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RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar uma estatística
dos casos registrados no Estado de São Paulo,
referentes ao racionamento de energia elétrica, bem
como descrever a atuação do órgão regulador para
algumas situações excepcionais, não previstas nas
resoluções da Câmara de Gestão da Crise de Energia
Elétrica (CGE), evidenciando a maior receptividade dos
consumidores em relação à utilização da energia
elétrica em todos os setores, redundando uma
significativa alteração da curva de carga e sua previsão
de crescimento, trazendo a necessidade, por parte das
concessionárias, de rever procedimentos e
metodologias de comercialização na busca de uma
melhor condição de equilíbrio econômico-financeiro,
face esta nova realidade.

PALAVRAS-CHAVE

Racionamento de energia. Setor elétrico. Consumo de
energia elétrica.

1.0 - INTRODUÇÃO

O Programa Emergencial de Redução do Consumo de
Energia Elétrica (PERCEE), popularmente chamado de
racionamento de energia elétrica, foi implantado pelo
Governo Federal, através das Resoluções editadas
pela CGE. Apesar de ter sido imprescindível para evitar
o colapso no setor elétrico, gerou uma série de
dificuldades, não só para os consumidores e
concessionárias de energia elétrica do país, mas
também para as Agências Reguladoras.

Várias reclamações foram registradas na Comissão de
Serviços Públicos de Energia - CSPE, órgão

fiscalizador das concessionárias de energia elétrica do
Estado de São Paulo, solicitando o esclarecimento de
dúvidas e, principalmente, exigindo uma atuação mais
efetiva do órgão regulador, evitando distorções e
injustiças, cometidas contra os consumidores. Outros
casos dizem respeitos a problemas e/ou dificuldades
operacionais encontradas pelas concessionárias, para
implantar as determinações da Câmara de Gestão da
Crise.

As sistemáticas mudanças e/ou edições de regras
fizeram com que as dúvidas fossem freqüentes durante
todo o período de junho/01 a fevereiro/02, período de
efetivo racionamento. Mesmo com o término do
racionamento, muitos problemas e reclamações ainda
foram registradas na CSPE e várias estão em redundar
em ações jurídicas dos consumidores na busca de
soluções dos impasses gerados, tanto pelas ações
indevidas, quanto das conseqüências da forma abrupta
com que foi encerrado este período.

2.0 - BREVE HISTÓRICO DO RACIONAMENTO

Conforme Sauer (1), “de 1994, para cá,
sistematicamente, ano após ano, retirou-se dos
reservatórios das usinas mais água do que entrou com
as chuvas”, confirmando o que muitos já conheciam há
algum tempo: o sistema estava em colapso e havia
necessidade de investimentos para viabilizar uma
maior oferta de energia.

Entretanto, o capital investido no setor elétrico, como
um todo, não foi suficiente para reverter a situação de
baixa hidrologia ocorrida no final de 2000 até abril/01
(2), culminando com o racionamento de energia
elétrica em quase todo o país.
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Diante da situação crítica e inevitável, em 15/05/01, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso criou e
instalou, através da Medida Provisória n° 2.147 (3), a
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (CGE),
que elaborou uma série de medidas e procedimentos
que deveriam ser adotados pelas concessionárias e
consumidores, a fim de que a crise de energia fosse
superada.

Durante o período de atuação da CGE, foram
publicadas 133 Resoluções (4), contendo normas
sobre o racionamento, e 130 circulares do PERCEE,
muitas das mesmas buscando esclarecer as dúvidas
criadas pelas resoluções expedidas, dados que estão
resumidos na Figura 1, em relação às Resoluções.
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FIGURA 1: RESOLUÇÕES EMITIDAS PELA CGE

Cabe destacar que muitas Resoluções tratavam de
nomeações, constituição  de grupos de trabalhos,
definição de datas para apresentação de relatórios e
outras medidas. Além disto, outros documentos
específicos para o racionamento foram emitidos, tais
como Leis, Medidas Provisórias e Resoluções
específicas da ANEEL, dentre as quais podemos citar
as Resoluções que autorizavam o reajuste da tarifa de
energia elétrica para as concessionárias, que
possibilitava a recuperação de receitas perdidas com o
racionamento.

