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Diferentemente, entretanto, do que se imaginava após a aprovação da Resolução 
343/08, amplamente discutida através da Audiência Pública 038 da ANEEL, o número 
de outorgas, autorizações, caiu de forma vertiginosa nos últimos 3 (três) anos 
 
É inegável que o novo marco regulatório para desenvolvimento e construção de PCHs 
(Pequenas Centrais Hidrelétricas) (Resolução 343/08) trouxe contornos que 
inviabilizam aventuras e determinam um maior conhecimento do aproveitamento, para 
que não sejam perdidas as “garantias” apresentadas para o registro e a respectiva 
autorização de outorga. 
 
Os avanços representados pelo novo marco trazem à sociedade (consumidores), aos 
empreendedores (produtores) e à União (outorgante) a tão necessária segurança 
regulatória ao desenvolvimento e à construção dos empreendimentos de geração que, 
em muitos casos, estava paralisada por práticas pouco propícias à evolução do 
mercado de PCHs. 
 
Diferentemente, entretanto, do que se imaginava após a aprovação da Resolução 
343/08, amplamente discutida através da Audiência Pública 038 da ANEEL, o número 
de outorgas, autorizações, caiu de forma vertiginosa nos últimos 3 (três) anos. 
 
O impacto é sentido, principalmente, pelo acumulo de processos com ingresso entre a 
transição entre as Resoluções 395/98 e 343/08, uma vez que naquela resolução era 
possível o tramite concomitante de mais de um projeto básico e nessa, 343/08, o 
tempo de desenvolvimento de um único projeto básico é determinado em 14 (quatorze) 
meses com critérios técnicos mais rigorosos (Precisão de dados, restituição 
fotogramétrica, etc). 
 
Essa queda reflete o backlog, passivo, na análise dos diversos processos em trâmite 
junto a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e que merecem uma atenção 
mais focada das autoridades para que essa fonte alternativa renovável, PCH, tão 
importante para a Matriz Energética Brasileira não fique estagnada em relação às 
demais fontes, também importantes, mas que não possuem a confiabilidade, robustez 
e versatilidade que as Pequenas Centrais Hidrelétricas possuem. 
 
As fontes alternativas passaram a ser uma realidade no contexto do planejamento de 
expansão do setor muito em função do desenvolvimento das PCHs e, agora, através 
do número cada vez mais expressivo de eólicas no cenário de geração de energia. 
 
Muito do que se desprende da leitura do PDE (Plano Decenal de Expansão) é reflexo 
do que o mercado dessas fontes alternativas tem retornado para a oferta de energia. 
Dessa forma, nada mais natural que o planejamento da EPE vislumbre no horizonte a 
entrada mais expressiva da fonte eólica e diminua sua expectativa em relação às 
PCHs. 
 
O mercado e a oferta das fontes de energia se caracterizam fielmente como reflexo no 
PDE mesmo que o potencial das PCHs seja muito significativo, pois com as atuais 
características de competição o potencial não mais é, sozinho, suficiente para garantir 
uma fonte em relação à outra. 
 



É necessário frisar que não existe aqui qualquer crítica a nenhuma fonte de energia, 
principalmente às alternativas renováveis, mas o que sempre gostaríamos de 
vislumbrar seria uma diferenciação específica e que pudesse premiar e valorizar cada 
característica de fontes tão distintas como as PCHs, Eólicas, Biomassa e quiçá dentro 
em breve da Solar. 
 
A realidade das PCHs não se modificou nos últimos 05 anos, mas sim se modificaram 
as características de suas principais concorrentes. 
 
É fato que o desenvolvimento das PCHs, de longe, é a mais complexa e exige folego 
financeiro que muitos investidores não tem mais suportado. Aguardar, em média, 10 a 
13 anos para que uma PCH possa, de fato, estar em operação comercial exige 
sacrifícios bastante significativos. 
 
Dessa forma, somando-se ao fato do reflexo ambiental, condicionantes, e demais 
características de desenvolvimento (inventário, projeto básico, garantias) o esforço 
para os empreendedores passou a ser cada vez mais angustiante e, claro, o capital 
migrou para empreendimentos mais atrativos. 
 
Assim o reflexo para a indústria nacional especializada nessa fonte de energia é o pior 
possível visto que com tão pouca oferta o desaquecimento já é sentido pelos 
fabricantes que veem a demanda cair de forma constante. 
 
Somando-se ao fato da oferta de equipamentos estrangeiros subsidiados o resultado 
pode ser desastroso para uma indústria já consolidada e quase secular no 
empresariado brasileiro e que, frise-se, consolidou-se com soluções tecnológicas 
adequadas e customizadas às necessidades nacionais. 
 
Dessa forma, um real estimulo para as Pequenas Centrais Hidrelétricas seria prestar 
devida atenção ao seu real tempo de maturação, às suas condições técnicas, à 
confiabilidade que as mesmas representam para a segurança do sistema, ao fator de 
capacidade lastreado por históricos robustos de hidrologia e a condição impar da fonte 
poder estar segurada através do Mecanismo de Realocação de Energia. 
 
Em resumo o tratamento adequado é tratar de forma igual os iguais e de forma 
desigual os desiguais fazendo com que cada fonte de energia alternativa renovável 
possa contribuir dentro de suas reais condições de operação. 
 
Ganharia o sistema (segurança) o consumidor (confiabilidade) e os empreendedores 
com preços justos para a viabilização dos empreendimentos de geração. 
 
Assim o real e objetivo estímulo para as PCHs seria a revisão dos critérios dos leilões 
onde cada fonte pudesse desempenhar seu papel individualmente e separadamente 
com preços mais adequados às suas características e tempo de maturação. 
 
O ano de 2012 pode ser um bom ano para repensar a atual metodologia e contribuir, 
de fato, para que as PCHs assumam o seu verdadeiro papel na Matriz Energética do 
Brasil. 
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