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1. A INFORMAÇÃO: Governo quer privatizar 13 usinas da CEEE
Em meio a pandemia, o governador do estado do Rio Grande do Sul
(Eduardo Leite/PSDB) junto com o Governo Federal de Jair Messias Bolsonaro
estão encaminhando a privatização e entrega de 13 usinas hidrelétricas da
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE - GT).
Com a privatização, o governo vai transferir as usinas e privilegiar os
privilegiados empresários ricos, como as empresas estrangeiras multinacionais
que tem como acionistas principais bancos e fundos privados de investimentos.
O patrimônio será entregue por 30 anos de concessão (até o ano de 2050).
A consequência será um tarifaço nas contas, aumento do desemprego e
maior dificuldade na recuperação da economia do Estado, em função dos
aumentos nos custos da energia elétrica aos consumidores residenciais, para
as pequenas e médias indústrias, comércios e agricultura, em pleno cenário de
pandemia do vírus Covid-19.
A ANEEL abriu, no último dia 18/06, a Consulta Pública Nº 039/20203
para privatização das 13 hidrelétricas da CEEE - Geração e Transmissão
(CEEE-GT), sendo 5 Usinas Hidrelétricas (UHEs Jacuí, Passo Real, Canastra,
Bugres e Itaúba) e 8 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs Ernestina,
Capigui, Guarita, Herval, Santa Rosa, Passo do Inferno, Forquilha, Ijuizinho),
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que ao todo somam 920 MW de potência instalada. A consulta é associada
com a manifestação de interesse do Governo do Estado do Rio Grande do Sul
em celebrar nova outorga de concessão para as usinas, nos termos do Decreto
nº 9.271/20184, em razão do interesse no processo de privatização da CEEEGT. A consulta estará vigente e recebendo contribuições dos agentes de
mercado interessados até 17 de julho de 2020.
A iniciativa de privatização envolve uma aliança entre o governo no RS e
o governo federal. Com a posse do governador Eduardo Leite, foi encaminhado
à Assembleia Legislativa que aprovou o Projeto de Lei nº 263/2019,
autorizando a privatização da CEEE. Após essa lei, foi assinado em 16 de
agosto de 2019 um contrato entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, para estruturar o
processo de desestatização da companhia e coordenar o processo de
privatização. Desta forma, o BNDES passou a proceder a entrega do
patrimônio da CEEE, que se encontra na fase de Consulta Pública promovida
pela Agência Reguladora Federal – ANEEL.
Os 13 empreendimentos hidrelétricos fazem parte de um bloco de usinas
com Concessões Renovadas e estão outorgadas sob o regime de serviço
público à CEEE-GT, reguladas pelo Contrato de Concessão nº 025/2000 –
ANEEL5. Em dezembro de 2012, por meio do Segundo Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão nº 025/2000 – ANEEL, as outorgas foram prorrogadas
até 31 de dezembro de 2.042, com exceção da usina Itaúba, que possui
contrato até 2021.
Em 2012, durante o governo Dilma, houve uma tentativa de baixar o
preço da luz, que gerou divergências com governadores da direita e empresas
privadas do setor elétrico. As UHE’s federais e estaduais de governos da
esquerda baixaram o preço de venda da energia (de R$ 95,00 para R$
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33,00/MW) recebendo, em troca, novas concessões dessas usinas, até 2042.
Na época, a CEEE se incluiu, quando Tarso Genro (PT) era governador do RS.
Todas as 13 usinas foram construídas entre as décadas de 1940 e 1970,
são 100% da CEEE e seus investimentos já foram totalmente pagos pelas
contas de luz da população. São usinas totalmente amortizadas, altamente
eficientes e produtivas.
Segundo informações da Agência CanalEnergia6, publicadas em
17/06/20, a minuta do edital de venda das PCHs e UHEs deverá ser analisada
pelo Tribunal de Contas da União antes do leilão de privatização da estatal, e
será publicada junto com o edital de desestatização da empresa CEEE-GT,
estabelecendo os direitos e obrigações do novo controlador. Ainda, uma das
condições para o novo proprietário será a ampliação da UHE Bugres, que
passará de 11,7 MW para 17,6 MW. O valor e a forma de pagamento pela
outorga serão definidos em ato conjunto dos ministérios de Minas e Energia e
da Economia.
Em notícia publicada pelo Jornal do Comércio7, em 01/04/2020, o
secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Jr., afirmou que as
datas dos leilões dos três segmentos da CEEE serão distintas. A CEEE-D será
a primeira a ser vendida. Já a CEEE-GT será desmembrada em duas: geração
e transmissão, com a intenção de aumentar o número de participantes na
concorrência. Lemos disse ainda que não vê contradições em privatizar uma
companhia que dá lucro. Ele enfatiza que é preciso questionar se o serviço
prestado pela estatal é uma atividade essencial em que o Estado precisa atuar.
De acordo com o secretário, a estatal será colocada à venda no segundo
semestre de 2020.
Cerca de 20% da energia hidrelétrica do RS é produzida pelo Grupo
CEEE, chegando a cerca de 4 milhões de pessoas (35,3% da população do
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estado). A concessão da CEEE-D tem vigência até 2045. Já a CEEE-GT
possui diversas outorgas com vencimentos, em sua maioria, em 2042.

