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Os eventos esportivos como a Copa do Mundo (em 2014) e as Olimpíadas (em 2016) 
são de extrema importância mundial e principalmente no que se refere ao crescimento 
econômico nacional. Para tais acontecimentos há a necessidade de fornecimento de 
energia bem superior ao demandado normalmente pelos consumidores e a 
preocupação com o risco de ocorrência de “apagões”. Isto, porque haverá novas 
instalações como as construções de inúmeros hotéis, estádios, rodovias, que 
demandarão energia para o seu funcionamento; números jamais vistos de turistas no 
país consumindo todas as espécies de produtos, que impulsionarão a indústria e 
serviços brasileiros e, conseqüentemente, demandarão energia para esta produção e 
este atendimento.  
 
Dessa forma, para suprir a nova demanda, o país terá de gerar mais energia, o que já 
gera inquietação e investimentos neste segmento. Como o Brasil não tem construído, 
por motivos ambientais, novas hidrelétricas com grandes reservatórios para 
armazenamento de água (com exceção da futura Usina de Belo Monte), a inclinação 
será para a utilização crescente de termelétricas nos períodos de poucas chuvas, 
como ocorre nos meses de maio a novembro, que será exatamente quando se darão 
os acontecimentos esportivos. 
 
O intuito da utilização temporária de usinas termelétricas é de que se poupe água dos 
reservatórios das hidrelétricas evitando que esses reservatórios se esvaziem até iniciar 
o período chuvoso e para garantir a segurança do fornecimento de energia, não 
sobrecarregando o sistema em uma única fonte de energia (hidrelétricas), o que 
poderia acarretar uma falha que por sua vez, geraria prejuízos.  
 
Por um lado, a garantia de abastecimento, porém por outro, a elevação dos preços da 
energia elétrica que serão sentidos pelos consumidores principalmente os residenciais 
nos próximos anos. A alta dos preços se dá porque o consumidor paga o acionamento 
das usinas termelétricas, cuja energia é mais custosa que a gerada pelas hidrelétricas 
devido ao consumo de combustível (CCC) (está discriminada como "encargo de 
serviço do sistema" nas contas de luz). De acordo com alguns estudos, em torno de 
60% do aumento na conta está relacionado à contratação de energia nova e o restante 
é de contratos já existentes, que serão renovados a partir de 2013 (já no período dos 
eventos).   
 
Os jogos da Copa do Mundo assim como as Olimpíadas, não devem depender do 
fornecimento convencional de energia, o que evitará o risco de interrupção repentina, 
que caso isto ocorra, os geradores de emergência levam 15 segundos para 
restabelecer a energia, causando imensos prejuízos às transmissões e aos 
consumidores em geral. Com isso, há a intenção de além das termelétricas, acionar 



geradores a biocombustível que prometem garantir o fornecimento de energia e que o 
sistema convencional (hidrelétrico) atue como fonte secundária, sendo mais seguro. 
Ademais, o país é um grande produtor de biocombustível, o que não seria difícil 
adquirir esta matéria prima. 
 
O Brasil também possui a alternativa de energia solar, que se encontra em 10º lugar 
no ranking mundial do setor e que apesar de ter um custo elevado, é compensado pela 
economia na conta do consumidor. O país também possui uma das maiores jazidas de 
quartzo do mundo, o que significa, rica em silício que é a principal matéria prima para o 
funcionamento das placas solares. Além de promover o uso de fontes renováveis de 
energia, esta forma contribuiria na redução do consumo de energia no horário de 
ponta, que abrange das 17 horas às 22 horas, seria uma fonte infinita de fornecimento 
e que poderia ser utilizada no funcionamento de chuveiros, holofotes, conexão de 
lâmpadas e eletrodomésticos. Ainda, esta energia tem a possibilidade de gerar 
excedentes que podem ser comercializados no mercado livre. 
 
Para tais alternativas de geração, cabe ao governo a essencial tarefa de incentivar o 
uso destas fontes e a aprovação de legislações para o seu uso, levando em conta 
seus custos menores, promoção de mais postos de trabalho e a oportunidade de 
divulgação deste tipo de energia em eventos mundialmente acompanhados. 
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