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B ra s i l

E n e rg i a Seca prolongada provocou redução na operação de várias usinas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Capacidade dos reservatórios do Sul cai a 30%
Vanessa Jurgenfeld, Sérgio
Bueno e Daniel Rittner
De Florianópolis, Porto Alegre
e Brasília

No início da semana, a energia
armazenada nos reservatórios da
região Sul ficou em apenas 30,3%
da capacidade, o menor nível para
esta época do ano desde pelo me-
nos o ano 2000, período para o
qual o Operador Nacional do Siste-
ma (ONS) disponibiliza os dados.
A estiagem deste início de ano le-
vou à diminuição na geração de
energia de diversas usinas em San-
ta Catarina e no Rio Grande do Sul.

Algumas usinas, inclusive, estão
parando a operação de geração
por alguns dias. De acordo com re-
latos de administradores de usi-
nas, a parada na geração decorre
de recomendação do ONS, que te-
ria pedido alguns desligamentos
neste momento para evitar um pe-
ríodo mais complicado no futuro.
O risco é que os reservatórios che-
guem ao inverno — período mais
seco — muito vazios.

Algumas das usinas que deixa-
ram de gerar foram Machadinho,
Foz do Chapecó e Campos Novos,
em Santa Catarina. No Rio Grande
do Sul, a baixa quantidade de chu-
va praticamente paralisou as três
hidrelétricas da Companhia Ener-
gética Rio das Antas (Ceran), con-
trolada pela CPFL Geração, no nor-
deste do Estado. A seca que afetou
as usinas nos dois Estados não
atrapalhou a operação de Itaipu,
que bateu recorde de geração no

primeiro trimestre.
Nas demais regiões, a situação é

tranquila — os reservatórios estão
com 77% da capacidade máxima
no Sudeste/Centro-Oeste, 82% no
Nordeste e 99% no Norte —, o que
afasta riscos para a segurança
energética do país como um todo.

Em Santa Catarina, a Machadi-
nho, que tem capacidade de 1.140
MW, interrompeu a geração em 5
de abril e segue paralisada, en-
quanto Foz do Chapecó ficou para-
da por quatro dias, no início deste
mês, e parou novamente no dia 14
por mais dois dias. A hidrelétrica
de Campos Novos, com capacida-
de de geração de 880 MW, tem pas-
sado os fins de semana sem gerar e
retoma as operações durante a se-
mana, de maneira parcial. Campos
Novos, quando é religada (durante
a semana), opera com 30% da ca-
pacidade. A hidrelétrica Itá, com
capacidade de 1.450 MW, não está

parada, mas diminuiu a geração
para, em média, 380 MW.

“Este é um período de estiagem
mais prolongado que o usual. Fize-
mos esse racionamento agora para
evitar algo mais drástico depois”,
explica Marcelo Chiarello, diretor-
superintendente da Foz do Chape-
có. A usina de Foz do Chapecó tem
capacidade de geração de 855 MW,
mas vem gerando — quando volta
a operar — perto de 640 MW.

Alguns gerentes de usinas ouvi-
dos pelo Va l o r em Santa Catarina
explicam que parte das usinas está,
fazendo um rodízio de paradas e
religamentos, o que deve perdurar
enquanto a situação de chuvas não
se normalizar. “Estamos desligan-
do a geração nos fins de semana e
aproveitamos para fazer manuten-
ções”, afirma Volnei Delfes, geren-
te da hidrelétrica de Campos No-
vos. Há programação de manuten-
ções até 30 de abril, quando se es-

pera que volte a operar normal-
mente. Segundo ele, em 2009,
houve período similar de estia-
gem, mas a usina operou em situa-
ção melhor do que agora: gerava
cerca de 50% da capacidade.

De acordo com o diretor de pro-
dução da Tractebel Energia, José
Carlos Cauduro Minuzzo, aconte-
ceram três períodos de grande es-
tiagem nos últimos 12 anos, que
culminaram com a necessidade de
paralisação da geração na hidrelé-
trica Machadinho: 2003, 2006 e
2009. Em 2009, a usina suspendeu
a geração por 11 dias (não contí-
nuos). Em 2006, a situação foi mais
complicada: a usina ficou sem ge-
ração durante 61 dias.

O ONS mandou ligar nove tér-
micas a gás e a carvão no Paraná,
em Santa Catarina e no Rio Grande
do Sul. Ao todo, elas estão gerando
1.320 MW médios, três vezes mais
do que no mesmo período do ano

passado, quando os reservatórios
do Sul estavam com 91,3% de ar-
mazenamento. Para o ONS, as chu-
vas devem voltar com mais intensi-
dade do que o normal a partir do
fim de maio, na região.

