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No dia 9 de janeiro de 1963 o túnel
que desviou o curso do rio Gran-
de para a construção da Usina de
Furnas foi fechado e as águas que
formaram um dos maiores reser-

vatórios do mundo. Assim surgiram praias,
cânions e cachoeiras. São 1.457,48 km² de ex-
tensão!

Para isto, foi necessário uma tecnologia
nova e a construção de túneis e galerias para
desviar o curso dos rios Grande e Sapucaí

O Lago de Furnas é a maior extensão de
água do Estado de Minas Gerais e um dos
maiores lagos artificiais do mundo. É alimen-
tado por nascentes e rios de águas cristalinas,
modificou a paisagem e a vida econômica dos
municípios em volta. Segundo a Associação
dos Municípios do Lago de Furnas (ALAGO):
“historicamente a região guarda a memória
das tribos indígenas que ali habitaram, das tri-
lhas bandeirantes em busca de ouro, das fa-
zendas seculares e dos quilombos rebeldes.
Muito dessa história submergiu em fevereiro
de 1963, quando as águas do lago subiram seu
nível por sobre casas, plantações e até mes-
mo cidades, transformando definitivamente o
lugar. Seus habitantes levaram algum tempo
para reconhecer a nova paisagem e as novas
possibilidades oferecidas pelo grande lago
que se formara.

Aos poucos, porém, em seus remansos,
agradáveis pousadas, férteis pesqueiros e ele-

gantes embarcações foram surgindo e deline-
ando o futuro turístico do Lago de Furnas”.

A maioria dos municípios possuía vocação
agropecuária, mas com o alagamento das áre-
as produtivas diversificaram suas atividades.
Surgiram pequenos comércios e o turismo
apresenta-se hoje como opção natural para
geração de renda na região. São cerca de 260
empreendimentos turísticos, entre hotéis, pou-
sadas e clubes náuticos, de acordo
com a Associação dos Municípios do Lago de
Furnas (Alago) que movimentam a economia
local, gerando empregos e impostos para os
municípios.

O Lago de Furnas
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O Lago de Furnas, logo chamado de
“mar de Minas”, é a maior extensão de
água do Estado de Minas Gerais e um

dos maiores lagos artificiais do mundo. Cobre
uma superfície de 1.457,48km², tendo modifi-
cado a paisagem dos trinta e quatro municípi-
os atingidos pela sua inundação, com a cria-
ção de praias e desfiladeiros. Segundo a As-
sociação dos Municípios do Lago de Furnas
(ALAGO): “historicamente a região guarda a
memória das tribos indígenas que ali habita-
ram, das trilhas bandeirantes em busca de ouro,
das fazendas seculares e dos quilombos re-
beldes. Muito dessa história submergiu em fe-
vereiro de 1963, quando as águas do lago su-
biram seu nível por sobre casas, plantações e
até mesmo cidades, transformando definitiva-
mente o lugar. Seus habitantes levaram algum
tempo para reconhecer a nova paisagem e as
novas possibilidades oferecidas pelo grande
lago que se formara. Aos poucos, porém, em
seus remansos, agradáveis pousadas, férteis
pesqueiros e elegantes embarcações foram
surgindo e delineando o futuro turístico do Lago
de Furnas”.

Mas não bastava vencer o desafio de cons-
truir a hidrelétrica para fornecer a energia que
o Brasil desejava. Era preciso fazer muito mais
pela região, oferecendo novas oportunidades
econômicas para a população local. E aí en-
trou a política de meio ambiente da Empresa.

3

A estação de Hidrobiologia e Piscicultu-
ra, implantada na década dos 70, além de
produzir espécies nativas como dourado,
trairão, piau-três-pintas, piracanjuba,
curimbatá e pau-caranha, para repovoar o
reservatório, faz a distribuição de tilápias in-
vertidas para os produtores rurais de São
José da Barra.

A estação também realiza o levantamento
das comunidades de peixes de cada reser-
vatório das usinas em operação no Rio Gran-
de, Paranaíba e Paraíba do Sul e emite re-
latórios para órgãos ambientais, como Insti-
tuto Florestal e Ibama. Além disso, avalia a
qualidade da água em termos ambientais,
medindo o grau de poluição através dos ní-
veis de fósforo e nitrogênio.

