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Situação no Madeira deve se normalizar em uma semana
,Edison Lobão, ministro de Minas e Energia.

Aneel promete maior oferta de energia
Até o fim de abril, usinas que estão entrando em operação fornecerão um adicional de 3,8 mil MW ao País, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica.

S
e as previsões mais

atualizadas da Agên-

cia Nacional de Ener-

gia Elétrica (Aneel)

não se frustrarem, até o fim de

abril o risco de falta de energia

no País deve ficar mais afasta-

do. Naquele prazo devem en-

trar em operação comercial

3,8 mil megawatts (MW) no-

vos, considerando tanto a ex-

pansão da oferta direcionada

ao chamado mercado regula-

do (distribuidoras) quando a

de autoprodutores e usinas

que venderão ao mercado li-

vre. O aumento da oferta equi-

valeria a cerca de um terço da

capacidade da hidrelétrica de

Belo Monte (11,2 GW), que de-

ve começar a operar plena-

mente em 2015.

A energia nova será gerada

em centrais eólicas, termelé-

tricas e hidrelétricas, incluindo

turbinas das duas usinas do Rio

Madeira: Santo Antônio e Jirau.

Cerca de um terço da expan-

são virá de novas termelétri-

cas que somam capacidade to-

tal, incluindo usinas movidas a

biomassa, de cerca de 1,3 mil

MW, o equivalente a 3,5% do

parque térmico instalado

atualmente, de 36,5 mil MW.

As termelétricas formam o

grupo mais importante, no ca-

so da geração que está entran-

do agora, segundo o coordena-

dor do Grupo de Estudos do Se-

tor de Energia Elétrica (Gesel)

da Universidade Federal do Rio

de Janeiro (UFRJ), Nivalde de

Castro. Isso porque tais usinas,

além de não dependerem de

água da chuva, possuem um

fator de capacidade maior do

que as hidrelétricas, conse-

guindo gerar energia mais per-

to da plena carga.

Se não houver atrasos, o re-

forço poderia ajudar o País a

atravessar o chamado perío-

do normal de estiagem, entre

abril e novembro, apesar do

atual baixo nível das represas

de hidrelétricas. "Esses quase

4 mil MW até abril são o neces-

sário a mais para o ano todo”,

diz o ministro de Minas e Ener-

gia, Edison Lobão. “O resto é

sobra, é garantia adicional pa-

ra o sistema”. Para 2014 intei-

ro, a expectativa é de que a ca-

pacidade de geração cresça

entre 6 mil e 8 mil MW.

Pelas contas do superinten-

dente de Fiscalização de Servi-

ços de Geração da Aneel, Ales-

sandro Cantarino, ao longo de

todo o ano, incluindo também

as usinas que vendem no mer-

cado livre e os autoprodutores,

o aumento de capacidade po-

de chegar a 10 mil MW, quase o

dobro dos 5,8 mil MW que en-

traram em funcionamento em

2013. No período de janeiro a

abril de 2013, a expansão da

oferta foi de 2.626 MW.

Cetici smo – Algumas fontes

do mercado são um tanto céti-

cas quanto à prometida expan-

são da oferta. "Essas usinas aju-

dam, mas não salvam a pátria”,

afirma Adriano Pires, diretor do

Centro Brasileiro de Infraestru-

tura (CBIE). “Sempre entra

abaixo do que se anuncia. As
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Cheia histórica do rio Madeira forçou o desligamento da hidrelétrica Santo Antônio, sem previsão de volta.

Tesouro antecipa dinheiro para distribuidoras

obras de geração em geral es-

tão atrasadas e as subestações

e obras de transmissão tam-

bém fora do prazo".

"Pelo que a gente acompa-

nha, é difícil acontecer todos

esses 4 mil MW; uma parte po-

de entrar, mas não a totalida-

de... Mas qualquer oferta de

energia é bem vinda", comple-

ta o gerente de regulação da

consultoria e comercializado-

ra de energia Safira Energia,

Fábio Cuberos.

Cantarino, da Aneel, garan-

te que as previsões estão o

mais próximo possível da reali-

dade e também levam em con-

ta a situação das obras de

transmissão que conectarão

as usinas. Ele admite, no en-

tanto, algumas dúvidas com

relação ao cronograma de en-

trada em operação das turbi-

nas das usinas do Rio Madeira,

que atravessa período de

cheia histórica. Quase um ter-

ço do total de capacidade adi-

cional de geração de energia

prevista é de responsabilidade

das hidrelé-

tricas locali-

z a d a s  n o

rio. "Os tes-

tes estão le-

vando mais

t e m p o  d o

que o pre-

visto", diz

C a n t a r i n o.

Na sema-

na passada,

o Operador

Nacional do

Sistema Elétrico (ONS) deter-

minou o rebaixamento do re-

servatório de Santo Antônio

para evitar que, diante da

cheia do Madeira, fossem afe-

tadas estruturas provisórias

da construção da hidrelétrica

Jirau, a outra usina localizada

no rio. Com o rebaixamento,

falta a queda mínima na barra-

gem para permitir o funciona-

mento da hidrelétrica Santo

Antônio, que por isso teve que

ser desligada, sem previsão

de quando voltará a operar.

O ministro Lobão minimizou

o problema e disse que a situa-

ção no Madeira deve se nor-

malizar em breve. "Isso é coisa

que em uma semana se resol-

verá", afirmou.

Enquanto isso, a Aneel esti-

ma que em Jirau entrarão em

operação neste ano 28 turbi-

nas (2.100 MW), mas a GDF

Suez, principal acionista da

usina, estima que até 18 de-

vem estar em funcionamento

até dezembro. (Reuters)

O
Tesouro Nacional informou que

antecipará R$ 1,2 bilhão para

cobrir os maiores custos das

distribuidoras com a compra de

energia mais cara em janeiro. A

medida dá um alívio às companhias,

mas não resolve totalmente o

problema, já que representa cerca da

metade da real necessidade delas, de

acordo com uma fonte do setor.

O dinheiro a ser repassado é uma

antecipação da Conta de

Desenvolvimento Energético (CDE) –

recursos já previstos no Orçamento

deste ano, que totalizam R$ 9 bilhões,

segundo informaram o Ministérios de

Minas e Energia e da Fazenda em

c o m u n i c a d o.

Os recursos orçamentários

deveriam cobrir outras

responsabilidades da CDE ao longo do

ano, conforme informado

anteriormente, e não o custo maior da

energia de curto prazo. O desembolso

antecipado deverá gerar um impacto

no resultado fiscal do setor público, em

um momento em que o governo tenta

recuperar a credibilidade da sua

política fiscal.

Por outro lado, com essa decisão o

governo evita o repasse total dos

custos maiores para as tarifas

cobradas dos consumidores, o que

pressionaria a inflação.

"O governo continua avaliando as

alternativas de solução para as demais

situações enfrentadas pelo setor

elétrico, inclusive para os próximos

meses, e deverá anunciar as devidas

providências, com a brevidade que o

caso requer", informa o comunicado

dos ministérios.

Essas decisões devem sair antes de

9 de abril, data da liquidação

financeira das operações no mercado

de curto prazo de energia referentes a

fevereiro, acrescentou o comunicado.

Especialistas de mercado estimam

que o custo de exposição das

distribuidoras de energia no ano pode

ultrapassar R$ 18 bilhões se o preço de

energia se mantiver nos altos

patamares que está atualmente.

( Re u t e r s )

Lobão: geração
adicional

deixará sobra.
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