósseis

b) Relativo a outras fontes renováveis

Produção e potencial hidrelétrico (TWh/ano)
Argentina - 30,53
Alemanha - 27,87
Japão 103,15
Noruega - 109,29
Rússia - 177,78

Espanha - 34,44
Suíça - 35,47
Áutria - 38,97
Colômbia - 40,08
Turquia - 46,08
Itália - 49,91
Paraguai - 51,93
Suécia - 60,18
França - 64,90

EUA - 297,89

Venezuela - 69,93
Índia - 84,71

Brasil - 320,80
Outros - 550,58

Canadá - 341,54

RP da China - 353,54

a) Produção hidrelétrica, por país (IEA, 2006)

b) Desenvolvimento futuro realístico da
hidreletricidade, por região (IHA, 2007)
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global já foi desenvolvido. Portanto, para
elevar as demais regiões ao nível de
desenvolvimento desfrutado na Europa,
seria razoável esperar um aumento da
hidreletricidade na África de dez vezes,
três vezes na Ásia, do dobro na América
do Sul e um aumento de cerca de 10%
a15% na América do Norte.
Sinergias entre tecnologias
A flexibilidade operacional da hidreletricidade, isto é, a sua capacidade
de atender a mudanças rápidas na
demanda, que flutua de minuto
a minuto, de hora a hora, em um
sistema elétrico, assegura a qualidade
do fornecimento. Esta característica é
utilizada para prestar serviços ancilares, tais como regulação de tensão e
controle da frequência; estes serviços
são fundamentais para os sistemas
elétricos modernos; contudo, em
geral eles são pouco compreendidos
pelos que definem as políticas e pela
sociedade em geral.
Por motivos de disponibilidade de
recursos, volatilidade do custo dos
combustíveis, confiabilidade e, cada vez
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mais, questões ambientais, os sistemas
elétricos estão se tornando maiores
e mais heterogêneos em termos de
tecnologias de geração. Sistemas elétricos
modernos – mais inteligentes – serão
otimizados. Esta otimização requer que
o desempenho e a eficiência sejam maximizados e as pegadas (impactos) das
tecnologias sejam minimizadas. Todas as
tecnologias têm uma pegada e nenhuma
é uma panaceia.

sistemas naturais de reservatórios não
estão disponíveis, projetos de usinas
reversíveis (pumped-storage) podem
ser desenvolvidos, através das quais
a energia excedente do sistema pode
ser absorvida por meio do bombeamento da água para um reservatório
superior, e esta água pode ser liberada quando houver uma necessidade
que supere a produção de base das
usinas térmicas.

A poluição gerada por centrais térmicas tem sido bem documentada (chuva ácida, particulados, gases de efeito
estufa, etc.). A produção de energia a
partir de fontes térmicas tende a ser
mais eficiente se a usina consegue
funcionar continuamente em seu
ponto ótimo. Se tais usinas precisam
modificar o seu nível de geração (para
acompanhar a carga), a quantidade de
poluição por unidade de energia é aumentada. Por outro lado, se a hidreletricidade está disponível para acompanhar os picos irregulares da demanda,
esta carga sobre as usinas térmicas
pode ser evitada e a poluição reduzida.
Onde os recursos hidrelétricos para

A flexibilidade da produção a partir de
reservatórios hidrelétricos também é
capaz de sustentar tecnologias de geração na base além das de combustíveis
fósseis, tal como nuclear, geotérmica e
até mesmo projetos hidrelétricos a fio
d’água que possuam um armazenamento associado menor.
Outras sinergias também estão
começando a surgir, como o papel
da hidreletricidade na compensação
da variação do abastecimento de
energia eólica. Além disso, está sendo
explorado um complemento sazonal
do fornecimento entre a hidreletricidade e as culturas energéticas, com a

hidreletric idade e desenvolvimento sustentável

produção hidrelétrica de pico acontecendo durante a estação das chuvas e
a disponibilidade de culturas energéticas (colheita) na estação seca.
Até onde cada uma destas sinergias será
desenvolvida irá, sem dúvida, variar de
região para região. O fato de que estejam
sendo exploradas, contudo, demonstra
uma tendência saudável para uma melhor integração da gestão dos recursos,
levando, é o que se espera, a resultados
mais sustentáveis.
Avaliação de sustentabilidade
A hidreletricidade é uma tecnologia
renovável, avançada, segura e útil.
As emissões durante o seu ciclo de
vida são normalmente baixas e ela
está disponível em alguns dos países
mais pobres do mundo. Ela deveria ser
uma das principais armas da comunidade internacional na luta para se levar
eletricidade de custo acessível e confiável
para ajudar a atender às necessidades
de desenvolvimento.
O Simpósio sobre Hidreletricidade
e Desenvolvimento Sustentável das

Nações Unidas, de outubro de 2004,
declarou:
“Tendo considerado as dimensões
sociais, econômicas e ambientais da
hidreletricidade e a sua potencial contribuição para se alcançarem objetivos
de desenvolvimento sustentável, nós
acreditamos firmemente que há uma
necessidade de se desenvolver a hidreletricidade que seja econômica, social e
ambientalmente sustentável.”
Um planejamento cuidadoso pode
evitar ou, ao menos, mitigar os efeitos
negativos (alterações na utilização da
terra e regimes hídricos) de projetos
hidrelétricos sobre as comunidades locais e o meio ambiente. Para
promover isto, a International Hidropower Association (IHA) publicou
as Diretrizes de Sustentabilidade em
2004. Estas Diretrizes, apresentadas
no Simpósio da ONU, foram desenvolvidas a partir dos valores centrais
identificados no relatório final da World
Comission on Large Dams (novembro,
2000): equidade, eficiência, tomada de
decisões participativa, sustentabilidade

e transparência (accountability). As
Diretrizes da IHA têm o objetivo de
“promover uma maior consideração
dos aspectos ambientais, sociais e
econômicos na avaliação da sustentabilidade de novos projetos hidrelétricos
e na gestão e operação de usinas em
funcionamento”.
A divisão equitativa dos benefícios de
qualquer projeto energético requer
um equilíbrio cuidadoso entre as
diversas partes interessadas e outros
grupos, em especial, entre a população
local, que sofre com as rupturas, e a
sociedade em geral, que desfruta dos
benefícios. Realizar consultas com todas
as partes interessadas é crucial. Descobrir
com antecedência quem será afetado
negativamente por um novo reservatório
e precisamente como minimizar e compensar pela perturbação é fundamental
para a elaboração de projetos hidrelétricos bem-sucedidos.
Não é suficiente o estabelecimento
de um código de boas práticas pelo
setor hidrelétrico. Ele deve ser capaz
de demonstrar convincentemente que
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o seu desempenho satisfaz padrões
elevados. A IHA desenvolveu uma
ferramenta, o Protocolo de Avaliação
da Sustentabilidade de Hidrelétricas,
para a avaliação e a análise objetivas
de projetos hidrelétricos propostos
e usinas existentes. O Protocolo foi
adotado pela IHA como documento de
trabalho em 2006.
As Diretrizes de Sustentabilidade e o
Protocolo de Avaliação da Associação Internacional de Hidreletricidade
estabeleceram um padrão de referência
internacional para o desenvolvimento
e a operação da hidreletricidade. Isto
teve como base o compromisso dos integrantes da IHA com o aprimoramento
contínuo dentro do contexto integral de
desenvolvimento sustentável.
O recém-criado Fórum de Avaliação
da Sustentabilidade da Hidreletricidade irá realizar uma avaliação por
especialistas do Protocolo de Avaliação
da Sustentabilidade, com vistas ao
estabelecimento de um futuro padrão
de sustentabilidade para o setor.
Especialistas nos aspectos ambientais,

