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O período de 2010 a 2020 deve
ficar marcado pelas mudanças
que trouxe ao mapa energético
brasileiro. Impulsionada por
projetos de grandes hidrelétri-
cas como Belo Monte (11.233 me-
gawatts), Santo Antônio (3.150
MW) e Jirau (3.300 MW), além
da forte tendência de diversifi-
cação nas fontes de geração, a
área passou por fortes transfor-
mações ao longo da década.

De acordo com a Frost &
Sullivan, a expectativa é a de
que, até o final de 2019, o Bra-
sil tenha uma capacidade insta-
lada de geração de energia elé-
trica de 190 mil MW (ou 190 gi-
gawatts), enquanto hoje a capa-
cidade é de 122 GW. A avalia-
ção considera os projetos já
contratados. No entanto, os
atrasos nos empreendimentos
de energia, em especial os pro-
jetos hídricos, já deixam o mer-
cado reticente quanto ao aten-
dimento da demanda.

O volume apontado pela
Frost & Sullivan, de 190 GW de
capacidade até 2019, represen-

tará uma taxa de crescimento
composto anual da ordem de
5,2% até o fim desta década e
um aumento de mais de 50%
na capacidade instalada ao fi-
nal do mesmo ano.

Em contrapartida, a deman-
da por energia também cresce a
passos largos. Segundo o Plano
Decenal de Energia (PDE), a ta-
xa de crescimento na demanda
de eletricidade no país seria de
4,7% ao ano, o que já resultaria
em um cenário ajustado, mas as
empresas eletrointensivas acre-
ditam que esse número está sen-
do subestimado. “O consumo é
bastante atrelado ao crescimen-
to do Produto Interno Bruto
(PIB), que está estimado em
5,3% ao ano. Esse número seria
mais realista para a demanda de
eletricidade”, afirma Dayana
Aguillar, analista de mercado
da Frost & Sullivan.

Cronograma
Nesse cenário de oferta e de-
manda ajustado e com o atraso
em diversos empreendimentos
de energia, a analista afirma
que a preocupação das empre-
sas consumidoras com o efeti-

vo cumprimento desses proje-
tos é grande, principalmente,
considerando a acelerada ativi-
dade econômica e os eventos
esportivos que estão por vir.
Dayana destaca o caso da hidre-
létrica de Belo Monte que já
vem sofrendo atrasos e repre-
senta, sozinha, 16% da capaci-
dade que deveria ser adiciona-
da ao sistema até 2019.

A analista da Frostn acredita
que o cronograma de Belo Mon-
te já está comprometido e a usi-
na está sujeita a novos atrasos.
“A usina tem problemas ligados
a questões ambientais, sua viabi-
lidade econômica é duvidosa e
o seu custo-benefício vem sen-
do bastante questionado”, diz.
Ela afirma que um atraso na
obra irá comprometer a deman-
da futura de energia.

Em um prazo mais curto, as
usinas de Santo Antônio e Jirau,
ambas em Rondônia, também
devem apresentar problemas
no cronograma. Apesar de o
consórcio responsável pela ope-
ração de Jirau ter decidido ante-
cipar a entrada em operação de
janeiro de 2013 para março de
2012, o atraso na construção das

linhas de transmissão deve im-
possibilitar que a energia seja
consumida no novo prazo.

As térmicas ajudam a ampliar
a lista de projetos de energia
atrasados. Ao todo, segundo re-
latório da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), 20%
das usinas contratadas estão
atrasadas e não têm previsão pa-
ra entrar em operação.

Fazendo o contraponto, as
fontes alternativas devem aju-
dar a minimizar o atraso dos
grandes empreendimentos. Se-
gundo o novo planejamento
energético de médio prazo do
país, haverá uma leve queda da
participação da hidreletricida-
de nesta década, bem como da
lenha e carvão vegetal.

Além disso, o percentual de
participação do conjunto das
fontes renováveis de energia
vai aumentar na matriz energé-
tica brasileira nos próximos dez
anos. A presença destes recur-
sos, que somou 44,8% em
2010, chegará a 46,3% em
2020, de acordo com mais re-
cente levantamento do PDE,
produzido pela Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE). ■

Atraso em hidrelétricas preocupa

AQUISIÇÃO

Energias do Brasil
vai explorar Jari
A Energias do Brasil
anunciou ontem a aquisição
da ECE Participações,
que detém 90% do Consórcio
Amapá Energia e os direitos
de exploração da hidrelétrica
de Santo Antônio do Jari,
que terá capacidade para
gerar 373,4 megawatts (MW).
A empresa não revelou
o valor da operação. A EDP,
que possui 64,8% da Energias
do Brasil, informou que
a capacidade instalada da
hidrelétrica corresponderá
a 196,1 MW médios de energia
assegurada, já aprovada
pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel),
"dos quais 190 MW médios
foram vendidos em leilão em
dezembro de 2010 pelo período
de 30 anos até 31 de dezembro
de 2044, equivalente ao término
da concessão". Reuters

Segundo relatório
da Aneel, 20% das
usinas contratadas
estão atrasadas
e não têm previsão
para entrar
em operação

Recurso hídrico, porém, tem sido adotado com participação cada vez maior na composição da matriz energética
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UMA DISCUSSÃO ANTIGA Proposta de construir hidrelétrica no rio Xingu começou no governo militar e enfrentou diversos questionamentos na Justiça

A recém-criada 
Eletronorte inicia os 
Estudos de Inventário 
Hidrelétrico da Bacia 
Hidrográfica do Rio 
Xingu

1975

A Eletronorte começa a fazer 
estudos de viabilidade técnica  
e econômica do chamado 
Complexo Hidrelétrico de 
Altamira, formado pelas usinas 
de Babaquara e Kararaô. 
Calcula-se que o complexo pode 
fornecer 19 mil MW, com 
alagamento de 1.225 km2, 
atingindo 12 terras indígenas

1980

Durante o 1º Encontro dos Povos 
Indígenas do Xingu, em Altamira,  
a índia Tuíra, em sinal de protesto, 
levanta-se da platéia e encosta a 
lâmina do seu facão no rosto do 
presidente da Eletronorte, José 
Antonio Muniz, que fala sobre a 
usina Kararaô (atual Belo Monte). 
A cena é reproduzida na  
imprensa internacional 

1989

Diante dos protestos  
dos líderes indígenas  
e ambientalistas, o projeto 
de Belo Monte é 
remodelado, com a 
previsão de redução da 
área represada para 516 
km2, o que evitaria a 
inundação de terras 
indígenas

1994

Divulgado plano do governo 
Fernando Henrique de US$ 30 
bilhões para aumentar a oferta de 
energia no país, o que inclui a 
construção de 15 usinas, entre elas. 
Belo Monte. A Justiça Federal 
concede liminar à ação civil 
pública que pede suspensão dos 
Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA) de Belo Monte

2001

Contratada uma consultoria para definir  
a forma de vender o projeto de Belo Monte. 
Fernando Henrique critica ambientalistas  
e diz que a oposição à construção de 
hidrelétricas atrapalha o país. O candidato 
à presidência Luiz Inácio Lula da Silva 
lança documento  criticando a construção 
de barragens na Amazônia.  STF nega 
pedido da União e mantém suspenso  
o EIA de Belo Monte

2002
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 6.
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