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Até 2014 - cinco anos são curto prazo para o setor elétrico brasileiro - não faltará 
energia para atender o mercado, afirma José Rosenblatt, titular da PSR Consultoria, 
em painel apresentado ao Comitê Estratégico de Energia da Câmara Americana de 
Comércio. A mesma certeza, dias atrás, foi sustentada pelo seu sócio Mário Veiga, no 
Rio de Janeiro, no Encontro Nacional do Setor Elétrico (Enase). Observe-se que todos 
os agentes e o governo há anos escutam atentamente a PSR, influente no passado e 
no destino setorial. 
 
A assertiva é bem articulada para cinco anos: prazo de construção de uma nova usina. 
E não incorre no equívoco de considerar potências instaladas, mas a produção 
sustentada de kWh. 
 
Os cálculos incluem a contratação da energia de reserva - pré-contratada para 
substituir a hidrogeração -, guardando, assim, água nos lagos hidroelétricos, enquanto 
reduz sua passagem pelas turbinas. A reserva se constitui a partir das usinas eólicas e 
à biomassa, mas, de fato, o operador nacional do sistema se serve também das 
térmicas a óleo combustível e a óleo diesel para aquietar suas preocupações com o 
equilíbrio entre a oferta e a carga. 
 
Rosenblatt estima preliminarmente uma folga de 3,5% na oferta, que sobe a 8%, em 
2013, e cai a 5,6% no ano seguinte. Uma das causas da abundância deu-se no ano de 
2009, quando o mercado não cresceu. 
 
E se ocorrer um enorme crescimento do PIB? O produto pode aumentar 7,1% ao ano 
porquanto a oferta aguenta, diz o titular da PSR. Além disso, sempre se podem realizar 
leilões de A-3 ou A-1, pelos quais com três anos ou um ano de antecipação, as 
distribuidoras sinalizam ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico suas 
necessidades adicionais. E há usinas que podem ser rapidamente construídas nesses 
casos (eólicas, por exemplo). 
 
E se houver atrasos na construção das usinas hoje programadas? Também se 
superam as dificuldades. Pelos mesmos critérios. Entrementes, hoje a situação é 
melhor do que quinze anos atrás, quando os atrasos eram vertiginosos (Porto 
Primavera, Itaparica, Angra). 
 
E se ocorrerem atrasos nas obras de usinas e forte crescimento do PIB? Aí o emprego 
da energia de reserva, além das outras providências anteriores, impede a falta de 
energia no mercado, até 2014. 
 
Veiga e Rosenblatt lamentam a falta de novos lagos de acumulação de grande porte, 
que ajudam bastante a regularizar os rios e armazenam, harmonicamente, a energia 



das eólicas e das térmicas. A PSR esboça e estimula suas ansiedades em relação às 
mudanças climáticas, tratadas por eles com preocupação e que demandam mais 
intensidade por parte dos planejadores. 
 
A rigor, o grande debate se o Brasil deve ou não abrir mão de construir grandes lagos 
hidroelétricos ainda não se iniciou. A sociedade ainda não se conscientizou dos custos 
e benefícios, riscos e oportunidades, de caráter social, ambientais, econômicos, 
geopolíticos, jurídicos, diplomáticos, regulatórios e comportamentais, frutos do atual 
abandono da opção lacustre. 
 
O uso da água é múltiplo: transporte aquático, esportes, turismo, lazer, pesca, 
abastecimento, saneamento e que tais. O debate não é óbvio. 
 
Neste quadro, a má notícia da vez é que o preço final da energia deverá subir muito no 
período analisado. Nas tarifas puras a alta deve acercar-se de 30%. Mas o consumidor 
final paga, além das tarifas, os encargos e os tributos que não dão sinais de arrefecer. 
 
Uma das principais causas da elevação prevista está no maior emprego de usinas 
termoelétricas. Mormente no nordeste. Por que nesta região? Devido aos incentivos 
fiscais. E boa parte, assim como as novas usinas eólicas, são plantas litorâneas. Isso 
traz um problema de transmissão que é complexo, por si só - vide a presença de 
eólicas (quando tem e não tem vento). 
 
Desde logo, observa Rosenblatt, urgem novos mecanismos institucionais que 
estimulem a transparência e a quantificação de custos e benefícios; carecemos de 
novos critérios e metodologias, além do desenho de novos procedimentos. 
 