Contudo, em função da característica inédita destes
procedimentos, cada Resolução gerava dúvidas para
os consumidores e problemas operacionais para as
concessionárias, principalmente pelo fato de
observações e comentários de “especialistas” em
entrevistas e reportagens na mídia, o que evidenciou o
despreparo da mesma para o tratamento de temas
específicos como a energia, que em vez de elucidar as
dúvidas, contribuíam para aumentá-las e fomentar
boatos, complicando ainda mais a situação das
agências fiscalizadoras e reguladoras, como a CSPE.

3.0 - ATUAÇÃO DA CSPE

Desde as primeiras Resoluções emitidas pela CGE, o
Estado de São Paulo, através da Secretaria de
Energia, órgão ao qual a CSPE está
administrativamente vinculada, decidiu assumir
medidas que possibilitassem o cumprimento das
normas emanadas pelo órgão regulador, sem, contudo,
prejudicar o desenvolvimento do Estado.

Assim sendo, todo e qualquer consumidor deveria ter
assegurado um mínimo de direito de utilização da
energia elétrica, respeitando as normas do
racionamento, passando-se a exercer o controle

adicional de forma macro, ou seja, uma vez
respeitados os limites individuais, os casos
excepcionais passaram a ser avaliados tendo por base
os limites macros, ou seja, por concessionária e, ainda,
o Estado como um todo.

Este controle visava promover aspectos sócio-
econômicos do Estado, de forma complementar às
“prescrições energéticas” do período, possibilitando
que as questões individuais de consumidores
residenciais, comerciais, industriais, etc., tivessem
como “espaço de adequação” as parcelas adicionais
de redução de consumo gerados pela própria
sociedade paulista.

Em outras palavras, especificamente, buscou-se
eliminar as condições restritivas do processo,
cumprindo-se as diretrizes nacionais do período,
porém, buscando-se preservar a produção, o emprego
a economia e os aspectos individuais dos
consumidores, tais como o aumento e a constituição
das famílias, questões de dependência em relação à
saúde e outras.

Dentro do possível, desde que devidamente justificado,
as metas de consumo foram revisadas, tentando evitar
possíveis injustiças, bem como o pagamento de
sobretarifa e/ou compra de energia no Mercado
Atacadista de Energia (MAE), condição esta,
posteriormente, também absorvida pela CGE, como se
pode constatar através dos documentos do PERCEE,
com o mesmo enfoque paulista.

Com base nestes pressupostos, a CSPE reuniu as 14
concessionárias de energia elétrica e promoveu um
acordo de Estado, assumindo a responsabilidade pelas
revisões de metas de consumo que viessem a requerer
medidas particulares para casos específicos, não
contemplados nas primeiras Resoluções da CGE.
Ressaltou, porém, que todo procedimento adotado
seria informado à CGE e a ANEEL.

Desta forma, desde o início do racionamento, a CSPE
recebeu e, sendo possível, atendeu pedidos de revisão
de metas de consumo para diversas situações:

•  Os consumidores recém-casados, ou que tiveram
aumento da família, ou que passaram a habitar
imóvel desabitado, poderiam ter a meta revisada
mediante a comprovação da nova situação.

•  Casos de aumento do número de familiares em
uma residência poderiam ter um aumento da meta
de consumo se a residência de onde a pessoa
saiu sofresse a correspondente redução da meta,
evitando a falsidade da informação.

•  Consumidores comerciais, industriais e rurais
poderiam ter suas metas de consumo revisadas,
caso comprovassem compra de equipamentos
elétricos em data anterior ao início do
racionamento, aumento do número de funcionários
ou contratos de exportação/fornecimento,
assinados com data anterior ao início do
racionamento.