O coordenador do Grupo de Es-
tudos do Setor Elétrico (Gesel) da
UFRJ, Nivalde de Castro, lembra
que o acionamento das usinas tér-
micas — mais caras e poluentes —
aumenta a despesa de encargos de
serviços do sistema e pode encare-
cer as contas dos consumidores fi-
nais nos próximos reajustes tarifá-
rios. “A conta é rateada entre todos
os consumidores”, lembra.

Outra consequência dos reser-
vatórios mais baixos no Sul, segun-
do Castro, é a perspectiva de ma-
nutenção dos preços altos no mer-
cado de curto prazo ao longo de
2012. Mesmo assim, ele elogia a
gestão do ONS. “Essa estratégia
traz segurança para a sociedade

b r a s i l e i r a”, afirma.
No Rio Grande do Sul, segundo

o diretor-superintendente da Ce-
ran, Marcelo Chiarello, as usinas
que operam a fio d’água (sem re-
servatório) produzem energia
apenas nos horários de pico. Con-
forme o executivo, a seca começou
a atrapalhar as operações em ou-
tubro do ano passado e em março
a geração média ficou em apenas
35% dos 190 megawatts (MW) de
energia assegurada pelas usinas
Castro Alves, Monte Claro e 14 de
Julho. “E a média de abril deverá fi-
car igual ou pior”, prevê.

A escassez de chuva também re-
duziu para 43% a acumulação de
água do reservatório de Passo Real,
o maior da Companhia Estadual
de Geração e Distribuição de Ener-
gia (CEEE-GT), no rio Jacuí. No
mesmo período de 2011, o nível
estava em 89% e, como consequên-
cia, as três maiores hidrelétricas da
estatal encerraram o primeiro tri-
mestre com geração média equi-
valente a apenas 63,9% da energia
assegurada das unidades, fixada
em 381 megawatts (MW).

Segundo o chefe da divisão de
engenharia da CEEE-GT, Marcelo
Frantz, o ONS vem determinando
despachos menores às usinas para
preservar os reservatórios do Sul.

A extensão da estiagem no Sul
chama a atenção. Geralmente, per-
deria força em fevereiro, mas neste
ano se estendeu até abril, devido à
intensidade do La Niña. As usinas
têm trabalhado com a previsão de
mais chuva a partir de maio.
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Craig Emerson, ministro de Comércio: “As barreiras comerciais precisam cair, o mundo ainda não reconheceu isso”

Ministro australiano defende
fim das barreiras comerciais
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

Em visita ao Brasil para esti-
mular o aumento nas relações
bilaterais, o ministro de Comér-
cio e Competitividade da Austrá-
lia, Craig Emerson, prega o fim
das barreiras comerciais em
meio a um ambiente mundial
de aumento do protecionismo.
No cargo desde setembro de
2010, o ministro afirmou ao Va -
lor que os australianos desejam
ampliar os investimentos em in-
fraestrutura e “botar um pé” nas
áreas de finanças e educação
brasileiras.

No cenário global, diz ele, os
dois países podem atuar em con-
junto na Organização Mundial
do Comércio (OMC) para impe-
dir uma escalada nos preços dos
alimentos, evitando instabilida-
de em países não produtores.

Pela similaridade das econo-
mias, Emerson acredita mais em
aumento de investimento do que
em forte incremento das trocas
comerciais. Entre os setores-alvo
no Brasil, ele destaca, além da in-
fraestrutura, a educação profis-
sionalizante , área na qual a Aus-
trália possui um programa reco-
nhecido internacionalmente.

Defensor do livre mercado e do
protecionismo zero, o ministro
australiano revela uma visão
muito diferente da que hoje vigo-
ra na equipe econômica brasilei-
ra. “Por que produziríamos Ipads
e Iphones se não somos bons nis-
so?”, questiona. A seguir, os prin-
cipais trechos da entrevista.

Valor: O sr. veio ao país com uma
comitiva de empresários para au-
mentar os investimentos. Quais são
os setores-alvo?

Craig Emerson: Temos interes-
se em infraestrutura aeropor-
tuária, obras relacionadas à Co-
pa de 2014 e à Olimpíada do
Rio, e em energia renovável, es-
pecialmente eólica. A Australian
Industry Group, que é a federa-
ção das indústrias australianas,
assinou um memorando de en-
tendimento na Fiesp com uma
empresa que atua nas áreas de
engenharia em petróleo e gás e
na mineração de titânio e zinco.

Valor: São intenções ou existem
planos efetivos de investimentos?