160

|

a grande energia

sociais e econômicos/financeiros irão
participar junto com representantes
dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, envolvidos com a hidreletricidade. O número de membros
do Fórum será mantido a um nível
suficientemente pequeno para tornar
suas atividades práticas e focadas;
haverá dois membros em cada categoria, incluindo dois representantes da
indústria. Durante as deliberações, o
Fórum irá incorporar as contribuições
de um grupo de referência da IHA, e
recorrer às redes dos outros participantes do Fórum, especialistas externos, incluindo as pessoas afetadas
pela hidreletricidade, para consultas
sobre questões específicas. Ao buscar
operar por consenso, o objetivo da
primeira fase de dois anos do Fórum é
fornecer um Protocolo aprimorado que
possa ser endossado por um conjunto
de organizações– chave de partes interessadas, além de fazer recomendações
sobre os caminhos para se chegar a um
padrão de sustentabilidade.
O Fórum realizou a sua reunião inaugural, tendo o Banco Mundial como

anfitrião, em março de 2008. Esta
iniciativa está sendo construída sobre
uma década de trabalho anterior realizado pela IHA e pode, ao final, auxiliar,
como precursora, outras tecnologias
hídricas e energéticas a seguirem em
uma jornada comum em direção a um
futuro mais sustentável.

Rogério Cezar de Cerqueira Leite
Engenheiro eletrônico e físico brasileiro, com doutorado em Física pela Universidade
de Paris (Sorbonne), lecionou no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA),
na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Universidade de Paris.
É pesquisador emérito do CNPq, com 80 trabalhos publicados, e membro da
Comissão de Energia da União Internacional de Física Pura e Aplicada. Entre outras
condecorações, recebeu a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico no Brasil
e a Ordem Nacional do Mérito da França.

O Brasil DoS próximos 50 anos
Enviado em 28/08/2007

Até recentemente, digamos, inícios da
década de 70, o planejamento energético em geral era realizado quase que
exclusivamente com base na disponibilidade de fontes e respectivos custos
previstos da energia e do investimento.
Introduziram-se desde então algumas
restrições devidas a eventuais problemas ambientais, e, aos poucos, ideias
de sustentabilidade começaram a se
insinuar nas escolhas de formas primárias e secundárias de energéticos.
Entretanto, uma verdadeira revolução
cultural deverá advir a médio prazo
devido ao crescente e inexorável
reconhecimento de que os combustíveis
fósseis são os responsáveis principais
pelas mudanças climáticas, por intermédio do aquecimento global, e que
esses acontecimentos se avolumarão em
intensidade e frequência de maneira
catastrófica para a humanidade se a
emissão de gases de efeito estufa não
declinar expressivamente.
É de se esperar, portanto, que uma
inversão quanto à precedência dos
fatores econômicos sobre os ambien-

tais venha a ocorrer nesta segunda
fase. Todavia, quando mecanismos
de conservação de energia e fontes
ecologicamente amigáveis de energia já
estiverem esgotados, muito provavelmente uma segunda mudança cultural
ocorrerá com a percepção de que é
absoluta a necessidade de energia
para o bem-estar do homem.
No momento, tanto cientistas e
técnicos, tanto formadores de opinião
quanto tomadores de decisão, dis
sociam-se em dois grupos incompatíveis. Um que engloba aqueles que
não sentem qualquer responsabilidade
para com as próximas gerações, mas
que percebem a importância da energia para o conforto e sobrevivência do
homo sapiens. E outro, opositor, que
valoriza a sustentabilidade a ponto de
atuar como se a humanidade pudesse
prescindir de energia.
Um exemplo dessa última atitude é
aquela que lastreia a convicção de que
nenhum aproveitamento hidrelétrico
na Amazônia deve ser permitido.
Esquecem-se estes extremistas que o

próprio conceito de sustentabilidade
pressupõe a manutenção da disponibilidade de energia de acordo com as
necessidades humanas. Sonegar energia é um crime tão perverso quanto
desmatar a Amazônia para alimentar
madeireiras, clandestinas ou não. É
com uma percepção mais tolerante de
sustentabilidade que o planejamento
energético se fará no futuro.
Um exemplo prematuro dessa mudança de atitude foi a que sofreu o
festejado autor de Gaia, James Lovelock, que se converteu a uma nucleofilia
apaixonada em seu último livro, The
Revenge of Gaia. Aterrorizado com a
ameaça de eminente tragédia representada pelo Aquecimento Global,
mas reconhecendo a essencialidade
da energia, abandona sua postura
antinuclear passada e abençoa irrestritamente a energia nuclear, recorrendo
inclusive a argutos sofismas.
Uma das objeções à opção nuclear está
na inabilidade da tecnologia atual de
lidar com o resíduo do combustível nuclear, o lixo, de maneira satisfatória. Em
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recente manifestação de sua cruzada
em prol da energia nuclear, Lovelock
argumenta que “todo o resíduo altamente radioativo produzido no Reino
Unido (...) seria suficiente para encher
apenas um recipiente de 10 m3”. E conclui: “Por que estamos tão preocupados
com um recipiente de 10 m3?”.
Em primeiro lugar é preciso deixar
claro que é impossível colocar juntos
10 m3 de lixo nuclear. A temperatura
seria fisicamente inconcebível. Embora
usando da mesma artimanha que Lovelock, poderíamos responder ao seu
argumento com o fato de que 10 m3
seriam suficientes para conter 200 mil
bombas iguais àquelas de Hiroshima,
o que não é tão inofensivo assim. O
que se espera, entretanto, é que, nesta
nova fase de cultura tecnológica, sejam
colocados em confronto os custos e
benefícios das poucas opções de que
dispõe a humanidade para se suprir
de energia. E então apenas os malintencionados e os fanáticos poderão
propor a mesma solução para todos os
países, ou todas as regiões do globo.
Não há argumento mais pífio do que
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aquele segundo o qual o Brasil precisa
de Energia Nuclear porque os países
desenvolvidos a têm.
Com a crescente conscientização
quanto à sustentabilidade, a percepção
de que estamos comprometendo o
bem-estar, mesmo que relativamente,
de pelo menos 50 gerações, com o
lixo nuclear, não poderá deixar de ser
levada em consideração. Embora seja
óbvio que países que não dispõem de
outras alternativas possivelmente continuarão recorrendo à fissão nuclear,
pelo menos até o momento em que a
fusão se tornar disponível.
Todavia, países que, como o Brasil,
dispõem de potenciais hídricos, muito
provavelmente escolherão concentrar
seus esforços em hidreletricidade.
Seria, não obstante, recomendável que
o Brasil encetasse um programa de
pesquisas para a construção própria
de reatores nucleares inicialmente de
pequeno e médio portes e também
se preparasse para o advento da fusão
nuclear. Esta última tecnologia poderá
estar comercialmente disponível dentro