Cada concessionária deveria observar seu limite de
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redução de consumo, cumprindo a respectiva meta,
sem infringir as regras ou adquirir energia excedente
do mercado (MAE).

A CSPE ainda auxiliou na definição de critérios a
serem utilizados como referência para determinação
dos pontos de iluminação pública que seriam
desligados, bem como em relação à fiscalização deste
procedimento. Vários dos procedimentos adotados
pela CSPE foram reconhecidos pela ANEEL e pela
CGE, sendo incorporados em diversas Resoluções e
disseminados aos demais agentes reguladores.

4.0 - CASOS REGISTRADOS NA CSPE

A CSPE recebeu uma série de consultas e
reclamações relacionadas com o racionamento de
energia, cujos dados são apresentados na Figura 2.
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FIGURA 2: CASOS REGISTRADOS NA CSPE

Verifica-se que no mês de maio/01, mesmo antes do
início do período de racionamento, foram registradas
2322 solicitações, representando 33,72% do total de
acessos à Ouvidoria da CSPE. Basicamente, estas
consultas estavam relacionadas aos seguintes
questionamentos: Como seria o racionamento? Como
calcular a meta de consumo? Quem teria que
economizar energia? É constitucional? Poderei sofrer o
corte? Haverá multa para quem transgredir a meta?

No mês de junho/2001, praticamente foram os mesmos
questionamentos, incluindo os primeiros pedidos de
revisão de meta de consumo, uma vez que muitos
consumidores encontravam-se em situações
excepcionais, não previstas nas Resoluções da CGE,
recebendo uma meta muito reduzida.

Com relação ao mês de julho/2001, verifica-se uma
expressiva elevação no número de casos registrados
na Ouvidoria da CSPE, não só os casos relacionados
com o racionamento, mas também, casos em geral,
tais como, cobrança de valores indevidos, novas
ligações, atraso no atendimento técnico e comercial e
outros. Existem 3 justificativas para este aumento no
número de solicitações, descritas a seguir, não
necessariamente na ordem que aparecem no texto:

•  Divulgação pela ANEEL e CSPE de
procedimentos a serem requeridos pelos e dos
consumidores para o período, através de
campanhas publicitárias para o rádio, televisão e
outros meios de comunicação, incluindo a própria
fatura de energia elétrica;

•  Início da cobrança da sobretarifa para os
consumidores que não cumpriram a meta de
consumo e possibilidade de interrupção de
fornecimento para aqueles que repetissem esta
ocorrência.

•  Divulgação, pelos próprios consumidores de
energia elétrica, atendidos pela CSPE, tendo
muitos conseguido, inclusive, a revisão da meta de
consumo para um caso não previsto na Resolução
da CGE, o que não era possível de ser conseguido
com a concessionária.

Novamente, no mês de agosto/2001, verifica-se outro
salto no número de solicitações, devido ao efetivo corte
no fornecimento de energia elétrica, para os
consumidores que não cumpriram a meta pela
segunda vez. Vários consumidores pediram
intervenção da CSPE para não efetivação do corte,
solicitações estas que não podiam ser atendidas, pois
caracterizaria o descumprimento das Resoluções da
CGE pelo próprio órgão fiscalizador.

Outras reclamações estavam relacionadas com a
cobrança da taxa de religação para o consumidor que
foi cortado, devido ao descumprimento da meta. Neste
caso o consumidor demonstrava toda sua insatisfação
com o racionamento, pois além de ter sido cortado,
tinha que arcar com a taxa de religação.

Para os meses subseqüentes, verifica-se que o
número de solicitações não sofre grandes alterações,
embora a CGE continuasse a emitir novas Resoluções.
Constata-se, também, que a participação de
solicitações referentes ao racionamento diminui, se
comparada com o total de solicitações registradas na
CSPE.

