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RESUMO 

O objeto deste trabalho é a PCH Energia, usina fictícia baseada em dados reais, analisada sob dois aspectos para 
a celebração de contratos de compra e venda de energia. Serão apresentadas as avaliações institucional, de 
mercado, ambiental, financeira e de risco da PCH, contemplando o ingresso em um programa de incentivo como o 
PROINFA e o seu possível e consequente financiamento, via BNDES(condição “com PROINFA”), bem como a 
ausência  de incentivos (condição “sem PROINFA”).    

PALAVRAS-CHAVE 

Pequenas Centrais Hidrelétricas, Avaliação de empreendimento, PROINFA 

1.0 -  INTRODUÇÃO 

Uma série de mecanismos legais e regulatórios criados a partir de 1998 incrementou a construção das chamadas 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), unidades de geração com potência máxima instalada superior a 1 MW e 
igual ou inferior a 30 MW. 

As primeiras referências ao enquadramento das PCHs estão inseridas no Manual de Pequenas Centrais, editado 
no ano de 1982 pelo consórcio formado entre o Ministério de Minas e Energia (MME), o Departamento Nacional 
de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), quando da edição do 
primeiro Programa Nacional de PCH (PNPCH). 

No entanto, é notadamente na ultima década que o Governo Brasileiro e entidades de planejamento energético do 
país, ao estabelecer diretrizes e políticas de forma a incentivar investimentos em fontes alternativas de energia, 
priorizam o aumento de oferta de energia elétrica no Brasil através de PCHs. A construção destas unidades de 
geração está sendo incrementada por meio de uma série de mecanismos regulatórios atraindo investidores para 
esse segmento, como, por exemplo, o fato das PCHs terem como combustível a água, e serem 
consequentemente também consideradas como fontes renováveis de energia. Além disso, diferentemente das 
UHEs, são dispensadas de remunerar os municípios e Estados pelo uso dos recursos hídricos, bem como, 
apresentam normalmente um reduzido e mitigável impacto ambiental. 

É nesse contexto que se insere a PCH Energia, objeto deste trabalho. Esta usina será implantada no Rio 
Piabanhas, no município de Petrópolis, 65 km da cidade do Rio de Janeiro. Terá uma capacidade instalada de 16 
MW e estará integrada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), sendo analisada sob dois aspectos para a 
celebração de contratos de compra e venda de energia. Primeiramente se considera o empreendimento 
integrando o PROINFA - Programa de Incentivo a Fontes Alternativas da Eletrobrás e Ministério de Minas e 
Energia e, em seguida, uma análise no Ambiente de Contratação Regulado (ACR). 

Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar as avaliações institucional, de mercado, ambiental, financeira e 
de risco da PCH Energia sob as duas condições supracitadas: a primeira contemplando o ingresso da mesma em 
um programa de incentivo às fontes alternativas de energia como o PROINFA e a conseqüente possibilidade de 
se financiar, via BNDES, 80% do empreendimento e a segunda caracterizada por ausência de incentivo e sem a 
possibilidade de alavancagem financeira. 
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2.0 - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1 – Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs 

Com a mudança no quadro energético brasileiro, as PCHs surgiram como uma ótima saída para a questão da falta 
de energia no País. Desta forma, o Governo não hesitou em promover a expansão de pequenas centrais 
hidrelétricas, que ocorre de maneira descentralizada e com menor tempo para a entrada em operação. Outros 
fatores também contribuíram para o incentivo do Governo Federal para as PCHs, tais como:  

(a) pequeno impacto ambiental causado, se comparado com centrais hidrelétricas de maior porte; 

(b) menores valores de investimento; 

(c) prazos menores para implantação; 

(d) dispensa do processo de licitação; 

(e) disponibilidade de linhas de financiamento no mercado;  

(f) benefícios na transmissão e distribuição. 

As desvantagens deste tipo de empreendimento são poucas, sendo as mais relevantes: a pequena capacidade de 
regularização dos reservatórios e prazos muito longos para a obtenção da licença ambiental. 

2.2 – Legislação para PCH 

A Lei nº 8.938, Lei das Concessões, de 13 de fevereiro de 1995, descreve o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços público. Assim, o Poder Concedente, que é representado pelo Ministério das Minas e 
Energia (MME), delega a prestação do serviço, mediante licitação, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 
que tenha capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo estabelecido e o Artigo 6 
estabelece as condições e características da prestação do serviço adequado. 