de, digamos, meio século. Todavia, para
dela podermos usufruir, é preciso um
esforço apreciável de pesquisa, o mais
cedo possível. O Brasil, graças à enorme
disponibilidade de terras agriculturáveis
(300 milhões de hectares), de clima e
solaridade invejáveis, também pode
colocar suas esperanças na energia da
biomassa, não somente para o setor
de combustíveis líquidos, mas também
para a produção de eletricidade.
Com apenas 10% de suas terras
disponíveis o Brasil pode suprir álcool
para substituir 10% da gasolina do
mundo dentro dos limites da atual
tecnologia. Com o advento iminente
de tecnologias de hidrólise de materiais
ligno-celulósicos, a produtividade da
cana deverá dobrar, com o que, com
a mesma área plantada, será possível
substituir 20% da gasolina do mundo,
o que supera a produção atual de
petróleo da Arábia Saudita. Resta ver se
o Brasil saberá aproveitar esta oportunidade de se tornar um exportador de
combustível renovável, uma riqueza,
portanto, inesgotável, contrariamente
ao que ocorre com o petróleo.

Rubens Ghilardi
Economista e administrador de empresas pela PUC-PR, desenvolveu a carreira na
área financeira de centrais hidrelétricas como a Espírito Santo Centrais Elétricas
S.A., Escelsa, Itaipu Binacional e Copel. Desde fevereiro de 2005 é presidente da
Copel – Companhia Paranaense de Energia.

Um retrocesso de meio século
Enviado em 20/08/2007

Nasci e cresci em Curitiba. Da minha
juventude, trago a lembrança marcante
das 4 ou 5 horas diárias que todos passávamos sem eletricidade por absoluta
falta de oferta. Isso na segunda metade
dos anos 50. Guardo na memória outra
passagem, esta dos anos 60, de ver
funcionando defronte ao Estádio Durival
de Brito, no Capanema, geradores de
emergência a diesel: uma série deles,
dispostos em fileiras, pintados de verde
e branco – as cores da Copel na época.
Foram esses motores que decretaram o
fim do racionamento na Capital.
O que jamais supus é que acabaria
convivendo diretamente com a questão de energia elétrica por quase toda
a minha existência e, a partir de 2001,
voltar a ver funcionando geradores
de emergência a diesel para evitar
racionamento no Brasil.
Meu envolvimento com o setor elétrico
tem mais de 50 anos. Tanto tempo
me permite afirmar, com orgulho,
que participei de praticamente toda a
história da energia elétrica no Paraná.
E ao longo do caminho vi o fantasma

do racionamento surgindo e sumindo
muitas vezes.
Até as recentes mudanças introduzidas
no modelo institucional do setor elétrico brasileiro, a palavra racionamento
era algo que remetia a dificuldades
econômicas de nações em guerra ou
em severa crise. E racionamento de
eletricidade era algo ainda mais remoto, que só fazia sentido às pessoas
da minha geração. Testemunhei os
tempos de escassez de energia elétrica
e participei dos esforços para solucioná-la, o que começou a acontecer
quando, na primeira metade dos anos
60, o Estado assumiu a responsabilidade pelos investimentos necessários e
foram criadas as empresas estatais (a
Copel, entre elas) que iriam fazê-los.
Com esta concepção, o Brasil conseguiu aumentar sua capacidade própria
de geração de 3,5 mil MW (megawatts) em 1957 para 55 mil MW em
1995. No Paraná, especificamente, o
primeiro governo de Ney Braga criou
as condições que tornaram viável o
crescimento da Copel – na época,

uma pequena empresa entre muitas
outras que operavam no Paraná mas
com ambição de ser grande, dentro da
visão de futuro do notável e inesquecível professor Parigot de Souza,
o maior vulto da história da energia
elétrica no Estado.
Impulsionada pelo entusiasmo visionário de Parigot, a Copel decidiu ser
definitivamente grande e lançou-se à
construção – com recursos próprios
– de Salto Osório, o primeiro grande
aproveitamento no Iguaçu. Imaginada
como obra do estado do Paraná, por
circunstâncias adversas – entre elas,
uma total ausência de apoio na área
federal –, a concessão acabou sendo
transferida à recém-criada Eletrosul.
Mas o Iguaçu era mais, muito mais que
Salto Osório, e as forças paranaenses
se mobilizaram para assegurar à Copel
significativa parcela daquele potencial.
“Água grande” em tupi-guarani, o Iguaçu simboliza a luz e a força do Paraná:
suas quedas generosas, aproveitadas
numa sucessão de cinco usinas (três
da Copel e duas da Tractebel), ofere-
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cem ao Brasil mais de 6 mil megawatts
de potência.

do sistema energético brasileiro, a
Usina Binacional de Itaipu.

As da Copel são Foz do Areia (Governador Bento Munhoz da Rocha Netto,
1.676 MW, inaugurada em dezembro
de 1980), Segredo (Governador Ney
Braga, 1.260 MW, inaugurada em
setembro de 1992) e Salto Caxias
(Governador José Richa, 1.240 MW,
inaugurada em março de 1999).
As da Tractebel, que pertenceram à
Eletrosul, são Salto Osório (1.078 MW,
inaugurada em outubro de 1975) e
Salto Santiago (1.420 MW, inaugurada
em dezembro de 1980).

Extraordinária obra de engenharia
que envaidece e orgulha todos os
brasileiros, Itaipu deve ser entendida
também como exemplar construção de
engenharia diplomática, unindo Brasil
e Paraguai no usufruto do mesmo
empreendimento. Com Itaipu, o Estado
do Paraná tornou-se o maior produtor
nacional de energia elétrica. E com Itaipu, achávamos que não haveria mais
motivos para, tão cedo, voltar a perder
o sono com a ameaça de racionamentos. Pois o fantasma bateu à porta do
país novamente em 2001, trazido por
uma inacreditável sucessão de equívocos de ordem institucional, estratégica e
comercial que, para espanto de todos,
se mantêm e cujos efeitos se repetem.

E também o potencial hidroenergético
do Paraná é mais do que o rio Iguaçu.
É o Paranapanema, que nos separa
de São Paulo e onde operam usinas
que foram construídas pela Cesp. É
também o Jordão, tributário do Iguaçu
e onde está localizado um complexo
energético de usinas que equivale à
potência instalada de Capivari-Cachoeira. É o Tibagi, cuja exploração se inicia
agora com Mauá. E é, logicamente, o
próprio rio Paraná, que abriga a mais
preciosa gema do colar de hidrelétricas
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Voltemos até 1993, ano em que o
desastre começou a tomar forma. Partindo de lógicas e premissas não concebidas no estudo de Revisão do Setor
Elétrico, o governo federal encarregou
uma empresa inglesa de consultoria
chamada Coopers & Lybrand de modelar o arcabouço de um novo modelo