Algum destaque precisa ser dado para o mês de
novembro/2001, em função das Resoluções que
regulamentavam a iluminação de natal, principalmente
para órgão públicos e Prefeituras, bem como o início
gradual de ampliação das metas individuais e o início
do verão, onde as cidades litorâneas e turísticas
tinham a expectativa de recebimento de turistas,
porém, tendo suas metas de consumo baseadas nos
meses de baixa temporada.

No mês de fevereiro/2002, um grande número de
reclamações ocorreu pela insatisfação de
consumidores que não cumpriram a meta de consumo
para o mês em questão e terem que pagar a
sobretarifa, mesmo com o fim do racionamento,
determinado através da Resolução CGE n° 117, de
19/02/02 (5).

Finalmente, após o fevereiro/2002, o número de casos
para este assunto caiu bastante, ficando algumas
solicitações para esclarecimentos sobre a
impossibilidade de utilização dos certificados de direito
de uso de energia, estabelecida na Resolução CGE n°
119, de 26/02/02 (6) e outros problemas específicos.

5.0 - ALGUNS CASOS ESPECIAIS
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Das 58.723 solicitações relacionadas com o
racionamento. 626 casos necessitaram de um
tratamento especial, pois envolviam casos de notória
excepcionalidade, como os exemplos a seguir.

5.1 Consumidora econômica

Uma consumidora de origem européia, morava
juntamente com o marido e dois filhos, tendo recebido
uma meta de 125 kW, não por erro de cálculo da
concessionária, mas pelo fato de ter um histórico de
consumo baixo, pois há muito tempo que utilizava
todas as técnicas para reduzir o consumo de energia
elétrica: utilizava lâmpadas compactas, aquecedor a
gás no chuveiro, acumulava a roupa para passar, etc.,
não havendo o que pudesse ser feito para que a
consumidora conseguisse atingir a sua meta.

Entretanto, seu vizinho tinha uma meta de quase 300
kW para uma única pessoa no apartamento, uma vez
que sempre desperdiçou energia.

Em função da reduzida média histórica de consumo e
da consumidora já ter utilizado todas as técnicas para a
evitar o desperdício de energia, excepcionalmente,
esta consumidora teve uma meta de consumo
equivalente a 90% da média de consumo, em vez dos
80% estabelecidos pela CGE.

5.2 Consumidor residencial ligado em alta tensão

Uma determinada consumidora possuía um imóvel no
litoral que estava cadastrado como unidade
consumidora residencial do Grupo A, ou seja, era
alimentada em 13,8kV. Ocorre que a meta de consumo
desta “residência” era de aproximadamente 5.000
kWh/mês. Em determinado mês, o consumo registrado
foi quase 2.000 kWh a mais do que a meta, gerando
um elevado valor referente à sobretarifa.

A consumidora solicitava, o enquadramento como caso
especial, como  definido na Resolução CGE n° 5, de
23/05/02 (7), não tendo seu pleito atendido por não
haver amparo na legislação.

5.3 Consumidor livre com contrato de fornecimento
encerrado no meio do período de racionamento

Um consumidor livre, que negocia todas as condições
de fornecimento de energia elétrica, incluindo a tarifa,
teve a vigência do contrato encerrada bem no meio do
período de racionamento. A concessionária que o
supria não tinha obrigação de fornecer a energia e o
valor praticado no MAE era de R$650,00/MWh, muito
superior ao que vinha sendo pago.

A ANEEL solicitou que a CSPE realizasse mediação
entre as partes, o que redundou na participação da
administração da matriz (Alemanha) nesta negociação
e findou num acordo entre as partes.

6.0 - PROBLEMAS GERADOS

É verdade que o gerenciamento do racionamento
causou incômodo a todos consumidores, porém se
estas medidas não fossem adotadas o problema

poderia ser bem pior, pois, a qualquer momento
poderia ocorrer a suspensão do fornecimento de
energia para uma cidade, ou talvez, até para um
Estado inteiro, trazendo prejuízos imensuráveis.