Outra atividade que beneficia diretamen-
te os municípios vizinhos à usina é realiza-
da pelo Horto, que produz cerca de 80 mil
mudas/ano de espécies nativas cultivadas
para o reflorestamento de parte da mata ciliar
e destinadas à arborização das cidades ba-
nhadas pelo Lago de Furnas.
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I – A Eletrobrás
Até a década de 1950 o Grupo Light praticamente dominava o mer-

cado de energia no Brasil. Estabelecido no Rio de Janeiro e em São
Paulo, tinha a principal região econômica do país em suas mãos e uma
elevada capacidade de
produção. Pouco antes
da guerra, a Light tinha
uma capacidade de ge-
ração que superava a
sua demanda local. E,
vale dizer, o país vivia
uma fase de expansão
com muita propaganda
em torno do consumo de
mais aparelhos e, con-
sequentemente, mais
energia.

No primeiro semestre
de 1953 foi elaborado o
primeiro Plano Nacional
de Eletrificação e, pela
primeira vez na nossa
história, foi realizado um verdadeiro dimensionamento do mercado de
energia, previsão do crescimento para os próximos 10 anos (região por

região), integração através de sis-
temas de transmissão de energia
e estimativa dos investimentos ne-
cessários.

Desse estudo resultou o projeto
que levaria à criação da Eletrobrás.
Já no projeto inicial, a Eletrobrás
era prevista como uma empresa
“holding” de dois sistemas: as sub-
sidiárias, nas quais detinha a mai-
oria do capital, e as associadas,
que operavam nas regiões mais ri-
cas (SP, RJ, MG) e os governos lo-
cais tinham maioria do capital.

O projeto da Eletrobrás foi ao
Congresso no final do governo
Vargas. Tramitou durante os gover-

nos de Café Filho, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, sendo final-
mente aprovado no governo de João Goulart (1963)!

II - Furnas
O potencial do Rio Grande, em Minas Gerais, para a construção de

uma usina hidrelétrica já era motivo de especulação na época dos estu-
dos para a criação da Eletrobrás. Mas foi o engenheiro Francisco
Noronha quem descobriu as “Corredeiras de Furnas” e desenhou um

(Ernesto Germano Parés)

A batalha

pela

energia.

A batalha

pela

energia.
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esboço do que seria uma represa
no local. Seu trabalho foi apresen-
tado ao engenheiro John Reginald
Cotrim, futuro presidente de
FURNAS.

Estudos posteriores comprova-

ram que a primeira análise estava
correta e havia potencial que per-
mitisse a construção de uma usina
de grande porte para atender os
três principais centros socioeco-
nômicos do país: São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte.

Em 1955 o projeto foi en-
campado pelo governo de Jusceli-
no Kubitschek e, em 28 de feverei-
ro de 1957, foi assinado o decreto
41.066 criando uma das maiores
obras do seu governo: a Central
Elétrica de Furnas, com sede em
Passos, Minas Gerais.

O desafio estava lançado e par-
tia-se para a construção da maior
usina hidrelétrica do país, na épo-
ca, com capacidade de gerar 1.216
GW! E isto exigia a contratação de
novos profissionais e a importação
de equipamentos. Os estudos em
modelos reduzidos foram efetua-

dos no Laboratório de Hi-
dráulica Saturnino de Brito no
Rio de Janeiro.

Para preservar a cidade
de Capitólio, foi feita a trans-
posição do Rio Piumhi e toda
a sua bacia (com 22 afluen-
tes) para a Bacia do Rio São
Francisco. A construção de
túneis e galerias para desvi-
ar o curso dos rios Grande e
Sapucaí foi outra etapa difí-
cil que exigiu muito dos en-
genheiros e operários na
obra.



Ano XV - Outubro 2010 - Nº 120

6

C omo sabemos, a
geração de ener
gia no Brasil é
prioritariamente
hídrica. Segundo

dados de 2009, 73% de nossa
energia elétrica é de fonte hídrica,
25% de fonte térmica, e 2% de
demais fontes (nuclear, eólica,
solar, biomassa, etc).

Sabemos também que o con-
sumo nacional de energia elétri-
ca, em 2009, esteve em torno de
430 bilhões de kWh, atendendo a
cerca de 64 milhões de consumi-
dores.