para o setor, onde o capital privado
fosse predominante e substituísse,
por exauridos, os recursos públicos.
Acontece que a maior peculiaridade –
e principal diferencial estratégico – do
sistema elétrico brasileiro, que é a
hidreletricidade, acabou deixada de
lado. Nem os Estados Unidos, pátria
do liberalismo econômico e da livre
iniciativa, abriram mão de manter
com seu exército o controle da geração hidrelétrica.
Já o Brasil leiloou o controle que
detinha e mergulhou numa aventura:
sem as hidrelétricas o país para. Além
disso, gerenciar hidrelétricas é gerenciar reservas de água, com implicações diretas sobre o abastecimento
da população, irrigação de lavouras,
navegação interior, meio ambiente,
pesca, turismo e inúmeras outras
atividades. O Brasil trocou empresas
estatais que operavam usinas por
empresas privadas que investiram em
fábricas de eletricidade, que possuem
visão de negócio e não de sistema.
Enquanto os técnicos e profissionais
que faziam a revisão do setor elétrico
nacional planejavam a participação

um retrocesso de meio século

privada para ajudar a expandir o
sistema, o governo federal fez aprovar
um modelo que se limitava a vender
ativos que já estavam prontos. Resultado: muito foi privatizado, mas quase
nada em quilowatt foi acrescentado
ao sistema.
Como boa parte da geração continuava
– e continua sendo – estatal, o Brasil parou de investir na expansão do sistema
e passou a perseguir seguidos e cada
vez maiores superávits contábeis. Já os
investidores privados, na maioria estrangeiros, preferiram seguir comprando
usinas prontas – e com financiamento
generoso do próprio Governo. Como
o país não parou de crescer em razão
disso, restou ao sistema elétrico ir consumindo as reservas de água de que
dispunha e ver a taxa de risco disparar
para muito além dos 5% admitidos.
Risco deliberadamente assumido e que
resultou num grave racionamento, do
qual o país só irá se recuperar em longo
prazo e caso muita coisa seja mudada.
Convivemos hoje com o absurdo de
assistir à multiplicação de usinas térmicas, que embora tenham um retorno
mais rápido têm um custo de produção

muitíssimo maior, conspirando contra a
modicidade tarifária. Pois é essa energia
que o país está buscando para sustentar
o crescimento futuro, substituindo a
eletricidade de origem hidráulica –
muitíssimo mais barata.
Há duas perguntas para as quais ainda
não encontrei resposta. Como é que
o Brasil foi lançado nesse verdadeiro
buraco negro tendo um sistema de
geração de energia elétrica reconhecidamente confiável e tão copioso em
reservas? E por que a crise de 2001
– que já era esperada com enorme
antecedência – não foi detida, revertida
ou, ao menos, atenuada?
O Brasil tem vasto potencial hidrelétrico
explorável para ter energia barata e de
sobra por muito tempo. Estamos longe
de precisarmos nos lançar a outras
fontes: mesmo que seja preciso aceitar
restrições ambientais rigorosas, ainda
assim seria possível ao menos dobrar a
atual capacidade instalada em hidrelétricas. O custo marginal, que vem a ser o
custo projetado da energia a ser gerada
na próxima usina, é muito inferior ao da
opção termelétrica, qualquer que seja

seu combustível. E ao manter o controle
sobre a operação do sistema, o Governo
reservaria as usinas térmicas para serem
despachadas apenas nas eventualidades,
como sempre havia sido. Pois o Brasil
está chegando novamente no limite. Iremos repetir a crise de 2001, pois já não
há tempo de evitar o problema com a
construção de novas hidrelétricas.
E não há mais tempo também para
permanecer pensando, pois estamos
no caminho de reprisar o descalabro
da contratação da tal “energia emergencial”, que deu origem à cobrança
do “seguro-apagão”, de triste memória.
Essa brincadeira de péssimo gosto
custou ao povo brasileiro, em quatro
anos, o equivalente à compra de todos
os equipamentos que foram alugados
e que, hoje, seriam propriedade da
União e poderiam ajudar a salvar o
país de uma nova crise.
Vejo tudo isso e me sinto transportado
de volta aos anos 50...
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RESTRIÇÕES AMBIENTAIS E LICENCIAMENTO
DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS
Enviado em 17/12/2008

O licenciamento de aproveitamentos
hidrelétricos tem sido recentemente
objeto de muitas controvérsias, concentradas principalmente nos impactos
resultantes sobre a morfologia e os
ecossistemas fluviais.

2- A sequência de vazões sólidas provenientes da erosão da bacia e do
próprio leito;

A análise destes impactos tem produzido um debate do qual pode se
deduzir uma quase unanimidade entre
todos os setores envolvidos: a constatação de que as exigências, justificáveis
ou não, feitas pelos órgãos ambientais
durante o processo podem fazer
com que os prazos para a entrada
em operação dos empreendimentos
se tornem excessivamente longos,
comprometendo, inclusive, as bases
do planejamento energético.

Estes três fatores controlam o “regime”
do rio, conceito análogo ao de “clima”,
pois é traduzido através de séries
temporais e valores médios no tempo
de suas variáveis, estabelecidos a partir
de análises estatísticas.

A construção de uma barragem e a
operação do reservatório resultante, qualquer que seja o objetivo do
empreendimento, podem alterar,
no trecho de jusante, os três fatores
condicionantes do equilíbrio eco-morfológico de um sistema fluvial:
1- A sequência de vazões líquidas
impostas pelo processo chuva-vazão
na bacia hidrográfica;

3- A suscetibilidade de suas margens
aos processos de erosão ou deposição de sedimentos.

A alteração de qualquer um destes
fatores faz com que a calha do rio
tenda gradualmente para um novo
estado de equilíbrio. Pode-se dizer,
portanto, que a construção de uma
barragem cria de fato um “novo rio” a
jusante do empreendimento, modelado pelas sequências de vazões sólidas
e líquidas resultantes da operação do
reservatório. No trecho de montante,
embora as afluências líquidas e sólidas
não sejam alteradas, a retenção de
sedimentos provoca um processo
regressivo de assoreamento, modificando progressivamente a morfologia
da calha fluvial.

Quanto ao impacto sobre o ecossistema fluvial, o objetivo principal de
um projeto ambientalmente sustentável consiste em estabelecer uma vazão
mínima defluente do reservatório,
denominada residual, remanescente,
ambiental ou ecológica. Esta vazão
deve atender às exigências da biota
fluvial, seja mantendo as condições
existentes antes da construção do
empreendimento, objetivo de difícil
viabilidade, seja garantindo condições
que minimizem os impactos desta
intervenção. Para estabelecer um valor
para esta vazão de referência é necessário definir, com base nas características dos rios, a quantidade necessária
de água para a sobrevivência, reprodução e crescimento da biota aquática,
sem que ocorram perdas expressivas
de diversidade biológica.
Em nossa opinião, uma redução dos
prazos relacionados com as diversas
etapas de licenciamento pode ser
obtida a partir do seguinte princípio
básico: quaisquer que sejam as diretrizes do processo de licenciamento,
elas indicam que a operação de um
reservatório, independentemente do
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seu objetivo, deve estar submetida a
uma série de restrições. A definição e
as bases para o cumprimento destas
restrições poderiam obedecer a um
procedimento que permite tornar mais
ágil todo o processo.
Tomemos como exemplo uma restrição de cota não inundável. É óbvio que
não se exige durante o processo de
licenciamento um modelo matemático
capaz de demonstrar que uma determinada ponte, por exemplo, não será
galgada pelas defluências do reservatório. Esta restrição é óbvia e a empresa
operadora sabe que sofrerá pesadas
sanções caso ela não seja respeitada.
A questão dos sedimentos pode fornecer outro exemplo para este caminho
alternativo. Neste caso é importante
levar em conta que, antes de provocar
qualquer aumento significativo não
previsto na área inundada a montante
ou danos morfológicos pela erosão a
jusante, o processo de assoreamento
pode causar transtornos significativos
à operação e mesmo comprometer a
segurança do empreendimento.
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A operadora é, portanto, a primeira e a
principal interessada em “gerenciar”o
processo de assoreamento em seu reservatório e a erosão imediatamente a
jusante. A partir desta constatação seria
suficiente que no processo de licenciamento constassem algumas restrições
básicas, como, por exemplo:
a- a planície inundada definida pela
curva de remanso do projeto original
não poderá ser ampliada por efeito
do assoreamento e
b- a estabilidade das margens de jusante deve ser garantida.
Existem sabidamente técnicas conhecidas para controlar estes dois processos.
Isto evitaria, pelo menos durante o período de licenciamento, a exigência de
elaboração de um complexo modelo
matemático com fundo móvel, dependente de uma base de dados em geral
insuficiente para esta finalidade na
maioria de nossas grandes bacias.
Em relação às restrições ecológicas o
problema torna-se evidentemente mais
complexo devido ao maior número de
variáveis envolvidas.