2. O que está em disputa e as consequências
A CEEE – Geração e Transmissão (CEEE-GT) pertence ao Governo do
Estado do RS. É 100% estatal. Ela possui ao todo 1.253 MW de Potência
Instalada por meio de usinas hidrelétricas (13 de propriedade da Companhia e
mais 8 nas quais possui participação) e 5 parques eólicos. Além disso, é dona
de 6.300 Km de linhas de transmissão e mais 55 subestações. Tudo isso está
em risco de privatização. Essas usinas e linhas de transmissão tiveram
uma Receita Liquida em 2019 de R$ 1,29 bilhões, que permitiu um Lucro
Líquido de R$ 391 milhões no ano passado (taxa de lucro de 23%) mesmo
considerando que a CEEE-GT vende sua energia por um preço barato.
A estratégia do governo é entregar este patrimônio de alto lucro de
forma parcelada. Como há grande sobra de energia no país (37% de sobra –
ver artigo de Gilberto Cervinski8) e não necessitando construir usinas novas, a
burguesia que apoiou e ajudou eleger estes governos, agora está cobrando a
conta e exige que lhe entregue o que existe de melhor nas estatais. De
imediato, estão encaminhando a privatização das 13 usinas que são as
melhores e estão totalmente amortizadas.

Assim, ao privatizá-las e

comercializar sua energia ao preço de mercado, os novos donos obtém o
chamado “lucro extraordinário”.
Doze destas usinas tiveram suas concessões renovadas em 2012 por
mais 30 anos. Seu contrato de concessão está garantido até o dia 31 de
dezembro de 2042. A outra usina (UHE Itaúba) foi construída em 1978 e tem
sua concessão até o dia 30 de dezembro de 2021, portanto, esta usina está
prestes a encerrar sua concessão. As 13 juntas possuem 910 MW de Potência
Instalada e uma Garantia Física de 407 MW médios.
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O preço de venda da energia produzida pelas 12 usinas é um dos mais
baixos do país, porque elas se incluem na Lei 12.783/2013 que faz as usinas
venderem ao preço real e não ao preço de mercado internacional. No ano de
2019 elas venderam sua energia a R$ 61,00 por 1.000 kWh (= R$ 60,00/MWh).
Essas 12 usinas têm 410 MW de Potência Instalada, o que representa uma
Garantia Física de 226 MW médios. Portanto, produzem 1.980.000 MWh por
ano (226 MWh x 24 horas X 365 dias = 1.980.000 MWh/ano) 9. Conforme o
Relatório Financeiro da CEEE-GT (2019), estas usinas tiveram uma Receita
Anual de Geração (RAG) de R$ 118,5 milhões. Ou seja, sua energia está
sendo comercializada a R$ 60,00/MWh. E mesmo assim a companhia obtêm
lucro nestas usinas em uma taxa de retorno estabelecida pela ANEEL de 10%.
É importante saber que, ao privatizar essas usinas, além de obter uma nova
concessão de 30 anos, os novos donos poderão migrar seus contratos para o
regime de produção independente e negociar a energia no mercado livre ao
preço de mercado. Ou seja, acima de R$ 250,00/MWh. Neste caso, a Receita
Anual de Geração aumentaria em quatro vezes, e chegaria a R$ 500
milhões/ano. Um custo de R$ 380 milhões a mais por ano para as contas de
luz, ou R$ 11,5 bilhões a mais durante os 30 anos de concessão. Estes é o
motivo central porque querem a privatização. O capital internacional quer meter
a mão nessa extraordinária riqueza sem necessidade de construir usinas
novas.
Já a usina de Itaúba, a situação é inversa. Ela possui Potência Instalada
de 500 MW e Garantia Física de 180,5 MW médios. No entanto, ela está
vendendo sua energia no Ambiente de Contratação Livre, neste caso, vende ao
preço de mercado que está acima de R$ 250,00/MWh. Mas notem que é uma
usina construída em 1978, que possui mais de 40 anos e está totalmente
amortizada, portanto ela poderia vender sua energia a R$ 60,00/MWh, em uma
nova concessão após 30 de dezembro de 2021. Ou seja, essa usina está
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enchendo os cofres de lucro da CEEE, porque está vendendo a R$ 250/MWh.
Neste caso, a usina tem uma Receita Anual em torno de R$ 395
milhões/ano. Como é o povo que paga integralmente todos os investimentos
ao longo da concessão, ao final da amortização a população torna-se dona da
usina e, no novo contrato, é direito do povo pagar o preço justo (Custo de
Operação e Manutenção, apenas) pois não existe mais a necessidade de
seguir pagando os “investimentos”. Por isso, essas usinas podem e devem
vender a R$ 60,00/MWh. Desta forma, na nova concessão a usina deveria
vender a R$ 60,00/MWh, o que reduziria a Receita Anual à R$ 95
milhões/ano. Uma diferença de economia de R$ 300 milhões por ano.
Portanto, a privatização das 13 usinas causará um impacto de R$
680 milhões/ano nas contas de luz da população. O que representa R$ 20,4
bilhões em 30 anos. É isso que está escondido por trás da privatização das 13
usinas da CEEE. Ao privatizar, não haverá novos investimentos e nem
contratação de trabalhadores, pelo contrário, apenas será transferido um
patrimônio do povo para as transnacionais obterem lucros extraordinários.
Além disso, em 2019, as usinas passaram por um processo de modernização
de suas turbinas, a partir de investimento estatal e serão entregues como se
fossem estruturas velhas, pouco eficientes. A título de informação, a CEEE-GT
possui 213 trabalhadores na área de geração (usinas) e 648 nas linhas de
transmissão.
Enquanto o povo tenta sobreviver a pandemia, o resultado da
privatização é que os R$ 680 milhões a mais serão cobrados mensalmente
nas contas de luz da população por meio de aumentos futuros. Assim, o
Governador do RS e o Governo Bolsonaro estão contribuindo para aumentar o
tarifaço na conta de luz pelos próximos 30 anos. Para quê? Para privilegiar
os privilegiados grupos econômicos internacionais que controlam a grande
parte do setor elétrico brasileiro.

