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epois de uma campanha eleitoral em que os grandes temas nacionais ficaram 
ao largo, nas medíocres discussões televisivas em que a mesmice e a ausência 

de conteúdo programático foram a tônica predominante, surge agora o Programa 
de Aceleração do Crescimento, PAC, como a primeira tentativa do “novo” governo de 
“destravar” a paralisada economia brasileira herdada da gestão anterior. Saudado 
por alguns, como medida de alto impacto, capaz de galvanizar o crescimento do Pro-
duto Interno Bruto, PIB, e uma oportunidade para renovação do pacto federativo, 
tem sido criticado por outros pelo seu caráter de pacote imediatista e promocional, 
pela politização de sua administração, pela escassez de recursos novos e por não 
afrontar com profundidade temas candentes e penosos. Casos das reformas insti-
tucionais, da redução e melhora de qualidade dos gastos públicos correntes (conti-
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subsistem as incertezas com relação 
aos problemas cruciais: fornecimento 
de gás natural (mesmo após o recente 
aumento de preços imposto pela Bolívia) 
seja pelo esgotamento da atual capa-
cidade de transporte e produção como 
por eventuais atrasos na implementação 

das novas fontes de suprimento (Santos, 
GNL) e riscos – por ora mitigados pela 
meteorologia – de desabastecimento 
de energia elétrica, pela falta de proje-
tos; lacunas regulatórias; ausência de 
investimentos em usinas hidrelétricas 
e impossibilidade de operação plena das 
térmicas a gás por escassez de combus-
tível para alimentá-las tempestivamente. 
Existe, segundo a Petrobras, (Jornal Valor 
- 18/12/2006) “uma lacuna regulatória”, 
pois “criou-se uma bolha especulativa no 
mercado livre”, as usinas “passaram para 
um novo regime e essa transição não foi 
feita para as termelétricas” (sic) fazendo 
com que apenas 1 391 MW, dos 4 000 MW 
disponíveis nas usinas a GN da empresa, 
estejam contratados. 

Durante 2004 e 2005 as térmicas a 
gás natural do país (9 859 MW) geraram  

em total apenas 14 TWh/ano com um con-
sumo de GN de cerca de 12 MMm3/dia e    
fator de capacidade global de 17%, cau-
sando por isso, só no caso da Petrobras   
(4000 MW), prejuízos de 460 milhões de 
dólares por ano (sic) de custos de amor-
tização, encargos financeiros e manuten-

ção, pagos por seus acionistas. 
Por outro lado a importação de 
GN subiu de 784 milhões de dó-
lares em 2004 para 1,559 bilhão 
de dólares em 2006, um aumento 
de quase 100% em valor contra 
um acréscimo de apenas 21% em 
volume de gás (ANP). Esse custo 
– que será pago pelos consu-
midores ou pelos acionistas da 
Petrobras – tenderá a crescer 
com o novo arranjo contratual, 
que foi o acerto possível nas 
atuais circunstâncias, embora 
em desacordo com os termos 
do contrato de 17/03/1993 que 
previa o fornecimento pela YPFB 
sob sua responsabilidade exclu-
siva, de GN seco, sem a presença 
de hidrocarbonetos líquidos, 

com um poder calorífico não inferior a       
9 200 kcal/m3 (8.1.1), sendo o pagamento 
feito pelo conteúdo energético efetiva-
mente medido e quantidades entregues 
com a garantia adicional da cláusula de 
take or pay. Isto põe em evidência o fato 
de que o gás natural é um combustível 
caro, até agora escasso no Brasil. E que 
seu emprego, além de ter seu marco regu-
latório aprovado, deveria ser otimizado e 
direcionado para usos insubstituíveis ou 
de maior eficiência e valor agregado: resi-
dencial, comercial, industrial (cogeração), 
transporte coletivo urbano. O transporte 
individual e a geração termelétrica em 
ciclo aberto deveriam ser incentivados 
a utilizar combustíveis alternativos. Até 
2010 estão previstas pela EPE, do Minis-
tério de Minas e Energia, novas usinas 
a GN, num total de 4 841 MW, as quais 

nuamos gastando no cheque especial, no 
país, e mantendo reservas sem juros, no 
exterior), da redução da carga de tributos 
e encargos, da diminuição das taxas de 
juros reais, da incorporação e ampliação 
da população produtiva através de inves-
timentos em saúde, educação e emprego 
que são os verdadeiros vetores 
do crescimento sustentado.