A partir do mesmo raciocínio anterior, poderia no entanto ser definido
um elenco de propriedades da biota
fluvial a serem mantidas após o início
da operação do empreendimento,
caracterizando-se mais um conjunto
de restrições. Este procedimento
também dispensaria a elaboração, durante o período de licenciamento, de
um complexo processo de modelação
biomatemática, o qual, como no caso
dos processos morfológicos, dificilmente disporá de uma base de dados
consistente ou possível de ser obtida
em curto prazo na maioria de nossos
sistemas fluviais.
Reconhecemos que tais medidas não
poderiam contemplar, obviamente,
todas as variáveis envolvidas no problema. As diversas etapas do planejamento e licenciamento de empreendimentos hidrelétricos compreendem
um conjunto muito mais abrangente
de providências solicitadas a todos
os órgãos e empresas envolvidas no
processo. Mas insistimos que, nos
casos possíveis, o estabelecimento
de um elenco de restrições a serem

restrições ambientais e lic enc iamento de aproveitamentos hidrelétric os

incondicionalmente cumpridas após
a entrada em operação do empreendimento contribuiria em muito para a
agilidade do processo. Ele certamente
permitiria que as empresas dispusessem de um período consideravelmente
maior para estabelecer uma base de
dados consistente e, aí sim, modelar os
eventuais impactos da obra sobre estas
restrições, podendo então planejar as
providências necessárias para o seu
efetivo e obrigatório cumprimento.
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O POTENCIAL HIDRELÉTRICO
E O SEU DESENVOLVIMENTO NA ÍNDIA
Enviado em 12/02/2008

A Índia e o Brasil são dois países em desenvolvimento situados praticamente no
mesmo nível de crescimento econômico.
Ambos os países estão se desenvolvendo
a um ritmo crescente de 8% a 9% do PIB
e, a fim de sustentar este crescimento,
uma das necessidades primordiais é um
acelerado desenvolvimento do setor
energético. O Brasil tem um potencial
hidrelétrico de 260.000 MW e a sua
capacidade hidrelétrica instalada é de
cerca de 71.600 MW, de uma capacidade
instalada total de produção que é de
87.000 MW. Já a Índia tem um potencial
hidrelétrico que alcança 148.700 MW, dos
quais 34.390 MW correspondem à atual
capacidade hidrelétrica instalada, de uma
capacidade instalada total de geração de
136.900 MW.
O potencial hidrelétrico desenvolvido até
hoje no Brasil fica em torno de 28%, sendo que na Índia é de aproximadamente
21%, muito próximo àquele do Brasil.
Contudo, a participação da hidreletricidade na capacidade instalada total é de
cerca de 82% no Brasil, mas apenas 25%
na Índia, o que ilustra a diferença básica
entre os cenários de energia dos dois
países. Sabe-se que a hidreletricidade dá
conta tanto da geração de base como

da geração de pico no Brasil, para o
que os projetos hidrelétricos com reservatórios de acumulação sem dúvida
desempenham um papel importante.
Contudo, na Índia, a hidreletricidade
assume basicamente as variações de
demanda de pico, enquanto as usinas
térmicas a carvão, que constituem
cerca de 60% da capacidade instalada,
respondem pela carga de base.
Do potencial hidrelétrico de 148.700
MW, o maior potencial atual se encontra ao longo dos Grandes Himalaios,
que, na Índia, correm da região norte
do país até as regiões leste e nordeste.
Dos três maiores rios neste país, o Rio
Brahmaputra tem um potencial de
66.000 MW, o Indo, um potencial de
33.800 MW, e o Ganges, 20.700 MW.
O Governo tomou várias iniciativas
nos últimos anos para melhorar o
funcionamento do setor de energia e
atrair investimentos. Também têm sido
feitos esforços acelerados na direção do
desenvolvimento energético, e o setor
de energia foi aberto à participação
da iniciativa privada em 1991, com a
intenção de trazer recursos suplementares para o aumento da capacidade, in-

cluindo a produção hidrelétrica no país.
Agentes da iniciativa privada tiveram
autorização para estabelecer empresas,
seja como concessionárias ou como
geradoras. A energia produzida deveria
ser vendida para os Conselhos Estaduais
de Eletricidade com base em um Acordo
de Compra de Energia (Power Purchase
Agreement - PPA). Além disso, a relação
dívida/capital próprio de até 4:1 torna
possível para todas as empresas entrar
no negócio de geração de eletricidade. A
Lei da Eletricidade de 2003 transformou
o cenário de investimento e desenvolvimento em relação à energia no país.
Há uma série de autorizações necessárias antes da implantação de uma usina
hidrelétrica. As autorizações devem ser
obtidas do Governo Estadual pertinente, que é a autoridade final (e não o
Governo Central) para a concessão de
um projeto hidrelétrico a uma agência
executora; da Autoridade Central de
Eletricidade, para a autorização técnicoeconômica; do Ministério do Meio
Ambiente e Florestas, para a autorização ambiental e florestal; e, às vezes,
também é necessária uma autorização
da Suprema Corte, a mais alta autoridade judicial do país, com relação a terras
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que envolvam vida selvagem em áreas
florestais. Reconhecendo o fato de que
a aprovação de um projeto é, por si, um
ponto de estrangulamento crítico que
requer maior eficiência, o Ministério
da Energia, Ministério de Finanças, o
Ministério do Meio Ambiente e Florestas
e a Comissão de Planejamento do
governo indiano estão trabalhando para
minimizar o ciclo de tempo necessário
pela reengenharia do processo. Ênfase
especial está sendo dada em tornar
mais rápidas as autorizações ambiental
e florestal. Uma nova política de Reabilitação e Reassentamento foi instituída
em outubro/novembro de 2007, a qual
irá ajudar a acelerar a aquisição de terras e o necessário processo de reassentamento. A seguir estão relacionados
os gargalos mais comuns enfrentados
pelos desenvolvedores dos projetos:
• Questões sobre Impactos Ambientais
e Reassentamento;
• Autorização relativa à Floresta e à
Vida Selvagem;
• Aspectos interestaduais de rios que
correm entre estados;
• Avaliação de terras de floresta com base
no Valor Presente Líquido (Net Present
Value - NPV), que tem demonstrado ser
exorbitantemente alto;
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• Questões de aquisição de terras;
• Período de gestação mais longo e a
natureza capital-intensiva do projeto;
• Transmissão e distribuição da energia,
já que tais projetos estão localizados
em áreas distantes do centro de
carga;
• Incertezas geológicas e hidrológicas,
devido a condições geológicas e
hidrológicas extremas.
Contudo, nos últimos anos o Governo
apresentou políticas específicas para acelerar o tratamento de todas estas questões e também está trabalhando em uma
Nova Política Hidrelétrica englobando tais
áreas. Espera-se que estas medidas sejam
implementadas em breve.
Na Índia, todos os rios himalaios recebem chuvas intensas durante a monções
de sudoeste, que vai do mês de junho
até a metade de outubro. Em torno de
75% a 80% da vazão de todos os rios
acontece durante estes quatro meses de
monções, com o saldo de 20% resultando do derretimento de gelo e fluxo
de águas subterrâneas que acontecem
em outros meses. Ao contrário do Brasil,
onde a precipitação razoavelmente distribuída ao longo do ano promove uma