Como isto é possível? Como
gerar tanta energia e fazer chegar
a lugares tão distantes?

Ao contrário de países euro-
peus, majoritariamente abasteci-
dos por geração térmica ou nucle-
ar, em um país continental como
o Brasil as grandes usinas gera-
doras ficam localizadas em luga-
res distantes dos centros consu-
midores (cidades e indústrias).
Portanto, faz-se necessária a
interligação entre as usinas gera-
doras e os consumidores para
que a energia elétrica possa ser
usada. Esta interligação entre a
geração e os centros consumido-
res é chamada de “Sistema de
Transmissão”.

No caso brasileiro, o Sistema
de Transmissão foi planejado e or-
ganizado em forma de um Siste-
ma Interligado. Ou seja, foi

construído de tal forma que além
da simples ligação entre uma usi-
na, em particular, e os pontos con-
sumidores existem também diver-
sas usinas ligadas entre si, e vá-
rios centros consumidores liga-
dos a diferentes usinas.

É isto que dá garantia ao sis-
tema, pois, caso a linha de aten-
dimento ao centro de consumo
seja interrompida, este pode ser
atendido por outra sem que haja
interrupção no fornecimento.

Para dar ainda maior confia-
bilidade ao sistema, o governo
Lula promoveu uma reforma do
Setor Elétrico nacional, envolven-
do agentes públicos (veja o Qua-
dro 1).

A rede de
transmissão

É a rede que liga as grandes
usinas de geração às áreas de
grande consumo. Em geral ape-
nas poucos consumidores com
um alto consumo de energia elé-
trica são conectados às redes de
transmissão onde predomina a
estrutura de linhas aéreas.

A segurança é um aspecto fun-
damental  e qualquer falta neste
nível pode levar a problemas no sis-
tema e descontinuidade de supri-
mento para um grande número de
consumidores. O nível de tensão
depende do país, mas normal-

Furnas e o Sistema

Interligado

Setor Elétrico

Nacional
Furnas e o Sistema

Interligado
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mente o nível de tensão estabele-
cido está entre 220 kV e 765 kV.

A rede de
sub-transmissão

Recebe energia da rede de
transmissão com e a transporta
para pequenas cidades ou impor-
tantes consumidores industriais.
O nível de tensão está entre 35 kV
e 160 kV e, em geral, está arran-
jada em forma de anel para au-
mentar a segurança do sistema.

Redes de
Distribuição

São as mais próximas do usuá-
rio comum e que alimentam con-
sumidores industriais de mé-
dio e pequeno porte, consumido-
res comerciais e de serviços e
consumidores residenciais.

Veja no Quadro 2 um esque-
ma das redes.

 

Furnas é líder
nas linhas

de transmissão

Considerando dados de 2009,
o Brasil tem hoje mais de 176 mil
quilômetros de Linhas de Trans-
missão, o que o coloca entre os
quatro maiores no ranking mun-
dial em extensão na área de
transmissão. Deste total,
19.277,5 km fazem parte da rede
básica de Furnas, configurada
em linhas com tensões de 138,
230, 345, 500, 750 e ± 600 kV,
que passam por oito estados e o
Distrito Federal.

As demais empresas investi-
doras em linhas de transmissão
no país são: CTEEP, 18.495 km;
CHESF, 18.260 km; Eletrosul,
10.693 km; Eletronorte, 7.856 km;
CEEE, 6.008 km; CEMIG, 4.875
km; COPEL, 1.766 km. Apenas o
Amazonas, Roraima, Acre,

Amapá, Rondônia e parte dos
Estados do Pará ainda não

fazem parte do sistema integra-
do de eletrificação.

Furnas opera nos seguintes
sistemas de transmissão:

1) Sistema Centro-oeste / Su-
deste, com tensão de 500 kV.
Essa linha interliga as
subestações de Samambaia
(DF), Itumbiara (GO) e Embor-
cação (SP). Este sistema con-
centra pelo menos 60% da de-
manda de energia no Brasil;

2) Sistema sul – sudeste. Com
energia transferida da usina de
Itaipu (2 circuitos em CC em
600kV ligando a usina a São Ro-
que (SP), 2 circuito 765kV ligan-
do a usina a Tijuco Preto).