Emerson: Há grande interesse.
Algumas das empresas já atuam

no Brasil. Atualmente, cerca de 50
delas operam no país, com os in-
vestimentos no ano passado che-
gando a US$ 2 bilhões. Para este
ano, a previsão é que o investimen-
to permaneça no mesmo nível.

Valor: Esse montante deve au-
mentar nos próximos anos?

Emerson: Sim. O propósito da
visita é encorajar os empresários
australianos a investirem no Bra-
sil, que tem uma economia forte
e diversificada. Há interesse no
mercado financeiro, inclusive. Os
alvos não são apenas as tradicio-
nais áreas de mineração e agri-
cultura, onde tendemos a ser
mais competitivos no mercado
internacional. Queremos diversi-
ficar nossa atuação.

Valor: E na mão contrária, quais
as perspectivas de investimentos
brasileiros na Austrália?

Emerson: Depende de onde o
Brasil esteja interessado em inves-
tir. Há muito o que crescer no pró-
prio país de vocês em minérios e
agricultura. Mas se os países estão
interessados em se estabelecer na
China, por exemplo, podem usar a
Austrália como ponte. Depende
mais das empresas do que dos go-
vernos, mas posso dizer a nosso fa-
vor que temos boas relações co-
merciais com países emergentes e
podemos oferecer infraestrutura e
sistema legal transparente.

rais, pois o mercado já é bem aber-
to nessa última área. Na nossa vi-
são, não devemos, sob nenhuma
circunstância, cair no protecionis-
mo como uma política econômica.
A Austrália falhou quando fez isso,
entre 1945 e 1985. Depois, come-
çamos a reduzir as barreiras tarifá-
rias, que estão entre 5% e zero, de-
pendendo da commodity. Somos a
favor do livre comércio.

Valor: Mas o cenário atual é de ten-
dência de aumento do protecionismo...

Emerson: Nós temos um desa-
fio global na produção de ali-
mentos, que não está sendo olha-
do com o interesse necessário. Já
temos 7 bilhões de pessoas no
planeta, sendo que em 2035 o
número vai aumentar para 9 bi-
lhões. Isso significa que será ne-
cessário produzir muito mais ali-
mentos para atender à demanda.
Acredito que é do interesse de to-
dos os países que exportemos ali-
mentos. Se isso não acontecer, os
preços vão ficar muito altos, o
que pode se tornar um grande
problema para a inflação, para a
população pobre dos países não
produtores e para a classe média,
que espera comprar a preços ra-
zoáveis. As barreiras comerciais
precisam cair. O mundo ainda
não reconheceu isso.

Valor: E quando o sr. acha que vai
haver tal reconhecimento?

Emerson: Na medida em que os
preços dos alimentos aumenta-
rem. O mercado vai dizer aos polí-
ticos o que fazer, pois as pessoas fi-
carão insatisfeitas com o custo
mais alto e os políticos vão ter que
abrir o mercado para tirar pressão
dos preços. Eles têm que fazer isso.

Valor: A próxima reunião do G-20
será em junho, no México. O que a
Austrália vai levar para a discussão?

Emerson: Com a abertura de
mercados podemos obter cresci-
mento, podemos lidar com a imi-
nência de escassez e aumento
dos preços dos alimentos. Essa
será a mensagem, porque esse
quadro começou a se manifestar
nas revoltas em alguns países em
2008, por causa da escalada de
preços alimentícios. A Primavera
Árabe teve origem, em parte, em
função disso. E os países sabem
que esse é um problema iminen-
te, que também traz consequên-
cias ambientais. Se cada país bus-
ca autossuficiência em alimen-
tos, aumenta-se o desmatamen-
to, pois a produção não acontece

nas condições mais eficientes. Is-
so significa mais emissão de car-
bono na atmosfera e menos cin-
turões verdes, levando a mudan-
ças climáticas mais drásticas e
maior degradação de terras. Ou
seja, aumentam-se problemas
ambientais e sociais por causa de
países que adotam como política
a autossuficiência nessa produ-
ção. Nossa mensagem é que nos
antecipemos a isso, para não co-
metermos os erros que vão acon-
tecer, se essa visão continuar.

Valor: Essa posição para o G-20 já
foi discutida com o governo brasileiro?

Emerson: Será discutida, mas é
importante dizer que não estou
aqui para dizer o que deve ser fei-
to. Estou aqui para compartilhar
a nossa visão. E o nosso encontro
não vai ser apenas sobre G-20 ou
OMC. Será mais sobre como cres-
cer a relação bilateral, pois temos
muito pontos em comum.

Valor: E quais setores devem
crescer nessa relação?