produção eficiente de energia e ainda
resulta em uma maior eficiência dos reservatórios, na Índia, 75% da eletricidade é gerada pelos projetos hidrelétricos
durante os quatro ou cinco meses de
monções e o saldo de 25% é produzido durante o restante do ano. Embora
a formação de grandes reservatórios
para tais projetos pudesse, em grande
parte, eliminar as flutuações anuais na
produção de eletricidade, em função de
vários problemas que incluem encostas
íngremes, gargantas estreitas e outras
questões relativas ao meio ambiente e
ao reassentamento humano, projetos
de geração com acumulação ainda não
estão sendo buscados.
Contudo, os responsáveis pelo estabelecimento de políticas vêm se dando
conta de que a necessidade de reservatórios para os próximos anos cresceu,
principalmente em vista dos prováveis
efeitos das mudanças climáticas em
conjunto com as necessidades futuras
de suprimento de água potável e outras
antigas funções, como mitigação de
enchentes e irrigação. Estes rios himalaios carregam quantidades enormes
de sedimentos altamente concentrados,
dos quais 90% são transportados du-

o potenc ial hidrelétric o e o seu desenvolvimento na índia

grandes dimensões, que estão sendo
instaladas em barragens de grande e
médio portes criando um vertedouro de
soleira baixa.
A vantagem destes projetos tem, de certa
forma, promovido um alívio dos danos
às turbinas e aos componentes submersos causados pela sedimentação, porém
aumentou o desgaste do vertedouro e da
estrutura de jusante em função da erosão
e da cavitação. Os projetistas indianos
também estão adotando o conceito de
que a emissão de gases de efeito estufa,
considerando principalmente o gás
metano, embora a sua produção em
reservatórios do Himalaia seja reduzida
pelo clima frio, será praticamente elimina-

da pelo fluxo anual que sai do reservatório através das grandes comportas do
vertedouro de soleira rebaixada.
Todos os tipos de incertezas geológicas
e hidrológicas, em conjunto com uma
enorme flutuação na vazão do rio e na
descarga de sedimentos, a indisponibilidade de infraestrutura confiável, o
isolamento da área e a imprevisibilidade
natural durante as monções são os
desafios que os engenheiros hidrelétricos indianos irão enfrentar tanto na execução como na operação de projetos
hidrelétricos. Apesar das dificuldades, o
cenário do desenvolvimento hidrelétrico
na Índia é empolgante e está passando
por um processo dinâmico de evolução.

Figura 1

rante os quatro meses de monções. Isto
resulta em sedimentação de larga escala
nos reservatórios, danos às estruturas
hidráulicas como os vertedouros, por
erosão e cavitação, e inflige severos
danos às turbinas e outras peças submersas da usina e dos equipamentos de
geração. Hoje, uma quantidade substancial de tempo e dinheiro é despendida
durante a estação seca, isto é, do mês
de novembro a março, nos reparos
destas peças móveis submersas, bem
como das estruturas hidráulicas através
das quais a água flui. Os conceitos de
controle de assoreamento por descarga
de reservatórios (para redução dos
sedimentos acumulados a montante),
controle de assoreamento por descarga de enchentes (para redução do
assoreamento a jusante) e propagação
de sedimentos (para condução dos sedimentos através dos reservatórios e rios)
foram se estabelecendo lentamente em
tais empreendimentos, e nos próximos
empreendimentos já fazem parte do
projeto, com o objetivo de remover
tudo o que for possível do sedimento
sendo carreado para o reservatório.
O conceito de descarga, propagação e
erosão regressiva requereu o projeto
de comportas de vertedouro altas e de

Projeto hidrelétrico de 690 MW no rio Chenab, um afluente do rio Indo.
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Hidreletricidade – Caminho para o
Desenvolvimento Sustentável Brasileiro
Enviado em 06/09/2007

O Brasil detém o 3.° maior potencial
hidrelétrico do mundo, que representa
cerca de 10% de todo o potencial
mundial tecnicamente aproveitável.
Esse considerável potencial hidrelétrico existente no território nacional
constitui importante riqueza da
Nação Brasileira e tem promovido
por décadas o desenvolvimento do
país, alicerçado na autossuficiência da
produção de energia elétrica renovável
e contribuindo com a modicidade
tarifária em função de os custos de
geração serem inferiores em relação
aos de outras fontes.
Uma ampla rede de transmissão
que integra as suas diversas bacias
hidrográficas compõe a espinha
dorsal do Sistema Elétrico Brasileiro,
maximizando a eficiência do conjunto
de usinas e possibilitando, de forma
otimizada, a distribuição da hidreletricidade em todas as partes do país.
Por outro lado, grande parte das usinas
hidrelétricas atualmente em operação
foi planejada e construída sob contextos político-institucionais e paradigmas

de desenvolvimento bastante diversos
dos vigentes no momento atual.
Ainda assim, embora não se desconsidere que todo o projeto hidrelétrico
possui impactos ambientais e sociais,
apenas uns poucos empreendimentos, implantados no passado,
apresentaram impactos significativos,
tanto em termos da sustentabilidade
dos ecossistemas quanto da sustentabilidade social.
Deve ser observado que, nos dias de
hoje, o processo decisório que conduz
à implantação dos projetos hidrelétricos no país apresenta significativa
evolução, no que concerne tanto a
mecanismos de participação e transparência quanto à preocupação com
a distribuição de custos e benefícios.
Além disso, a crescente preocupação
da sociedade brasileira com a questão
ambiental levou à criação de um arcabouço legal bastante rigoroso, com o
objetivo de garantir a sustentabilidade
social e ambiental de qualquer projeto.
O aparecimento de novos marcos legais e a análise crítica de suas próprias