Para realizar todo este servi-
ço, Furnas conta com 49
subestações e capacidade de
transformação instalada equiva-
lente a 101.651 MVA. São 642
transformadores!

 

Subestação de Ibiúna:
referência mundial.
        
Toda a energia gerada pela

hidrelétrica de Itaipu é transmiti-
da pela subestação de Foz do
Iguaçu para as unidades de Ibiúna
e Ivaiporã, ambas no Paraná.
Parte dessa corrente chega às
duas unidades em corrente alter-
nada (CA) e outra parte em cor-
rente contínua (CC).

A parte que chega em Ibiúna
em corrente contínua, depois de
percorrer mais de 790 km, é ali
transformada em corrente alter-
nada (60 hertz) e encaminhada
para o Sistema Interligado Naci-
onal através de Campinas,
Guarulhos, Tijuco Preto, Interlagos
e Bateias.        

Ibiúna é considerada a maior
unidade conversora de corrente
contínua em alta tensão do mun-
do. Ocupa um terreno de mais de
270 hectares e possui uma área
energizada de cerca de 63 hec-

7
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tares. É responsável pela trans-
missão de cerca de 37.000
gigawatt/hora (GWh), o que equi-
vale a 13% do consumo nacional
e 43% do consumo do estado de
São Paulo!

 

Subestação de
Tijuco Preto

A Subestação de Tijuco Preto
é responsável pela transmissão
de parte da energia gerada na
Usina de Itaipu. Ocupa uma área
de 1.467.370 m2, dos quais
555.000 m2 correspondem à
área energizada.

 Tijuco Preto começou a funci-
onar em setembro de 1982. Sua
função é interligar as regiões Sul
e Sudeste do país, bem como
disponibilizar energia elétrica pro-
veniente de Itaipu aos estados de
São Paulo e Rio de Janeiro, pela
Linha de Transmissão Cachoei-
ra Paulista/ Tijuco Preto, em 500
kV.

A Subestação de Tijuco Preto
abriga o maior transformador
monofásico do Brasil, o que me-
receu destaque na edição brasi-
leira do Guiness Book.

É a principal subestação de
energia elétrica da Grande São
Paulo e está localizada no distri-
to de Quatinga, em Mogi das Cru-
zes - SP. Aqui terminam as 3 li-
nhas de transmissão de 765 kV
q vem desde a Hidrelétrica de

Itaipu, passando pelas
subestações de Ivaiporã - PR e
Itaberá - SP.

A tensão de 765 kV entre a
Subestação Tijuco Preto e Itaipu,
é a mais alta de todo o sistema
elétrico brasileiro.

 

Subestação
de Ivaiporã

Ainda falando do Sistema In-
tegrado de Itaipu, não podemos
deixar de citar a subestação de
Ivaiporã.

O Sistema de Transmissão de
Itaipu é integrado por cinco linhas
de transmissão, que cruzam mais
de 900 km desde Foz do Iguaçu
(PR) até Tijuco Preto e Ibiúna. É
composto por três linhas em cor-
rente alternada, com tensão de
765 kV, que passam pela
Subestação de Ivaiporã e duas li-
nhas em corrente contínua de ±
600 kV!

A unidade possui, também,
três bancos de autotrans-forma-
dores, que fazem a interligação
com o Sul do país, através da
subestação da Eletrosul que, jun-
tos, somam cerca de 5.000 MW,
quase a metade da potência de
Itaipu (12.600 MW).

A Subestação de Ivaiporã foi
criada em meados de 1982, com
a energização do primeiro banco
de autotransformadores, uma li-
nha de transmissão de 500 kV
para a Eletrosul e uma de 765

kV para a Subestação de
Itaberá. Está instalada numa área
de, aproximadamente, 56 al-
queires, sendo 14 de área ener-
gizada.

 

Subestação de
Adrianópolis.

Considerada a maior do esta-
do do Rio de Janeiro e a quarta
do Sistema FURNAS, com uma
capacidade instalada de 2.580

Quadro 1
 Estrutura

do Setor
Elétrico
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MVA, a Subestação de Adri-
anópolis (STAD.O) é responsável
por 64% de toda energia consu-
mida no Rio de Janeiro e no Es-
pírito Santo.

