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A competitividade econômica e a sustentabilidade ambiental na ampliação da 
capacidade de oferta de energia elétrica são dois objetivos básicos e estratégicos de 
uma política energética nacional consistente e que busca a segurança do suprimento. 
No caso do setor elétrico brasileiro, este duplo objetivo está representado e expresso 
pela busca incessante da modicidade tarifária em paralelo à obrigação legal por 
empreendimentos que causem menores impactos ambientais. O Brasil encontra-se 
numa situação ímpar em relação ao resto do mundo na medida em que detém uma 
das melhores matrizes elétricas, em termos de custo e de sustentabilidade, com cerca 
de 90% da geração baseada na hidroeletricidade. Contudo, o setor elétrico brasileiro 
está se deparando com uma questão estratégica para a competitividade da economia 
brasileira: os dois objetivos – economia e meio ambiente - tendem a criar uma situação 
paradoxal porque a busca da sustentabilidade ambiental, ao impor cada vez maiores 
restrições legais, está impactando e provocando custos adicionais e crescentes para a 
geração de energia elétrica, principalmente de base hídrica. 
 
Historicamente, o parque gerador brasileiro expandiu e se consolidou ao longo do 
século XX com base na exploração racional e intensiva dos recursos hídricos. Por 
força da baixa consciência social e restrições legais vigentes pouco expressivas, o 
objetivo da sustentabilidade ambiental associado à ampliação da oferta de energia foi 
preterido. Sempre prevaleceram os objetivos de maximização do potencial energético 
dos aproveitamentos e segurança do suprimento. Este contexto social e os objetivos 
da política energética explicam a construção um sistema elétrico baseado em centrais 
hidroelétricas articuladas a grandes reservatórios que passaram a deter relevância 
estratégica para o setor elétrico brasileiro, dada a capacidade de regularização no uso 
da água no período seco do ano. 
 
Neste sentido, pode-se afirmar que o perfil da matriz elétrica do Brasil garantiu a 
conciliação dos dois objetivos: oferta de energia a custos competitivos e mínima 
emissão de gases do efeito estufa. Porém, embora as alterações climáticas sejam um 
fenômeno global e de relevância crescente, os impactos ambientais de um projeto de 
geração de energia elétrica não se resumem somente às emissões de gases de efeito 
estufa. Tem se mostrado crescentemente necessário considerar, além dos impactos 
ambientais globais, o espaço físico ocupado pelas represas – medido em Km² por MW 



- e questões socioeconômicas associados à construção de uma central hidroelétrica. 
Como resultado, os custos para minimizar estes impactos estão assumindo proporções 
expressivas, notadamente a partir de 1988 quando foi imposto um novo marco legal 
para o meio ambiente definido pela Constituição. 
 
Desta forma, pode-se afirmar que o século XXI apresentará um novo e desafiador 
cenário para os formuladores de política energética. Os objetivos de racionalidade, 
segurança, competitividade e sustentabilidade estão tendo seus graus de prioridade e 
valores relativos alterados com tendência para uma maior atenção e predominância 
das questões socioambientais, com reflexo direto sobre o custo final da energia 
elétrica e, consequentemente, sobre a competitividade econômica do Brasil. 
 
Para o Brasil, a energia hidroelétrica permanece sendo a fonte de geração mais 
competitiva dentre as opções disponíveis, mas com uma restrição irreversível dentro 
do novo marco legal: a impossibilidade de construir grandes reservatórios. Este novo 
parâmetro fará com que se imponha a necessidade de inserção na matriz elétrica 
brasileira de fontes complementares térmicas de forma a garantir a segurança do 
suprimento no período seco. A licitação e construção das centrais hidroelétricas do rio 
Madeira, de Belo Monte e do Complexo de Simplício já fazem parte deste novo 
parâmetro. No entanto, e este é o objeto analítico central do presente artigo, a adoção 
de medidas que minimizem os impactos socioambientais na construção de 
hidroelétricas está aumentando, em muito, a participação dos “componentes 
ambientais” na estrutura de custo da produção da energia elétrica. 
 