experiências socioambientais levaram
o Setor Elétrico Brasileiro a adotar uma
nova postura tanto na elaboração dos
estudos e projetos quanto na implantação e operação dos empreendimentos.
Assim, desde o início da década de 90,
foram desenvolvidas orientações claras,
organizadas em distintos níveis de
regulamentação, para a incorporação
das variáveis socioambientais desde as
primeiras etapas do processo decisório
de projetos hidrelétricos.
O II Plano Diretor de Meio Ambiente
(1991) explicitou os princípios de
viabilidade socioambiental, inserção
regional e abertura do processo decisório, que nortearam as diretrizes para
a implantação de usinas hidrelétricas,
materializadas nos manuais que detalham métodos e procedimentos que
integram os aspectos de engenharia e
meio ambiente nos projetos.
Os custos associados aos aspectos socioambientais são incorporados desde
as primeiras estimativas do projeto, nos
estudos de inventário. Nas etapas subsequentes de desenvolvimento de um
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projeto hidrelétrico, ou seja, viabilidade,
projeto básico e projeto executivo, tais
custos são progressivamente pormenorizados, permitindo uma estimativa
precisa dos custos de compensação e
mitigação socioambiental.
Com efeito, os empreendimentos
hidrelétricos implantados na última
década incorporaram a mitigação e
a compensação dos impactos provocados no processo de construção,
levando à viabilização de ações que,
em tempo hábil, trouxeram o equacionamento dos efeitos previstos,
resultando, em alguns casos, em redução de percentuais significativos do
orçamento do projeto. Em termos da
população afetada, houve melhora
nos critérios para o tratamento dos
grupos atingidos e tem sido observado um decréscimo do número de
famílias remanejadas. A relação entre
população afetada e área inundada
tem diminuído, a partir da formação
de reservatórios menores.
Entre os anos de 1992 e 2002, considerando as hidrelétricas implantadas
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com potência acima de 100 MW,
foram remanejadas cerca de 20 mil
famílias, com a inundação de 6.990
km² para a geração de 15.647 MW
(2,86 famílias/km² e 1,28 família/
MW). Na década anterior, apenas três
dos grandes projetos implantados
(Itaparica, Tucuruí e Sobradinho), totalizando 6.750 MW, corresponderam
a cerca de 27 mil famílias para a inundação de 7.917 km² (3,41 famílias/km²
e 4,00 famílias/MW).
Destaca-se, ainda, a evolução no relacionamento com as populações indígenas,
seguindo as diretrizes estruturadas no II
Plano Diretor de Meio Ambiente do Setor
Elétrico (1991). Apesar das dificuldades
no tratamento dessa sensível questão,
o respeito à legislação de proteção às
minorias étnicas e o desenvolvimento
de programas de compensação e
apoio a essas comunidades constituem
uma importante fase do trabalho.
Exemplo da aplicação dessas diretrizes
é o Programa Waimiri-Atroari, da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
- Eletronorte, reconhecido nacional e

internacionalmente como modelar.
Programado para uma duração de 20
anos, os seus resultados já contemplam
a completa recuperação cultural, demográfica, social e econômica do grupo,
que na década de 80 encontrava-se na
linha de extinção de sua etnia.
Com referência à implantação de
unidades de conservação e outras atividades previstas no SNUC – Sistema
Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela Lei de Compensação Ambiental, avanços consideráveis
podem ser registrados.
Considerando apenas as ações
promovidas pelas empresas do Sistema Eletrobras, atualmente 98.121
km², área equivalente ao Estado de
Pernambuco, recebem apoio em atividades de preservação, em conjunto
com os organismos governamentais.
Registram-se também contribuições
significativas ao desenvolvimento
científico do país, através dos estudos
de planejamento, implantação e
monitoramento de reservatórios,
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abordando as questões de águas,
fauna, com destaque para a fauna
aquática, flora e patrimônio arqueológico, entre outros. Vários centros de
pesquisas científicas e sociais tiveram
suas atividades ampliadas para subsidiar o equacionamento de questões
socioambientais do setor elétrico.
Outro importante ponto associado
à produção de hidreletricidade é a
contribuição dos reservatórios das
usinas hidráulicas na emissão de gases
de efeito estufa – GEE.
Embora o efeito estufa seja um
fenômeno natural e indispensável
para a vida humana, sua intensificação está diretamente relacionada ao
aquecimento global e à consequente
mudança do sistema climático do
planeta Terra. A hidreletricidade,
além de ser uma fonte renovável de
energia, é também considerada como
de baixa emissão de GEE. Esse fato
faz com que a contribuição das usinas
hidrelétricas para a mudança do clima
global seja relativamente menor do
que a média mundial do setor de
energia elétrica.

As Empresas do Sistema Eletrobras, que
possuem 31 usinas hidrelétricas, apoiam
os estudos que vêm sendo realizados
em diferentes centros de pesquisas no
Brasil, buscando quantificar as emissões
de GEE por reservatório. Assim, em face
do grande potencial hidrelétrico ainda
disponível (cerca de 25% do potencial
existente foi aproveitado), certamente
a energia hidráulica deverá continuar
tendo papel relevante no atendimento
ao crescimento da demanda de energia
elétrica no país. Abdicar do uso deste
bem implicaria, portanto, negar ao
país os benefícios decorrentes de suas
riquezas naturais de custos inferiores,
notadamente com perda de competitividade.
No entanto, a sociedade exige que
estes aproveitamentos respeitem as
questões sociais e ambientais, e é nesse sentido que as Empresas do Sistema
Eletrobras e demais agentes de geração
hidráulica do Setor Elétrico Brasileiro
vêm envidando esforços significativos
na busca do atendimento aos princípios
da sustentabilidade socioambiental.
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OPINIÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO HIDRELÉTRICO
Enviado em 30/01/2008

Mesmo 60 anos após a Independência,
a situação do abastecimento de energia na Índia é bastante sombria. As
cidades e vilarejos maiores convivem
com frequentes cortes de carga em
horários críticos e um abastecimento
errático de eletricidade. As áreas
rurais sofrem com faltas crônicas de
energia e têm acesso à energia elétrica por apenas algumas horas por dia,
também não nos horários desejados.
Muitas áreas remotas e inacessíveis
não contam com os benefícios da
eletricidade, que permanece sendo
um sonho distante. Em resumo, o
ritmo de desenvolvimento da energia
tem sido muito menor do que a velocidade de crescimento da demanda,
apesar de programas ambiciosos, da
liberalização das políticas e da simplificação dos procedimentos.
O desenvolvimento da eletricidade
proporcionalmente à demanda
em uma escala comercial pode ser
atingido através de projetos de usinas
hidrelétricas convencionais, térmicas a carvão e gás ou nucleares. O

desenvolvimento da energia nuclear
está em estágio de nascimento e
ameaçado com problemas de disponibilidade de combustível e preocupações de segurança. No caso da
geração térmica, os recursos internos
são limitados, a inflação no preço dos
combustíveis é esperada e enfrenta
ameaças de poluição ambiental e
aquecimento global.
O desenvolvimento hidrelétrico, por
outro lado, é absolutamente isento
dos problemas acima, e também é
totalmente autossuficiente no que diz
respeito a concepção, planejamento
e projeto, fabricação dos equipamentos e máquinas de geração e
construção, bem como na capacidade
de construção. Não há escassez de
conhecimentos e experiência quanto
a operação, manutenção e conserto
de usinas geradoras.
O nosso país é abençoado com um
enorme potencial hidrelétrico economicamente explorável, cientificamente
estimado em 2.500.000 MW para pro-