Algumas Resoluções da CGE faziam menção à
implantação de feriados regionais, em determinado dia
da semana, na tentativa de reduzir o consumo de
energia, principalmente no comércio e na indústria.
Pouquíssimas vezes este recurso foi utilizado,
exclusivamente na Região Nordeste, que se
encontrava em uma situação mais crítica do que o
resto do país (8, 9, 10, 11).

Para os consumidores, de forma geral, o racionamento
impôs preocupações com sobretarifa e com a
possibilidade da suspensão do fornecimento. Os
consumidores comerciais e industriais tiveram que se
adaptar aos problemas econômicos pelos quais o país
passou, tendo que gerenciar a energia elétrica,
evitando a compra de energia no MAE, para que o
custo do produto não tornasse proibitivo e,
conseqüentemente, perdesse espaço no mercado.

Infelizmente, muitos consumidores foram prejudicados
com o racionamento e ainda, por falta de conhecimento
e/ou orientação, só vieram a saber que a CSPE
poderia tê-los ajudados no final do racionamento,
acarretando enormes prejuízos, inclusive com a
demissão de funcionários.

Outras empresas adquiriram grupos geradores a
diesel, para gerar a energia necessária, evitando a
compra de energia no MAE. Entretanto, com o final do
racionamento, tiverem que assumir o prejuízo do
investimento realizado, uma vez que a geração com
diesel é muito mais cara do que os atuais valores da
tarifa de energia.

Importante, também, destacar a impossibilidade de uso
dos certificados de direito de uso de energia,
comprados pelos consumidores a preços maiores do
que as tarifas vigentes e que foram cancelados pela
Resolução CGE n° 119 (6), que estabelecia o prazo de
apenas um dia para os consumidores apresentarem os
certificados que possuíam, a fim de que os mesmos
pudessem ser compensados nas próximas faturas de
energia elétrica.

Adicionalmente, os consumidores que tiveram qualquer
tipo de sobra, decorrente da forma de conclusão do
racionamento, independentemente da forma com que a
mesma foi consolidada, aquisição no MAE, termo
aditivo, etc., não puderam exercer o direito de uso das
mesmas para consumo próprio, caracterizando, no
entender da CSPE, um engodo, para ser ameno, pois
os agentes penalizados não têm como “negócio” a
energia elétrica e mesmo se assim fosse, não é
concebível que quem promoveu medidas e ações para
colaborar com o País num momento de crise venham a
ser onerados por uma atitude unilateral e ditatorial
como a imposta pela Resolução CGE n° 119 (6) que,
redigida no dia 26, publicada no dia 27, concedia o dia
28 para serem realizadas as adaptações necessárias à
comercialização de excedentes para aqueles
consumidores que, sem perspectiva do modo ou forma
de finalização do processo, constituíram estoques de
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energia para garantir sua subsistência no mercado ou
o atendimento de contratos e demandas, nacionais e
internacionais, de seus clientes.

Advoga-se como base jurídica um parecer da AGU –
Advocacia Geral da União, nunca visto ou apresentado
aos interessados/prejudicados, como forma de
validação do referido procedimento.

Ao ver da CSPE, esta medida imporá sérias
confrontações quando forem requeridas novas ações
de comprometimento, principalmente do setor
industrial, para os problemas semelhantes que venham
a ocorrer no País.

Finalmente, os consumidores ainda receberam um
aumento de tarifa, aproximadamente 7% para os
industriais e 2,99% para os residenciais, para
minimizar os prejuízos sofridos pelas concessionárias
de energia elétrica (12), que durante a vigência do
racionamento, reduziram as vendas de energia em
20%, em média, além da introdução do “seguro
apagão”, reserva e seus desdobramentos.

As agências reguladoras, tais como a CSPE, tiveram
significativo aumento no volume de serviço,
principalmente nas áreas de Ouvidoria, que recebiam
as solicitações dos consumidores, e de   Fiscalização,
que verificavam os cumprimentos das Resoluções da
CGE por parte das concessionárias.