As diferenças entre planos e 
programas residem justamente 
na abrangência dos objetivos e 
na duração de seus efeitos que 
são gerais e de longo prazo no 
caso de planos estruturados, 
mas reduzidos e efêmeros nos 
programas tópicos de curta 
duração. Não são excludentes, 
porém deveriam ser comple-
mentares e conseqüentes para 
que os resultados pudessem 
ser crescentes e cumulativos 
evitando o paradoxo cinemá-
tico de confundir trepidação 
com aceleração. Bons planos, 
como bons projetos, tão caros 
à mentalidade dos engenheiros 
e indispensáveis nas grandes obras de in-
fra-estrutura – e também nas menores –, 
devem conter, entre outros atributos: um 
diagnóstico acurado dos problemas e do 
ambiente; uma proposta técnica adequa-
da, um orçamento com identificação da 
origem e fluxo dos recursos, compatível 
com as disponibilidades, que assegure a 
continuidade desses empreendimentos 
(independentemente de eventuais manda-
tos e períodos eleitorais); um cronograma 
realista com datas definidas de início, 
meio e fim; e uma supervisão cerrada na 
execução para evitar os desperdícios fre-
qüentes dos planos emergenciais garan-
tindo a qualidade e os prazos de execução 
requeridos. 

Na questão energética em conco-
mitância com o período de execução do 
PAC (2007-2010) e além (2010-2015), 
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exigirão – mantida a participação de 9% 
do GN na geração de energia elétrica e 
operação das centrais em ciclo aberto 
– um suprimento de 45 MMm3/dia que 
somados aos demais consumos previstos 
(70 MMm3/dia) conduzirão a uma demanda 
total de 115 MMm3/dia. Isso contra uma 
oferta máxima, segundo a Petrobras, de 
100 MMm3/dia, naquele ano (70 MMm3/dia 
de produção local+30 MMm3/dia da Bolí-
via), gerando um “déficit” de 15 MMm3/dia 
a ser suprido com GNL importado. 

Além disso, os estudos da EPE (PDEE 
2006-2015) apontam para incrementos 
inevitáveis nos preços da eletricidade 
pela necessidade de utilização de fontes 
geradoras mais caras, como é o caso do 
GNL e do GN da Bolívia ou das custosas 
usinas da Amazônia, que na configuração 
proposta, agregam apenas potência e 
pouca energia ao sistema, podendo se 
constituir em um fator adicional de “tra-
vamento” da competitividade e do cres-
cimento da economia.  O caso da Usina 
de Belo Monte, analisado no n.°579/2007 
da REVISTA ENGENHARIA , é típico da 
visão restrita de alguns setores sobre 
custos socioambientais da energia ao 
defenderem a utilização das primevas 
tecnologias a “fio d’água” que esterili-
zam 70% dos recursos hídricos dessas 
gigantescas e distantes reservas, as 
quais, desprovidas de reservatórios, de-
mandam investimentos em obras civis e 
equipamentos similares às hidrelétricas 
convencionais (produzindo muito menos 
energia) e exigem a complementação dos 
“reservatórios equivalentes” de novas 
fontes térmicas (mais poluentes) para 
compensar a sazonalidade dos regimes 
pluviométricos da região. Esses fatores, 
aliados ao custo da transmissão, enca-
recem sobremaneira o custo daquela 
energia que poderia ser, por ora, rápida 
e vantajosamente substituída, com me-
nores investimentos e sem acréscimo 
da emissão de poluentes, com um plano 

* Miracyr Assis Marcato é engenheiro consultor e 
diretor do Departamento de Engenharia Elétrica do 
Instituto de Engenharia
E-mail: energo@terra.com.br

