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Diante da previsão de participação das fontes alternativas na casa dos 20% nos 
próximos 20 anos, a APMPE decidiu mudar o foco, começando no próprio nome - 
trocou a denominação Associação Brasileira das Pequenas e Médias Produtoras de 
Energia Elétrica pela Abragel - Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa. A 
entidade, que hoje tem mais de 60 associados, teve mudança na estrutura da gestão e 
foco na produção de energia limpa, tanto por PCHs (que eram o carro-chefe da antiga 
APMPE), quanto por usinas a biomassa, eólicas e solares. 
 
Para tanto, o presidente da APMPE, Ricardo Pigatto, passou a ser o presidente do 
conselho de administração, cujo colegiado é composto por 18 executivos, sendo nove 
efetivos e nove suplentes. Ao mesmo tempo, a presidência executiva ficou a cargo de 
Charles Lenzi, que entre outras atuações no setor elétrico, foi vice-presidente de 
Distribuição da AES Brasil. 
 
Em entrevista exclusiva à Agência CanalEnergia, Lenzi destaca que a atuação da 
Abragel prevê debates em torno da competitividade das fontes alternativas 
financiamento dos projetos, mercado para venda de energia, aspectos fiscais e 
tributários, entre outros pontos. "Queremos que as demais fontes de energia limpa: 
eólica, biomassa e solar também sejam fortalecidas dentro de nossa atuação", disse 
Lenzi. Confira abaixo a entrevista, na íntegra. 
 
Agência CanalEnergia - Com a mudança da APMPE para Abragel, quais serão as 
principais transformações conceituais e de atuação da associação? Qual será o foco 
da Abragel? 
 
Charles Lenzi - A principal transformação está relacionada com a mudança da sua 
estrutura por meio da profissionalização da gestão, com a criação de uma presidência 
executiva e a constituição de um conselho de administração representado por um 
expressivo grupo de empresas associadas. 
 
Queremos que as demais fontes de energia limpa: eólica, biomassa e solar também 
sejam fortalecidas dentro de nossa atuação. Nosso principal foco é demonstrar a 
importância destas quatro fontes: PCH, eólica, biomassa e solar no contexto da 
expansão da geração de energia elétrica no país, pois acreditamos ser fundamental 
uma maior participação de fontes de geração de energia elétrica limpa na matriz 
energética brasileira. Esta participação pode chegar a 20% da matriz elétrica brasileira 
nos próximos 20 anos. 
 
 



Agência CanalEnergia - Que tendências motivaram a mudança de foco da 
associação? 
 
Charles Lenzi - Não se trata de uma mudança de foco. Na realidade, a mudança tem 
aspectos mais estruturais no sentido de modernização e busca de maior eficácia na 
representação do interesse dos nossos associados. Além disso, trata-se também de 
atentar para o crescimento das outras fontes de energia limpa em função de seu 
desenvolvimento tecnológico e comercial. É importante salientar que a Abragel, nos 
seus 10 anos de existência, desenvolveu um trabalho de altíssima qualidade, ajudando 
a consolidar o modelo do setor elétrico brasileiro e a promover o desenvolvimento dos 
seus associados. 
 
 
Agência CanalEnergia - De que forma a mudança aumentará o potencial e a 
representatividade da associação? 
 
Charles Lenzi - Por meio de uma estrutura executiva ágil e um grupo de conselheiros 
com alto grau de representatividade dentro das quatro fontes de energia elétrica 
representadas pela Abragel. Continuaremos atuando diligentemente na representação 
dos interesses dos associados, buscando o desenvolvimento do setor e o crescimento 
do país de forma sustentável. 
 
 
Agência CanalEnergia - Quais serão os principais temas a serem debatidos pela 
Abragel?  
 
Charles Lenzi - Os temas relacionados à competitividade das fontes alternativas de 
energia, financiamento dos projetos, mercado para venda de energia, aspectos fiscais 
e tributários, questões do meio ambiente, legislação do setor, enfim, todos os 
principais temas que remetem à inserção sustentável dessas fontes em nossa matriz 
energética. 
 
 
Agência CanalEnergia - O que a associação projeta em relação a energia limpa no 
Brasil? 
 
Charles Lenzi - Se considerarmos as fontes de energia limpa como aquelas inseridas 
no foco da Abragel, quais sejam, as pequenas centrais hidrelétricas – PCHs -, 
biomassa, eólica e solar, a expectativa de projeção dessas fontes na matriz elétrica 
brasileira é que respondam por uma participação de 20% do total nos próximos 20 
anos. 
 
 
Agência CanalEnergia - Quais os principais desafios para a entidade? 
 
Charles Lenzi - O principal desafio do momento é reforçar a importância do papel das 
PCHs como alternativa economicamente viável, ambientalmente sustentável e 
socialmente responsável, capaz de produzir energia elétrica para o sistema de forma 
distribuída e em um prazo reduzido. Reforçando este papel, é necessário também 
trabalhar aspectos de custos e tecnologia, alternativas de financiamento, questões 
fiscais e tributárias, garantindo um tratamento isonômico entre as fontes de forma a 
retomar a competitividade das PCHs, que ficou comprometida nos últimos anos. É 
muito importante também trabalhar em conjunto com os órgãos reguladores no sentido 
de reduzir os prazos de tramitação dos projetos. Por fim, buscar a convivência 
harmoniosa com todos os demais agentes do setor e o crescimento das fontes de 
energia limpa. 
 



Agência CanalEnergia - Para quanto deve aumentar o número de associados com a 
mudança? 
 
Charles Lenzi - Hoje a Abragel já supera os 60 associados. Nosso objetivo inicial é 
solidificar nossa representatividade, melhorando nossa atuação no setor. Por isso 
fizemos as mudanças no modelo de gestão. Queremos promover uma maior 
participação dos associados e, passo a passo, trabalharemos no sentido de identificar 
e engajar novos e potenciais associados. 
 
 