3. Qual deve ser a posição das forças de esquerda
A privatização vai na contramão a todos os esforços para proteger a vida
do povo em tempos de pandemia, para recuperar a economia e gerar
empregos ao nosso povo, colocando os interesses de poucos acima da vida de
muitos.
Nós, do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) somos contra a
privatização das hidrelétricas. Essas usinas são do povo e devem continuar
vendendo sua energia de forma barata. É preciso colocar a vida acima do
lucro, e não o lucro e a pilhagem acima da vida.
A primeira iniciativa é suspender imediatamente a privatização das
usinas. É lamentável que os governos se aproveitem do cenário de pandemia
para adotar medidas de privilegiamento dos privilegiados (transnacionais e
bancos privados).
Essas usinas podem e devem seguir vendendo toda a sua energia a R$
60,00/1.000 kWh até dia 31 de dezembro de 2042 (com exceção da Itaúba),
como está nos contratos assinados pelo ex-governador Tarso Genro, em 2012.
Também defendemos que a UHE Itaúba passe a vender sua energia a
R$ 60,00/MWh como as outras 12 usinas.
Toda essa energia deve ser 100% destinada aos consumidores
residenciais e rurais, que têm sido as principais vítimas dos altos preços da
energia elétrica em nosso país.
Devemos denunciar essa política privatista dos governos estadual e
federal e, ao mesmo tempo, é necessário unir toda nossa força para derrotar
por completo a privatização e as políticas que tentam se aproveitar da
pandemia para lucrar em cima do povo.

