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Home  Destaque 

Em seminário realizado na terça-feira (29/10), pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável da Câmara para discutir o PL 1962/2015 – que simpli�ca procedimentos para o

licenciamento ambiental de PCHs -, o diretor executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, apresentou

conclusões de um estudo feito em parceria com a PSR segundo o qual as PCHs e as hidrelétricas, por

terem “a produção concentrada no período seco”, impõem para o sistema “um custo pelo serviço de

sazonalização”. O Instituto Escolhas tem por objetivo “quali�car o debate sobre sustentabilidade por

meio da tradução numérica dos impactos”.

Instituto Escolhas e Abrapch divergem na Câmara
Instituto usa estudo em parceria com a PSR para argumentar contra a simpli�cação
de licenciamento de PCHs, que adicionariam custo de sazonalização ao sistema
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 ABRAPCH Instituto Escolhas Paulo Arbex PCHs

De acordo com Leitão, as PCHs “adicionam [ao SIN] um custo de modulação-sazonalidade pela

incapacidade de regularizarem a produção intra-ano e pela correlação negativa entre produção e custo

marginal de operação”.

Segundo o estudo, “Custos e Benefícios das Fontes de Geração Elétrica”, e considerando o PDE 2026,

enquanto a geração da UHE terá custo �nal ao consumidor de R$ 286/MWh, e a PCH (no Sudeste), de

R$ 285/MWh, a energia eólica no Nordeste custará R$ 195/MWh e a usina de biomassa custará R$

168/MWh. Esses preços não levam em conta eventuais custos ambientais.

Leitão explicou que esses impactos das hidrelétricas estão associados à dependência que elas têm das

chuvas e às “mudanças drásticas” no regime das chuvas no Brasil que vêm ocorrendo nos últimos anos,

especialmente a partir de 2012. Ele disse ainda que a situação se agrava porque hoje não se conhece a

real disponibilidade de água nos reservatórios do país a partir de “uma certa perda de centralidade”

nesse controle. No �nal de novembro o Escolhas lançará um estudo focado exclusivamente no custo da

água no Brasil.

Presente no evento da Câmara, o presidente da ABRAPCH, Paulo Arbex, disse que a associação propôs

aos responsáveis pelo estudo do Escolhas a inclusão de duas outras variáveis na formação desses custos,

ambas rejeitadas. A primeira seria o valor representado pela possibilidade de a cada 30 anos o Estado

refazer as concessões das usinas. Arbex lembrou que no leilão de 29 unidades realizado em 2015 o

governo arrecadou R$ 17 bilhões.

“Excluir algo dessa magnitude, para mim tira a credibilidade do estudo”, ressaltou. O outro ponto seria o

fato de as PCHs e as hidrelétricas em geral terem um custo tributário 30% maior do que o das eólicas e

solares na cadeia produtiva porque estas têm maior quantidade de conteúdo importado, adquirido com

incentivo �scal.

Finalmente, o presidente da ABRAPCH apresentou um levantamento da entidade contrapondo o,

segundo ele, ocorrido de fato –quanto cada fonte recebeu e quantos MWh entregou no período de 2005

a 2018. Os resultados foram diferentes dos números do estudo Escolhas/PSR, baseado em projeções: R$

153 MWh para as UHEs, R$ 237 para as PCHs, R$ 374 para as eólicas e R$ 451 para a biomassa.
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