Emerson: Queremos que o re-
lacionamento entre os dois paí-
ses cresça nas áreas tradicionais,
mas também em educação, tan-
to no ensino superior quanto no
técnico. Fizemos um acordo pa-
ra mais mil bolsas a universitá-
rios brasileiros nas maiores uni-
versidades australianas, por
meio do programa Ciência Sem
Fronteiras. Contamos com isso,
pois esses estudantes e os atuais
cerca de 30 mil que estudam na
Austrália atualmente serão em-
baixadores do nosso país ao re-
tornarem ao Brasil. Nossas rela-
ções políticas, diplomáticas e co-
merciais podem aumentar em
função disso.

Valor: As empresas veem poten-
cial na educação brasileira?

Emerson: Além de universida-
des, uma área em que não temos
cooperação é o ensino profissio-
nalizante, que capacita eletricis-
tas, encanadores e carpinteiros.
Há falta de técnicos no Brasil, as-
sim como na Austrália, mas te-
mos um sistema de ensino pro-
fissionalizante que é reconheci-
do mundialmente, que tem boa
reputação. Existe potencial para
os dois países crescerem nessa
área. Se o governo brasileiro de-
sejar, as instituições de ensino
australiano gostariam de se esta-
belecer no país.

Valor: A presidente Dilma Rous-
seff declarou recentemente que o
mundo vive uma “guerra cambial”,
e que o Brasil vai tomar todas as me-
didas necessárias para proteger o
real de uma apreciação excessiva. O
governo australiano compartilha
da mesma visão?

Emerson: Não acreditamos
que tenhamos que aumentar a
taxação do fluxo financeiro por
causa de moedas artificialmente
controladas A resposta está na
nossa política para o assunto,
que é a de um comércio mais
aberto. Os países que aumentam
as barreiras comerciais além do
teto estabelecido pela OMC es-
tão infringindo as regras que
eles próprios assinaram. Qual-
quer país que faça isso não terá
nosso apoio.

Valor: A Austrália vai contra a cor-
rente da economia mundial ao pre-
gar a queda de barreiras comerciais?

Emerson: Cada país tem que
fazer seu arranjo. Claro que há
pressão em setores como o de

manufaturas, mas acreditamos
que o jeito mais eficaz de lidar
com essa realidade é olhar com
atenção para as áreas em que há
boas perspectivas para o futuro,
com inovação e especialização.
Não podemos competir com Chi-
na e Bangladesh na produção de
roupas e sapatos, por exemplo.
Isso implicaria redução de salá-
rios, deixando os trabalhadores
mais pobres, ou no aumento do
custo das importações, o que
também não é boa ideia já que
encarece o custo de vida.

Valor: O Brasil está tomando me-
didas contrárias em relação ao mes-
mo problema, por exemplo...

Emerson: Não estou aqui pa-
rara dizer o que os outros países
devem fazer. Digo pela nossa ex-
periência, onde estamos fazen-
do isso há décadas, de forma
consistente. Achamos que pode-
mos nos beneficiar das importa-
ções, pois elas mantém a infla-
ção baixa, e diminuem o custo
de vida da população mais po-
bre. Por isso compramos eletrô-
nicos da China e Vietnã. Por que
fabricaríamos eletrônicos três
vezes mais caros? Por que pro-
duziríamos Ipads e Iphones, se
não somos bons nisso? Nós tí-
nhamos uma indústria têxtil for-
te nos anos 1980 e 1990, que
não existe mais. E nós a deixa-
mos morrer, porque não acha-
mos que o nosso futuro estava
em produzir meias e sapatos ba-
ratos. Nosso salário mínimo está
em US$ 15 por hora, enquanto o
mínimo chinês é de US$ 0,08.
Não vamos diminuir nossos sa-
lários para competir, seria extre-
mamente impopular.

“Por que fabricar
eletrônicos mais caros?
Por que produzir Ipads
e Iphones, se não somos
bons nisso?”

Valor: Brasil e Austrália possuem
pontos em comum na OMC em rela-
ção a barreiras tarifárias a produ-
tos agrícolas por parte das econo-
mias desenvolvidas. Quais as pers-
pectivas de vitórias nessa área?

Emerson: Queremos os merca-
dos abertos para os produtos
agrícolas, mas está cada vez mais
difícil conseguir isso nas discus-
sões. Incrivelmente difícil.

Valor: O Brasil conseguiu derru-
bar a tarifa do açúcar e do etanol
nos últimos anos, por exemplo...

Emerson: Sim, mas os grandes
consumidores querem proteger
seus mercados. Essa é a verdade.
Brasil e Austrália têm muitos inte-
resses em comum, e mais em pro-
dutos agrícolas do que em mine-
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A4.