Quadro 1. Especificações das UHEs/PCHs da CEEE-GT que integram a Consulta Pública nº 039/2020 – ANEEL10
UHE/PCH

Potência
Instalada
(MW)

Jacuí (Leonel de
Moura Brizola)

180,00

Garantia
Física

Nº
turbinas

6

Passo Real

Rio Jacuí
Salto do Jacuí

UHE

RS
158,00

68

2

UHE

Atos

Rio Jacuí
Salto do Jacuí

Ato de
outorga

Concessão

1ª prorrogação

2ª prorrogação

Dec. nº
19.896,

Contrato n°
025/2000 –
ANEEL –

Port. MME 278,
de 11/08/99

2º Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão
nº 025/2000-ANEELCEEE

31/12/2042

Port. MME 278,
de 11/08/99

2º Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão
nº 025/2000-ANEELCEEE

31/12/2042

Port. MME 278,
de 11/08/99

2º Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão
nº 025/2000-ANEELCEEE

31/12/2042

Port. MME 278,
de 11/08/99

2º Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão
nº 025/2000-ANEELCEEE

31/12/2042

Port. MME 278,
de 11/08/99

2º Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão
nº 025/2000-ANEEL-

31/12/2042

29/10/1945

CEEE
Dec. nº
19.896,
29/10/1945

RS
Canastra

44,80

24

2

UHE

Rio Santa
Maria
Canela

19,20

11,700

2

UHE

Rio Santa
Cruz
Canela

Dec. nº 2.063,
19/10/37; Dec.
nº 12.153,
06/04/43.

Contrato n°
025/2000 –
ANEEL –

Dec. nº 2.063,
19/10/37; Dec.
nº 12.153,
06/04/43

Contrato n°
025/2000 –
ANEEL –

Dec. nº
19.896,

Contrato n°
025/2000 –
ANEEL –

RS
Ernestina
PCH

10

4,96

3,24

1

Rio Jacuí
Ernestina

Contrato n°
025/2000 –
ANEEL –
CEEE

RS
Bugres

Termo final
concessão

Município
UF

(MWmédio)
123

Rio

CEEE

CEEE

Tabela adaptada com informações da Nota Técnica nº 407/2020-SCG/ANEEL e do site da CEEE <https://www.ceee.com.br/a-ceee/usinas-e-pchs>.

Capigui

4,47

0,69

3

PCH

RS

29/10/1945

CEEE

Rio Capigui

Dec. nº
19.896,

Contrato n°
025/2000 –
ANEEL –

Passo Fundo
RS

Guarita

1,76

0,99

1

PCH

Rio Guarita
Erval Seco
RS

Herval

1,52

0,29

2

PCH

Rio Cadeia
Santa Maria
do Herval

29/10/1945

1,58

0,88

1

PCH

Rio Santa
Rosa
Três de Maio

Dec. nº
19.896,
29/10/1945

1,49

0,52

1

PCH

Rio Santa
Cruz
São Francisco
de Paula

2º Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão
nº 025/2000-ANEELCEEE

31/12/2042

Contrato n°
025/2000 –
ANEEL –

Port. MME 278,
de 11/08/99

2º Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão
nº 025/2000-ANEELCEEE

31/12/2042

Port. MME 278,
de 11/08/99

2º Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão
nº 025/2000-ANEELCEEE

31/12/2042

Port. MME 278,
de 11/08/99

2º Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão
nº 025/2000-ANEELCEEE

31/12/2042

Port. MME 278,
de 11/08/99

2º Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão
nº 025/2000-ANEELCEEE

31/12/2042

Port. MME 278,
de 11/08/99

2º Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão
nº 025/2000-ANEELCEEE

31/12/2042

CEEE
Dec. nº 1.279,
22/12/36; Dec.
nº 19.896,
29/10/45.

Contrato n°
025/2000 –
ANEEL –

Dec. nº
19.896,
29/10/1945

Contrato n°
025/2000 –
ANEEL –

CEEE

CEEE

RS
Passo do
Inferno

Port. MME 278,
de 11/08/99

CEEE

RS
Santa Rosa

CEEE

Dec. nº
19.896,
29/10/1945

Contrato n°
025/2000 –
ANEEL –
CEEE

RS
Forquilha
PCH

1,118

0,95

1

Rio Forquilha
Maximiliano de
Almeida

Dec. nº
19.896,
29/10/1945

Contrato n°
025/2000 –
ANEEL –
CEEE

RS
Ijuizinho

1,118

0,7

1

PCH

Rio Ijuizinho
Eugênio de
Castro

Dec. nº
19.896,
29/10/1945

UHE

500,40

180

4

Rio Jacuí
Pinhal Grande
RS

Fonte: ANEEL (2020); CEEE (2020). Elaboração: os autores.

Port. MME 278,
de 11/08/99

CEEE

RS
Itaúba

Contrato n°
025/2000 –
ANEEL –

Dec. nº
69.850,
29/11/1971

Contrato de
Concessão
n° 025/2000
– ANEEL –
CEEE

Port. MME 278,
de 11/08/99

2º Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão
nº 025/2000-ANEELCEEE

31/12/2042

30/12/2021