O Complexo Hidroelétrico de Simplício é um exemplo do paradoxo entre custo e tarifa 
derivado do esforço de se construir um empreendimento com impactos ambientais e 
sociais minimizados e exemplares. Simplício, incluindo a central de Anta, terá uma 
capacidade de potência instalada de 333,7 MW, sendo de 190,8 MW de energia firme. 
O investimento no empreendimento é estimado em R$ 2,2 bilhões, equivalendo a um 
custo médio de investimento de R$ 6.500, 00 por KW instalado. Este valor é bastante 
superior ao custo médio de investimento em projetos de hidroeletricidade e superior 
até mesmo a investimentos em projetos de pequenas centrais hidroelétricas e usinas 
eólicas. A compreensão e justificativa deste índice de investimento requerem uma 
análise de toda a concepção de sustentabilidade ambiental que envolve a construção 
de Simplício, uma central do tipo fio d’ água, com destaque para o fato de ser uma 
obra com características específicas: estende-se por uma área de mais de 30 km, 
incorrendo em grandes deseconomias de escala da engenharia civil que impactam o 
custo final do empreendimento. 
 
Além deste aspecto, o empreendimento tem a responsabilidade com os seguintes 
programas ambientais e sociais impostos pela nova e restritiva legislação ambiental: 
i. Recuperação de Áreas Degradadas; 
ii. Monitoramento Climatológico; 
iii. Monitoramento de Ecossistemas Aquáticos; 
iv. Monitoramento do Lençol Freático e Qualidade das Águas Subterrâneas; 
v. Programa de Conservação da Flora e Recomposição da Vegetação; 
vi. Programa de Apoio ao Produtor Rural; 
vii. Programa de Readequação das Atividades Produtivas 
 
Estas especificidades determinadas pela legislação ambiental resultam numa estrutura 
de custo difícil de ser comparada a outros empreendimentos, ou seja, difícil de ser 
parametrizada. Estas características dificultam uma análise comparativa de seus 
custos, inclusive pelos órgãos federais de fiscalização, já que eles usam parâmetros 
históricos que já não representam a nova realidade do setor elétrico. 
 



Estas atividades e responsabilidades socioambientais não foram, na sua quase 
totalidade, objeto de preocupação (e unidade de custo) no século XX. No século XXI, 
estes condicionantes ambientais mudaram radicalmente, sendo possível verificar e 
estimar o impacto sobre o valor total do investimento de medidas de minimização dos 
danos ambientais e sociais. A questão a ser discutida, não pelo setor elétrico, mas 
pela sociedade brasileira, é qual o custo que a sociedade estaria disposta a pagar para 
atender os requisitos de sustentabilidade ambiental, já que se conformam interesses 
crescentemente conflitantes com a modicidade tarifária, variável que está na base da 
competitividade econômica do Brasil. 
 
A partir das imposições legais, que se está sendo colocada aos objetivos de promover 
um setor elétrico sustentável socioambientalmente com custos crescentes, 
possivelmente seria mais adequado que a avaliação ambiental dos projetos fosse 
realizada numa perspectiva mais estratégica, de tal forma que a avaliação dos 
impactos ambientais ocorresse na fase do planejamento, contemplando a comparação 
entre os impactos socioambientais dos diferentes tipos de empreendimentos passíveis 
de serem construídos. Este enfoque estratégico permitiria que as decisões relativas à 
expansão do parque gerador não se restrinjam apenas às variáveis econômicas dos 
projetos, mas considere a comparação com os impactos socioambientais dos 
diferentes tipos de empreendimentos. 
 
Portanto, e a título de conclusão, a minimização dos impactos socioambientais dos 
projetos de geração de energia é uma necessidade crescente; entretanto, este objetivo 
representa um custo adicional e crescente aos projetos. A análise dos impactos e 
custos de investimentos de um projeto individual pode se mostrar muito superficial e 
conduzir a conclusões errôneas. Neste sentido, a importância de uma avaliação de 
impacto socioambiental estratégica deve ser buscada e aperfeiçoada a fim de que o 
Brasil mantenha uma matriz elétrica eficiente e competitiva do ponto de vista 
econômico e socioambiental.  
 
 