Neste caso, nem tudo foi problema. No caso da
Ouvidoria, houve necessidade de aumentar o número
de funcionários na Central de Teleatendimento, devido
ao aumento do número de solicitações e da ampliação
do período de atendimento de 12 para 24 horas. Muitas
concessionárias também aumentaram o número de
funcionários em suas centrais de atendimento
telefônico.

As concessionárias de energia elétrica, além da
redução da venda de energia, que foram obrigadas a
cumprirem, tiveram enormes custos operacionais para
o cumprimento das Resoluções emitidas para a CGE.
Houve necessidade de elaborações de programas para
cálculo de metas, sobretarifa, aviso de corte e outros.
Ainda, houve a necessidade de constituir equipes de
análises para os casos excepcionais, etc.

Outro fator importante é que o racionamento despertou
a consciência de economia de energia para muitos
consumidores. Mesmos as grandes empresas, que
consideravam a energia elétrica como um insumo
relativamente desprezível, diante de itens como
matéria-prima, folha de pagamento, impostos e outros,
passaram a gerenciá-la com mais atenção, pois a
ausência desta impede a consecução do objetivo
maior, o produto final e, conseqüentemente, da
participação no mercado. Assim, mesmo com o término
do racionamento, o consumo de energia elétrica no
Estado de São Paulo não retomou o seu ritmo anterior,
como pode ser verificado na Figura 3 (13).

Este novo hábito de consumo impediu que as
concessionárias retomassem os volumes de venda de
energia, nos mesmos montantes realizados em período
anterior ao racionamento, obrigando-nas a adotarem

medidas  que incrementem o consumo.

Como exemplo, pode-se citar a oferta de energia em
preço vantajoso para que consumidores desativem
seus grupos geradores no horário de ponta, dado que
as concessionárias amargam uma sobra de energia
decorrente das condições que as mesmas a adquiriram
em seus “contratos iniciais”.

Consumo de Energia por Classe de Consumo
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FIGURA 3: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM
SÃO PAULO

7.0 - CONCLUSÃO

Com base no exposto, algumas lições podem ser
estabelecidas:

•  Independentemente das condições hidrológicas,
existe um consenso quanto à falta de investimentos
no setor elétrico, sendo esta a principal causa do
racionamento de energia elétrica.

•  A falta de planejamento obrigou a adoção de
medidas para redução de consumo em caráter de
emergencial, gerando muita desinformação,
retrabalho, injustiças e prejuízos para diversos
agentes, consumidores ou fornecedores.

•  A sociedade foi, novamente, a maior prejudicada,
apesar de ser a responsável pelo sucesso do
racionamento, como pode ser verificado nas palavras
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, no
discurso na cerimônia de inauguração da Usina
Hidrelétrica Cana Brava: “Nós enfrentamos e
vencemos a crise. Vencemos. Mas vencemos porque
o povo ajudou, em primeiro lugar, e principalmente
porque o povo entendeu o que era preciso fazer.”
(14)

•  O consumidor passou a ter uma maior consciência
com relação à economia de energia elétrica,
principalmente com relação aos efeitos causados no
orçamento doméstico e empresarial. Muitos
consumidores incorporaram os hábitos de consumo
adquiridos em função do racionamento, contribuindo
para a economia e o uso o racional da energia.

•  Para outros consumidores, entretanto, nada mudou,
pois já retomaram os antigos hábitos de consumo do
período anterior ao racionamento, indicando que há
necessidade de uma sinalização tarifária, política
energética, que coíba os eventuais desperdícios,
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através da cobrança de sobretarifas ou a
implantação de tarifas diferenciadas para
determinados períodos do dia e do ano, incluindo os
consumidores residenciais.

•  Uma política energética clara e definida deve ser
adotada imediatamente pelo Governo, específica
para cada região do país, possibilitando aos agentes
o efetivo conhecimento do que está para acontecer
em um futuro próximo. Assim, as decisões podem
ser discutidas com antecedência e, na necessidade
de eventual emergência, os procedimentos a serem
adotados serão implantados com a devida
divulgação, minimizando os impactos e injustiças.
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