Com a entrada em operação
do terceiro circuito da linha de
transmissão Cachoeira Paulista-
Adrianópolis III, a subestação
passou por obras de e deu mais
confiabilidade ao sistema. Foi
instalado um banco de transfor-
madores de 345 kV para 138 kV
e um de 500 kV para 345 kV.

Ocupando um terreno de,
aproximadamente, 173 mil metros
quadrados, sendo 146 de área
energizada, a subestação é divi-
da em três áreas: Setor de 138
kV - Possui seis linhas de
interligação com a Ampla, antiga
Cerj, e duas linhas com o Cepel,
alimentadas por quatro bancos
de autotransformadores de 345,
138 e 225 kV, de 225 MVA cada
uma; Setor de 345 kV - Supre a
região Norte-Fluminense e o Es-
pírito Santo, através de duas li-
nhas de transmissão, para
Macaé e Grande Rio, e duas para
a Subestação de Jacarepaguá.
Este setor ainda possui dois ban-
cos de capacitores de 160 MVAR,
para fins de controle do sistema;
Setor de 500 kV – Através do su-
primento de energia proveniente
da Subestação de Cachoeira
Paulista, garante o restante da
energia necessária para abaste-
cer o Grande Rio.

 

O Centro de
Operações
do Sistema

O Sistema Furnas é supervisi-
onado de forma geral pelo Cen-
tro de Operação do Sistema, em
articulação com os centros de
operação regionais. Informações
das mais remotas áreas regionais
são transmitidas por meio de
tecnologias de comunicação que
levam a estes centros de opera-

ção um panorama on-line com-
pleto de todo o sistema, utilizan-
do sistemas computacionais de
tempo real (SOL) e tecnologias de
última geração videowall.

Os centros de operação regi-
onais têm como principais encar-
gos a coordenação de manobras
e a normalização do sistema elé-
trico após eventuais perturba-
ções. São quatro centros:

*Centro Regional Minas, loca-
lizado na Usina Hidrelétrica de
Furnas, em cuja área de respon-
sabilidade estão incluídas as usi-
nas do rio Grande;

*Centro Regional Rio, localiza-
do na Subestação de Jacare-
paguá, cuja área de responsabi-
lidade inclui os troncos de alimen-
tação dos estados do Rio de Ja-
neiro e Espírito Santo;

*Centro Regional São Paulo,
localizado na Subestação de
Campinas, cuja área de respon-
sabilidade inclui os troncos de ali-
mentação da grande São Paulo
e o Sistema de Transmissão pro-
veniente da Usina Hidrelétrica de
Itaipu;

*Centro Regional Goiás, loca-
lizado na Usina de Itumbiara, cuja
área de responsabilidade inclui
os troncos de alimentação aos
estados de Goiás, Mato Grosso,
parte do Tocantins e do Distrito
Federal.

O Centro de Operação do Sis-
tema e o Centro de Supervisão
de Telecomunicações localizam-
se no Rio de Janeiro.

Quadro 2
Estrutura Básica

9
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01. De toda a energia atu-
almente produzida no mundo,
20% é consumida pelo setor
de transporte; pouco mais de
30% se destina à iluminação,
refrigeração, calefação, trans-
missão e recepção de infor-
mações, uso doméstico, co-
mércio e edifícios públicos; o
restante, pouco menos de
50%, é consumida pela indús-
tria, especialmente a siderur-
gia, cimentos, vidro, química,
alumínio, celulose e papel. Por-
tanto, indústria e transporte são
as principais beneficiárias da
produção de energia.

02. Do total de energia pro-
duzida no mundo, 38% pro-
vém do petróleo; 26% do car-
vão; 22% do gás natural; 7%
da geração nuclear e os 7%
restantes da geração hidráu-
lica, solar, eólica, etc. (gráfico
b). Ou seja, a produção de
energia do planeta é forte-
mente dependente das reser-
vas finitas (petróleo, carvão,
gás e água). Veja o gráfico.