Em função das mudanças institucionais e da legislação atual, e da experiência acumulada nos últimos anos foi 
importante a atualização desses critérios. A Lei no 9.648, de 27/05/98, autoriza a dispensa de licitações para 
empreendimentos hidrelétricos de até 30 MW de potência instalada para Autoprodutor e Produtor Independente.  

A concessão é outorgada mediante autorização, até esse limite de potência, desde que os empreendimentos 
mantenham as características de Pequena Central Hidrelétrica que atualmente são os empreendimentos 
hidrelétricos com potência superior a 1 MW e igual ou inferior a 30 MW com área total de reservatório delimitada 
pela cota da água associada à vazão de cheia com tempo de recorrência de 100 anos. 

A Resolução da ANEEL 394, de 04/12/98, estabelece que os aproveitamentos com características de PCH são 
aqueles que têm potência entre 1 e 30 MW e área inundada até 3,0 km2, para a cheia centenária. Todas as 
limitações anteriores foram eliminadas. 

Em 4 de dezembro de 1998, com Resolução nº 395, a ANEEL, estabelece os procedimentos gerais para registro e 
aprovação de estudos de viabilidade e projeto básico de empreendimentos de geração hidrelétrica e da 
autorização para exploração de centrais hidrelétricas até 30 MW. 

Segundo a Resolução ANEEL no 652, de 9 de dezembro de 2003, o aproveitamento hidrelétrico também poderá 
ser considerado uma PCH caso atenda a pelo menos um dos seguintes critérios: 

I - atendimento à inequação: 

 

P = potência elétrica instalada em (MW); 

A = área do reservatório em (km2); 

Hb = queda bruta em (m), definida pela diferença entre os níveis d'água máximo normal de montante e 
normal de jusante; 

II - reservatório cujo dimensionamento, comprovadamente, foi baseado em outros objetivos que não o de 
geração de energia elétrica. 

As usinas com potência instalada de até 1 MW, denominadas de Centrais Geradoras Hidrelétricas – CGH, 
necessitam apenas de um simples registro para funcionar. 

Já as hidrelétricas com potência superior a 30 MW estão fora dos padrões de PCH e só podem ser construídas 
mediante outorga de concessão dada aos agentes interessados, em processo de licitação pública. 
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A Resolução Normativa da ANEEL nº 77 de agosto de 2004 estabelece os procedimentos para a redução das 
tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica para PCH, destinadas à produção 
independente ou autoprodução, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada. 

Esta Resolução estabelece o percentual de redução de 50% a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas de 
transmissão e distribuição e também assegura o direito a 100% de redução no caso de PCHs que iniciaram a 
operação comercial no período entre 1 de outubro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, conforme Resolução nº 
281 de 1999. É necessária a celebração de contrato de uso e conexão com a transmissora ou distribuidora. 

2.3 – PROINFA 

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) foi criado em 26 de abril de 2002, 
pela Lei nº 10.438/2002 e complementado pelas Leis nº 10.762, de 11 de novembro de 2003 e nº 11.075, de 30 de 
dezembro de 2004 e regulamentado pelo Governo Federal, através do Decreto 5.025/2004, sendo coordenado 
pelo Ministério de Minas e Energia e executado pela ELETROBRÁS. 

O Programa tem como objetivo aumentar a participação de empreendimentos de Produtores Independentes 
Autônomos – PIA, concebidos com base em fontes Eólica, Biomassa e PCH no Sistema Interligado Nacional, 
instalando 3.330 MW de capacidade instalada e entrada em operação comercial inicialmente estipulada para 
ocorrer até 30 de dezembro de 2006. 

3.0 -  AVALIAÇÃO DE MERCADO 

3.1 – Avaliação do mercado de energia para PCH 

O novo modelo do setor elétrico visa atingir três objetivos principais: 

• Garantir a segurança do suprimento de energia elétrica; 

• Promover modicidade tarifária; 

• Promover a inserção social no Setor Elétrico Brasileiro, em particular pelos programas de universalização 
de atendimento. 

Com o intuito de atender os objetivos do novo modelo, a Energia S/A foi constituída com o propósito específico de 
operar e comercializar a energia produzida pela PCH Energia, sendo enquadrada como produtor independente 
autônomo (PIA). 

Este empreendimento em primeira análise integrará o PROINFA – Programa de Incentivo a Fontes Alternativas e 
um segundo estudo é a comercialização da energia gerada no Ambiente de Contratação Regulado - ACR, com a 
participação nos leilões de fontes alternativas de energia. 

A grande atratividade destas PCHs fundamenta-se, principalmente, por suas características de menor impacto 
ambiental, menor volume de investimento, prazo de maturação mais curto e tratamento incentivado pela 
regulamentação vigente.  

