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Uso de térmicas para atender Roraima custará R$ 1,9 
bi a consumidor em 2019, diz ministro 
 

Uso mais intenso de termelétricas no estado se deve a descumprimento de 

contrato de fornecimento de energia pela Venezuela, que passa por crise de 

abastecimento. 
 

Por Laís Lis, G1 — Brasília 

26/03/2019 14h00  Atualizado há 19 horas 

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou nesta terça-feira (26) que 
a geração de energia térmica para atender Roraima vai custar R$ 1,9 bilhão a mais 
aos consumidores de energia ao longo do ano. 
 
Essas termelétricas foram acionadas porque a Venezuela não tem cumprido o contrato 

de fornecimento de energia elétrica para Roraima desde 7 de março, mesmo dia em 
que começou no país o maior apagão de sua história. A Venezuela passa por uma 
crise no fornecimento de energia. 
 
"Todos os consumidores brasileiros terão que pagar ao longo do ano R$ 1,9 bilhão 
porque estamos gerando 210 MegaWatts apenas de térmicas a óleo diesel", afirmou 
Albuquerque. 
 
Roraima é o único estado brasileiro que não está interligado ao SIN, a rede nacional 
que permite a transferência de energia entre as regiões. Por isso a demanda do 
estado é atendida por termelétricas, que geram energia mais cara porque funcionam 
por meio da queima de combustível. 
 
Para permitir que os consumidores do estado paguem uma conta de luz mais baixa, 
as regras do setor elétrico preveem que todos os consumidores do país contribuam 
para a compra de uma parte do combustível que abastece essas termelétricas em 
Roraima. 
 
Linha de Tucuruí 
 

Diante da crise na Venezuela, o governo Jair Bolsonaro decidiu considerar 
estratégica a construção do Linhão de Tucuruí. Isso permitirá acelerar a liberação do 
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licenciamento ambiental da obra pois não será mais preciso consultar as 
comunidades indígenas que serão atingidas pelo projeto. 
 
A linha de transmissão vai ligar Manaus a Boa Vista e interligar Roraima ao SIN, 
reduzindo a dependência do estado das termelétricas. A obra foi licitada em 2011 e 
deveria ter entrado em operação em 2015, mas nem chegou a começar porque a 
concessionária não conseguiu o licenciamento. 
O governo espera que a construção comece em 2019 e termine em dezembro de 
2021. 
 
Segundo dados já divulgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em 
2018 o acionamento de usinas térmicas para atender as falhas na linha de 
transmissão que abastece o estado de Roraima com energia da Venezuela custaram 
R$ 597 milhões aos consumidores de energia de todo o país. 
 
No ano passado foram 85 blecautes, sendo que 72 decorrentes de falhas na linha de 
transmissão da Venezuela. 
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