03. Neste primeiro artigo so-

bre o tema “Energia e as crises do
século XXI”, vamos começar com
uma rápida visão da questão do pe-
tróleo e a situação de dependência
mundial desse produto que já causou
uma grande crise do sistema, na dé-
cada de 1970, mas que ainda não
fez sentir todo o peso de sua partici-
pação na economia e na sociedade
moderna. Ou, pelo menos, este de-
bate ainda não saiu das salas refri-
geradas dos centros de pesquisas e
dos centros acadêmicos para ganhar
a atenção das organizações sociais.

04. Para iniciarmos este estudo,
devemos assinalar que o dado
mais importante, recentemente di-
vulgado e confirmado pelas orga-
nizações internacionais que tratam
do assunto, é que as reservas to-
tais de petróleo do planeta chegam,
atualmente, a 1 trilhão e 200 bilhões
de barris. Ou seja, isto representa,
neste momento, pouco mais da
metade de todo o petróleo que a
natureza produziu em milhões de
anos e guardou no subsolo. E, ob-
viamente, este petróleo vai se tor-
nando cada vez mais raro, uma vez
que as jazidas em locais de fácil
exploração vão se esgotando.

05. É verdade, também, que
alguns defensores da tese de
que o risco ainda não é iminen-
te asseguram que as novas
tecnologias que vão sendo de-
senvolvidas permitem a explora-
ção do petróleo nesses locais de
mais difícil exploração. Mas, ain-
da assim, se o mundo continuar
consumindo petróleo na mesma
quantidade consumida atual-
mente (cerca de 30 bilhões de
barris/ano), a reserva mundial
(1,3 trilhão) acabaria em pouco
mais de 40 anos.

06. O “Pico” do petróleo ou
“Pico de Hubbert”, um estudo
que procura demonstrar que a
descoberta de novas reservas
já não acompanha a explora-
ção das existentes e que o
mundo gasta mais petróleo do
que pode ser dado pela natu-
reza, é uma teoria polêmica,
mas que tem mais adeptos a
cada dia. Segundo alguns es-
tudiosos, a partir deste ano
(2010) o mundo estaria alcan-
çando este “Pico”, ou seja, as
novas jazidas já não seriam
descobertas com a mesma ra-

10
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pidez do consumo diário. Mas
existem estudiosos que com-
provam, com máquinas de cal-
cular e gráficos, que este “Pico”
foi alcançado desde 1970. Os
números mostram que, hoje,
são extraídos 5 barris de petró-
leo para cada novo barril des-
coberto.

07. A ASPO (Association for
the Study of Peak Oil and Gas),
baseada em novas pesquisas
geológicas, avalia que o “pico”
ocorreu em 2007. Mas seus nú-
meros mostram também que cer-
ca de 50 países produtores de
petróleo já ultrapassaram esta
marca e que apenas pouco mais
de 10 países ainda tem capaci-
dade de ampliar sua produção.
O presidente da Royal Dutch
Shell, Jeroen van der Veer, reco-
nheceu publicamente, em 2004,
a realidade do pico petrolífero. “A
era do petróleo fácil está prova-
velmente ultrapassada”, declarou
em Davos, no Fórum Econômi-
co Mundial, evitando pronunciar
a palavra “pico”.1

08. Um caso paradigmático,
bem próximo de nós, é o do Mé-
xico. As reservas mexicanas es-
timadas são de 15 bilhões de
barris, dos quais são extraídos 1
bilhão e 400 milhões por ano
(45% exportados para os EUA).
Nesta proporção, as suas reser-
vas estarão esgotadas em 11
anos e já podemos notar este ris-
co com uma simples e conheci-
da realidade: a produção na ter-
ceira maior jazida de petróleo do
mundo e a principal do México,
Cantarell, está em queda e em
2006 não chegou a produzir 2 mi-
lhões de barris diários. Em 2008
a queda se acentuou e o poço já
produzia pouco mais de 600 mil

barris diários. Sua produção nor-
mal, em 2004, era de 2.033.000
barris diários. A informação foi
dada pelo diretor de Exploração
e Produção da Pemex (a empre-
sa estatal mexicana).

09. Os EUA, com apenas 5%
da população mundial, conso-
mem 25% de todo o petróleo pro-
duzido no planeta e metade des-
te total é importado. As importa-
ções estadunidenses alcançam
11 milhões de barris diários, dos
quais: 1,6 milhão do México; 2 mi-
lhões da Venezuela e o restante
do mundo árabe. Pelo que, pode-
mos ver, o país é fortemente de-
pendente da importação do petró-
leo, esteja onde estiver, o que jus-
tifica as intervenções militares no
Oriente Médio e em outras regi-
ões do planeta.