jetos convencionais, mais de 90.000
MW para projetos de usinas reversíveis
e mais de 6.000 MW para pequenas
centrais hidrelétricas. Até agora, o desenvolvimento é da ordem de apenas
25.000 MW (a ser verificado). Com
a disponibilidade de vastos potencial
hidrelétrico e conhecimentos, não
deveria haver dúvidas de que o desenvolvimento hidrelétrico deveria ser a
opção preferencial em nosso país.
Há uma outra razão importante pela
qual a hidreletricidade deveria ser a
prioridade de consenso. Além das
bem conhecidas e altamente reconhecidas vantagens da hidreletricidade
sobre outras formas de geração de
energia elétrica, apenas o desenvolvimento da hidreletricidade levaria ao
desenvolvimento rural, ao crescimento de regiões pouco desenvolvidas
e à melhoria do padrão de vida das
pessoas socialmente desprivilegiadas
em áreas remotas e inacessíveis.
Os projetos hidrelétricos são geralmente localizados em regiões
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remotas e inacessíveis e a sua construção levaria ao desenvolvimento
geral da área, à criação de enlaces
rodoviários e ferroviários, instalações
de telecomunicações e à geração de
oportunidades de emprego. Haverá
possibilidade de implantação de
agroindústriase instalações para a
comercialização de produção agrícola
em centros consumidores. De modo
geral, existe a tendência de melhorias
sociais e econômicas para a população de áreas menos desenvolvidas.
O sistema elétrico indiano experimenta grandes variações diárias e
sazonais de carga. Na falta de uma
capacidade hidrelétrica adequada
conectada ao sistema, as variações
de carga e demanda de pico são
substancialmente atendidas pela geração térmica, o que leva a variações
não permissíveis de frequência que
regularmente resultam em desligamentos em cascata, colapso do
sistema de transmissão e danos às
usinas térmicas. Com a introdução
de tarifas baseadas na disponibili-
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dade e pesadas multas sobre a não
conformidade com os programas de
entrada e saída de operação, melhorias consideráveis têm sido conseguidas na estabilidade do sistema
e na confiabilidade e qualidade do
fornecimento. Ainda assim, atualmente as variações na frequência são
muito maiores do que o permitido
e usual em países desenvolvidos.
Há falta de gás no país, para que se
sirva de térmicas a gás adicionais
para atender às variações de carga e
demanda de pico.
Os projetos hidrelétricos, incluindo
aqueles de usinas reversíveis, são os
únicos capazes de atender às necessidades do sistema e assegurar que
os parâmetros deste permaneçam
dentro dos limites aceitos internacionalmente. A rápida adição de uma
grande capacidade é realmente a
necessidade atual, um fato reconhecido por todos.
Os obstáculos e as discussões para
a obtenção das autorizações regu-

lamentares da Autoridade Central
de Energia (Central Energy Authority – CEA) e do Ministério do
Meio Ambiente e Florestas para o
desenvolvimento de projetos hidrelétricos costumavam ser um grande
empecilho no passado. A recente
simplificação dos procedimentos
para a concessão de autorizações,
ratificações e liberações é agora
um fator de motivação tanto para
os empreendedores privados como
para o Governo, e os Produtores
Independentes de Energia (Independente Power Producers – IPPs)
têm demonstrado grande interesse
em investir em projetos hidrelétricos
de grande porte. O clima que se difunde no setor privado, favorável ao
desenvolvimento da hidreletricidade,
e o entusiasmo dos IPPs devem ser
completamente aproveitados para a
adição de uma grande capacidade
hidrelétrica.
Um desenvolvimento hidrelétrico acelerado é a única maneira de garantir o
suprimento adequado de eletricidade

opiniões sobre o desenvolvimento hidrelétric o

confiável a preços economicamente
acessíveis e para atender às necessidades atuais e futuras de energia.
Somente a hidreletricidade é capaz
de permitir que a desejada taxa de
crescimento seja alcançada. Somente a
hidreletricidade é capaz de conduzir a
melhorias sociais e econômicas para a
parcela menos favorecida da população residente em áreas remotas e
pouco desenvolvidas.
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A esperança é energia que mobiliza
corações e salva vidas
Enviado em 28/08/2007

Os avanços sociais e econômicos que
a eletricidade proporciona mostram
a sua capacidade de influenciar a
qualidade de vida das pessoas. A
energia tem um grande potencial de
transformação e deve colaborar para
o desenvolvimento integral de todos,
com saúde, educação e respeito ao
meio ambiente. A união de esforços,
como aconteceu na construção da
Usina de Itaipu, é, para mim, sinal da
força da solidariedade.
Quando estive em Foz do Iguaçu (PR),
no ano de 2004, pude constatar que,
além de movimentar a economia, a
empresa investe em ações sociais e em
cuidados ambientais.
Os projetos desenvolvidos pela
Itaipu Binacional, em conjunto com
a Pastoral da Criança, com outras
organizações e as comunidades da
região, incentivam a educação escolar,
o voluntariado, a geração de renda, a
equidade de gênero, além de contribuírem para a prevenção da exploração
sexual e do trabalho infantil.

A população local participa de Comitês,
de programas de formação como o Família Brasileira Fortalecida e o de hortas medicinais caseiras. A Pastoral da
Criança também trabalha em conjunto
com a empresa para proporcionar
melhor qualidade de vida nas aldeias
indígenas de São Miguel do Iguaçu e
Diamante do Oeste. Essas ações contribuem para compensar as mudanças
que essa população vivenciou com a
instalação do lago, quando muitos foram deslocados e deixaram suas terras
e suas comunidades de origem.
Essa parceria fortalece muito o nosso
trabalho. A Pastoral da Criança acompanha 94% das crianças pobres nas
cidades da região de Foz do Iguaçu,
são 19.157 crianças de zero a 6 anos e
650 gestantes. O índice de mortalidade
infantil entre essas crianças, em 2006,
foi de 8,3 mortes por mil e apenas 1%
delas estiveram desnutridas. Parabéns
a todos pelos resultados!

gestantes, em 42 mil comunidades de
todos os estados.
A taxa de mortalidade entre as crianças
acompanhadas é de 13 por mil,
enquanto a média nacional é de 22,5
por mil (Ministério da Saúde/2004).
A redução conquistada pela Pastoral
da Criança representa um grande
avanço, porque nas áreas mais pobres
e bolsões de miséria onde a instituição
atua, a mortalidade infantil chega a ser
o dobro da média nacional.
No próximo ano, a Pastoral da Criança
completa 25 anos, acompanhando
20% das crianças pobres brasileiras – e
nossa meta é chegar a todas elas. Para
tanto, necessitamos contar com a colaboração de grandes parceiros, como
a Itaipu Binacional. Vamos continuar
trabalhando para que todos tenham
fé e vida em abundância, garantindo
melhor qualidade de vida para todas
as crianças e famílias brasileiras.

No Brasil, mais de 270 mil voluntários
acompanham 2 milhões de crianças e
Zilda Arns faleceu em 12 de janeiro de 2010. Foi uma das muitas vítimas do violento terremoto
que atingiu o Haiti naquele dia, onde se encontrava em missão humanitária.
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