Os investimentos necessários somam 
65,9 bilhões de reais para a geração e 
12,5 bilhões de reais para a transmissão 
(13 826 km) entre 2007 e 2010, incluídos 
no PAC, e 75 bilhões de reais de outras 
fontes, entre 2009 e 2015 – sendo 60 
bilhões de reais referentes às usinas hi-
drelétricas e 15 bilhões de reais às usinas 
termelétricas, segundo dados da mesma 
EPE. Na questão dos investimentos do 
setor elétrico não têm faltado recursos 
para expansão dos segmentos de trans-
missão e distribuição, praticamente pri-
vatizados, que possuem tarifas reguladas 
e receitas anuais garantidas pelo pool 
de consumidores, conforme o modelo 
anterior do setor elétrico. No caso da 
geração, cuja privatização foi, na época, 
parcialmente abortada, subsiste um sis-
tema híbrido público-privado, submetido 
às regras do novo modelo, em cujos leilões 
a energia “velha” das hidrelétricas foi 
vendida, em muitos casos, abaixo do custo 
(com a falácia de que estavam amorti-
zadas), descapitalizando as empresas 
estatais que hoje não possuem recursos 
para investir e afugentando as empresas 
privadas que, embora interessadas e 
dispondo de capitais, não têm projetos 
econômicos aprovados onde aplicar. A 
mobilização dos investimentos neces-
sários à expansão da oferta de energia 
requer, além da remuneração adequada 
do capital, fatores como: a garantia de 
pagamentos; a minimização dos riscos 
não técnicos (ambientais); a formação 
de um ambiente competitivo eficiente, 
transparente e isonômico para o setor 
elétrico – sendo essa uma tarefa, cons-
titucionalmente inalienável e inadiável, 
do governo e de suas agências.

Esse é o verdadeiro risco da falta de 
energia. 

de repotenciação das térmicas da indús-
tria sucroalcooleira (13 000 MW), com a 
ampliação do parque de usinas eólicas 
do país (5 000 MW) e com a aceleração 
e remoção dos empecilhos dos aprovei-
tamentos hidrelétricos menores e mais 
próximos dos centros de consumo, já 
identificados. 

O PDEE citado projeta, para a hipótese 
de crescimento “alto” preconizado pelo 
PAC, consumos de 490 TWh em 2010 (1 
TWh = 1 bilhão de kWh) e 658 TWh em 
2015 que acrescidos das perdas de trans-
missão e distribuição (15%) exigirão a 
entrada em operação de novas usinas 
com potência instalada de 40 000 MW (em 
adição ao parque atual de 104 800 MW), 
sendo 13 300 MW (10 800 MW médios) 
no período 2007/2010 dos quais 4 700 
MW em hidrelétricas, 4 800 MW em novas 
térmicas a GN e 3 800 MW em outras fon-
tes e 27 000 MW (19 000 MW médios) no 
período 2010-2015 dos quais 20 500 MW 
em hidrelétricas, 4 800 MW em térmicas 
a GN e 1 700 MW de outras fontes. 

Para que a oferta possa cobrir essa 
demanda adicional de energia – cerca de 
30 000 MW médios ao longo do horizonte 
estabelecido (2007-2015) – será neces-
sária a convergência de vários fatores 
concomitantes: regime pluviométrico 
favorável; suficiência de abastecimento 
de GN e de outras fontes para permitir a 
operação do novo parque gerador com os 
fatores de capacidade adotados (entre 
70% e 80%); superação dos problemas 
ambientais (existem, segundo a Aneel, 
restrições em 5 324 MW nas obras de ge-
ração do período 2007-2010); efetividade 
dos programas de conservação de energia 
em até 10% da demanda (com a indispen-
sável colaboração da indústria e demais 
consumidores); revisão dos problemas 
regulatórios; e eliminação das distorções 
na sistemática dos leilões de energia para 
criação de um ambiente favorável aos in-
vestimentos e à competição eficiente.
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