10. Também não é muito difícil
de entender o poder e a ação das
grandes empresas petrolíferas no
mundo, em particular a influência
que têm no atual governo dos
EUA. Aliás, entre os três negóci-
os mais lucrativos do planeta, se-
gundo publicações especi-
alizadas, estão a indústria militar,
o narcotráfico e a energia (petró-
leo/gás).

11
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Políticas do setor elétrico.

Quando FHC iniciou o seu pri-
meiro mandato como presiden-
te, o setor elétrico nacional era pro-
jetado e administrado sobre três
segmentos bem conhecidos: a
geração, a transmissão e a dis-
tribuição.

A geração estava sob a res-
ponsabilidade das grandes gera-
doras estatais (Furnas, Chesf,
Eletronorte e Eletrosul), ainda que
o sistema contasse também com
as pequenas centrais (PCHs).

Na outra ponta, as distribuido-
ras eram empresas sob adminis-
tração dos governos estaduais
ou, em alguns casos, federal.

Entre as duas, o setor de
transmissão de energia que fica-
va a cargo do Sistema Eletrobrás,
com a importante e significativa
participação de Furnas, que já de-
senvolvia tecnologia própria no
setor.

Iniciado o governo FHC, este
modelo foi alterado e incluído um
novo segmento que recebeu o
nome de “comercialização”. Ou
seja, já visando o futuro progra-
ma de privatizações, a assesso-
ria do PSDB criou um “agente
comercializador” de energia. Seu
projeto era bem simples e, de cer-
ta forma, lógico para quem pre-
tendia vender o sistema elétrico
nacional: criava um organismo
responsável pela comerciali-
zação da energia, privatizava as
distribuidoras e depois seria a vez
das geradoras. O sistema de
transmissão, por ter também in-
teresses na telefonia e internet
(possibilidade das infovias), fica-
ria para outra etapa.

O “plano” começou a dar cer-
to e foram privatizadas todas as
distribuidoras.

Por outro lado, pressionado
por seus aliados no exterior, FHC
resolveu também, de forma pre-
cipitada e sem estudos prévios,
trocar a matriz energética nacio-
nal. A idéia era substituir a matriz
hídrica, mais barata e já domina-
da pelos nossos técnicos, pela
matriz termelétrica a partir do gás.
Surgiu assim o chamado Progra-
ma Prioritário das Termelétricas,
um projeto que não foi adiante e
consumiu muito dinheiro brasilei-
ro. O único grande beneficiário do
projeto foi o grupo Enron, dos
EUA. Aquele mesmo que faliu e
deixou seus empregados sem o
fundo de pensão!

FHC sabotou o parque
energético nacional.

Em 1996, ainda em seu primeiro
mandato, mas já comprometido com o
programa de privatizações, Fernando
Henrique Cardoso recebeu dos técni-
cos do Ministério de Minas e Energia um
programa de obras para o setor com
um relatório sobre os riscos de desa-
bastecimento de energia. Mas ele op-
tou por desconhecer o documento e
nada foi feito.

Quatro anos mais tarde, um novo pro-
grama apresentado ao presidente previa
a construção de 31 usinas hidrelétricas,
mas só foram autorizadas 13 licitações e
o restante ficou “na gaveta”.

O Programa Prioritário das Ter-
melétricas previa a construção de 49 usi-
nas, mas o governo não conseguiu (ou
não desejou) transmitir segurança em seu
projeto. Apenas 12 saíram do papel e,
mesmo assim, nove sob liderança da
Petrobrás!

Hoje sabemos que não foi falta de in-
formação. Os relatórios técnicos de-
monstram que desde 1991 o consumo
de energia elétrica vem crescendo a ta-
xas superiores ao crescimento do PIB -
Produto Interno Bruto. Entre 91 e 94, o
consumo de energia cresceu a uma

média de 3,5% ao ano, contra 2,8% do
PIB. De 1994 a 2000, a situação só fez
se agravar. Enquanto o nosso PIB cres-

ceu em média 2,6% ao ano, o aumento
do consumo saltou para 4,5% ao ano no
período, com projeção de crescimento de
5,5% ao ano entre 1999 e 2004. Apesar
deste crescimento no consumo, um re-
latório do BNDES mostra que a capaci-
dade de geração de energia estacionou
seu aumento em insuficientes 3,8% du-
rante o governo FHC. Ou seja, o caos era
previsível e o governo nada fez.

