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Há pelo menos cinco anos, todos os brasileiros sabem e aguardam os 
preparativos finais para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Entretanto, 
muito pouco está pronto e, no que se refere ao Setor Elétrico, várias obras 
essenciais à garantia do suprimento energético e à segurança sistêmica durante 
os eventos estão atrasadas e não estarão concluídas no prazo. 
 
Importantes obras de reforço e ampliações em subestações e linhas de 
transmissão da Rede Básica nos Estados onde se realizarão os eventos não 
têm tido a devida celeridade e urgência e padecem de males que vão desde a 
falha na contratação dos serviços de construção pelas empresas responsáveis 
até dificuldades no seu licenciamento ambiental. Da mesma forma, as obras de 
algumas usinas importantes não avançam da maneira como deveriam, 
colocando em risco todo o planejamento realizado para os eventos. As 
dificuldades de alguns empreendedores em viabilizarem a construção das 
usinas termelétricas vendidas nos leilões de energia a partir de 2008 
corroboram para o clima de incerteza que já se instala. 
 
O ONS já vem alertando timidamente para a necessidade de ampliação da 
geração termelétrica na matriz energética brasileira como forma minimizar o 
risco de blecautes e maximizar a segurança do suprimento. A EPE vem 
defendendo com afinco a sua tese de que a expansão da geração a partir de 
fontes alternativas e grandes usinas à fio d'água "ambientalmente corretas" será 
suficiente para assegurar o atendimento ao crescimento vegetativo do consumo 
nos próximos anos com a segurança requerida. Porém, são inequívocos os 
sinais de exaustão do modelo de planejamento atual, que apresenta como 
consequência mais visível e contundente os sucessivos blecautes sistêmicos de 
energia, estes facilmente explicáveis pela necessidade da transferência de 
grandes blocos de potência entre as regiões às custas de um maior risco 
operacional. 
 
Apesar de demonizadas por muitos, seja pelo seu custo, seja pelo alegado 
impacto que causam ao meio ambiente, as termelétricas apresentam a 
vantagem de poderem ser instaladas próximas aos centros de consumo e, com 
isso, reduzir as perdas sistêmicas e tornar possível a otimização da operação 
do Sistema Interligado. 
 
Em um sistema elétrico onde a concentração de hidrelétricas sem reservatórios 
de regularização plurianual é cada vez maior, as termelétricas tornam-se a 
única fonte capaz de aumentar a oferta de energia firme e, assim, garantir de 
forma irrefutável o atendimento ao crescimento da carga sistêmica, mesmo 
quando contratadas sob o regime de disponibilidade de potência. Novas 
tecnologias de filtros e catalisadores permitem gerar energia termelétrica com 
impacto desprezível ao meio ambiente, mesmo quando utilizada a fonte mais 
poluente. Por fim, usinas termelétricas tornam possível a geração de grandes 
montantes de energia em áreas cada vez menores, sobretudo se comparadas 
às hidrelétricas e a fontes alternativas.  



 
Em um momento hidrologicamente tão desfavorável como o atual, as 
termelétricas já provaram seu valor e a assertividade da decisão tomada no 
passado, quando se optou por viabilizar a  instalação desse tipo de 
empreendimento. Não as tivéssemos hoje operando na plenitude de sua 
capacidade instalada, estaríamos já enfrentando um novo racionamento de 
energia, às vésperas de eventos internacionais que colocarão o país sob todos 
os holofotes. Os resultados econômicos de tais eventos, se favoráveis, 
catapultarão o desenvolvimento do país nos anos vindouros. O insucesso 
carreará o descrédito internacional quanto a nossa capacidade de virmos a nos 
tornar um dos motores da economia global e, consequentemente, levar-nos-á a 
um novo período de baixo crescimento. 
 
O maior equívoco que pode ser cometido é a persistência no erro, mesmo 
quando todas as evidências nos apontam as falhas. Algo precisa ser feito com a 
máxima urgência, sem pendores políticos ou crenças arraigadas, mas baseado 
na mais pura racionalidade e pragmatismo. A Copa do Mundo acontecerá em 
2014. Temos pouco tempo para corrigirmos tantos erros... 
 
 
 
Carlos Jardim Sena é engenheiro e gerente Operacional da Termelétrica Viana 
 

 