Ou melhor, não quis fazer porque já ti-
nha um projeto de privatizar as empresas.

A energia e o crescimento
econômico.

Historicamente, sabemos que um país
com Produto Interno Bruto (PIB) elevado
tem um mercado suficientemente forte
para garantir um consumo igualmente
forte e um setor industrial capaz de ga-
rantir a transformação de bens primários
em bens de consumo. Os países hoje
considerados como desenvolvidos sem-
pre tiveram uma indústria notadamente
forte, e dentro da indústria, o setor side-
rúrgico sempre mereceu destaque.

Porém, o setor siderúrgico é um gran-
de consumidor de energia. Portanto, a
relação entre PIB e consumo de energia
do país sempre foi bastante evidente. Em
outras palavras, podemos dizer que quan-
to maior o consumo de energia do país,
maior o seu PIB.

O Brasil, ao contrário da grande maio-
ria dos países, tem 41% da sua oferta in-
terna de energia oriunda de fontes
renováveis. É uma proporção importante
de analisar porque a média mundial é de
14% e apenas de 6% nos países industri-
alizados, quase todos dependentes de
petróleo ou gás, fontes não renováveis.

E nós estamos preparados para man-
ter este avanço e sustenta o crescimen-
to do país.

Em entrevista concedida ao jornal O
Globo (24/08/2010), o presidente da Em-
presa de Pesquisa Energética (EPE),
Maurício Tolmasquim, explicou que o Brasil
terá energia para dar suporte a um cres-
cimento de até 7% ao ano do Produto In-
terno Bruto (PIB), até 2014.

“Se a economia do Brasil crescer a
uma média de 5% nos próximos anos,
haverá uma sobra de cerca de 5.800 MW.
Ou seja, o Brasil pode crescer até 7% ao
ano que teremos energia suficiente”, dis-
se ele.

Em entrevista à revista Carta Capital
ele foi ainda mais preciso: “A demanda
projetada até 2014 já está suprida. Temos
entre 3 mil e 3,5 mil megawatts-médios
contratados para entrar em funcionamen-
to por ano. Isso permite um crescimento
econômico anual de 7%”.

E Furnas é parte importante nesta
garantia para o crescimento!

Setor  Elétrico
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O verdadeiro
torcedor não
abandona o
seu time na
hora da deci-

são! Seja como for, estará
acompanhando cada segun-
do do jogo decisivo e tor-
cendo, “empurrando o
time”.

No próximo dia 31 de ou-
tubro temos um jogo impor-
tante, uma decisão que sig-
nifica não apenas a conquis-
ta de mais um “caneco”,
mas o nosso futuro pelos
próximos quatro anos,
como cidadãos, como traba-

É jogo de decisão!
lhadores e como torcedores de
um Brasil melhor.

Estão em disputa dois “ti-
mes”, dois projetos bem dife-
rentes para o país. Nós, traba-
lhadores de uma empresa esta-
tal do porte de Furnas, já tive-
mos experiências com os dois
projetos. Sabemos o que um e
outro fizeram, vimos o que sig-
nificou um e outro para nossa
empresa e para nossos empre-
gos.

Ninguém melhor do que o em-
pregado de Furnas para fazer
esta avaliação e escolher o time
que sairá campeão das urnas.

Mas, preste muita atenção, o

segundo turno da eleição
presidencial, dia 31, é vés-
pera de um “feriadão”! Pre-
cisamos estar conscientes
da importância do voto e
não podemos deixar que ou-
tros decidam por nós. Abs-
ter-se, neste momento, é
abandonar o time no jogo
decisivo. É como estar tor-
cendo pelo adversário!

Já escreveu um filósofo:
para que o mal triunfe, bas-
ta que os bons se calem!

Dia 31 é jogo de decisão.
Vamos lotar o estádio, va-
mos votar pelo projeto que
desejamos para o país!
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