3.2 – Planejamento Estratégico – Energia S/A 

O cenário mundial de energia tem se direcionado para as fontes renováveis e alternativas de energia e o governo 
brasileiro tem mostrado sinais de interesse em diversificar a nossa matriz energética, acompanhando esta 
tendência mundial. 

A escassez de projetos hidrelétricos de grande porte, pelas dificuldades encontradas principalmente do ponto de 
vista ambiental, estão levando os investidores a enxergar as PCHs como uma alternativa interessante.   

3.3  - Análise de Mercado 

Os estudos prospectivos sobre a demanda de energia constituem-se em uma importante etapa do planejamento 
energético nacional, fornecendo elementos fundamentais para a avaliação das alternativas de comercialização de 
energia da Energia S/A. 

A análise econômico-financeira com o montante de investimento necessário para o empreendimento, juntamente 
com a expectativa de retorno sobre o mesmo, foi elaborada em cima das duas alternativas mencionadas 
anteriormente. As projeções macroeconômicas juntamente com crescimento do consumo de energia, 
principalmente na região sudeste, fortalecem o estudo de viabilidade do projeto.  

Dentro da análise de possíveis novos investimentos em outras pequenas centrais hidrelétricas, o estudo de 
mercado considerou a situação presente de demanda de energia e as tendências visíveis para horizontes de curto 
e longo prazo. Esta análise foi baseada na projeção de crescimento da demanda de energia indicada no “Plano 
Decenal de Energia 2006-2016” da EPE. O crescimento do consumo da energia no setor elétrico nacional vem 
apresentando índices de expansão superiores ao do Produto Interno Bruto. Esta relação deve continuar pelos 
próximos anos, criando um panorama animador para os empreendedores do setor. 
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Considerando a perspectiva de maior uso da eletricidade, tendência que se verifica no mundo e em especial no 
Brasil, em face do estágio de desenvolvimento econômico do País, a manutenção de uma matriz relativamente 
limpa deve levar em conta a continuidade do aproveitamento do vasto recurso hidrelétrico ainda inexplorado. 
Importante ressaltar que, segundo a Empresa de Pesquisa Energética, cerca de 37% do total de energia 
demandada no Brasil, é atendido por fontes provenientes de origens renováveis (hidráulica, biomassa, etc.). 
Associado também ao crescimento da demanda está o Programa Nacional de Universalização, que tem uma meta 
de atingir 2,5 milhões de famílias brasileiras residentes na área rural, beneficiando cerca de 12 milhões de 
pessoas. 

3.4 – Aumento da demanda – oportunidade de negócios 

O aumento da demanda de energia elétrica é em função do crescimento da economia, da estrutura da renda 
nacional e de outros fatores como: população, número de domicílios, tamanho e característica da indústria, 
condições climáticas, entre outros. Em função destes fatos aliado a possíveis acelerações no ritmo de nosso 
crescimento econômico, avaliamos grandes oportunidades de negócios e a necessidade de grandes investimentos 
imediatamente, para não acontecer um novo racionamento como aconteceu nos anos 2000-2001 e 
interrompermos o crescimento do nosso país. 

Um outro possível desafio para a Energia S/A  é investir na aquisição de empreendimentos antigos com o intuito 
de repotenciar e modernizar os empreendimentos hidrelétricos. Se terá o benefício do aumento da potência 
original a um custo muito menor que a implementação de novas usinas. 

3.5 - Mercado Potencial de Pequenas Centrais Hidrelétricas 

O mundo vem assistindo nos últimos tempos a uma crescente preocupação de governos, organismos 
internacionais e da sociedade em geral, em questões relativas ao meio ambiente e, especificamente, ao 
aquecimento global do planeta, problemas que começam a ganhar contornos dramáticos. Caso não se comece, 
desde já, a tomar medidas contundentes e eficazes na forma de utilização dos recursos naturais, as perspectivas 
para o futuro do planeta são alarmantes. 

Levando em consideração que 77,1% da oferta de energia no país é gerada por fonte hidráulica e que os projetos 
de construção de novas hidrelétricas, como estão previstos no Plano de Aceleração do Crescimento, são de longo 
prazo, consomem investimentos vultosos e estão enfrentando problemas complexos, de ordem judicial e 
ambiental, inevitavelmente a complementação do abastecimento energético por fontes alternativas deve passar a 
ocupar um lugar de destaque. Com a conclusão de boa parte dos grandes aproveitamentos hídricos, o 
estabelecimento de uma política ambiental mais restritiva à implantação de grandes reservatórios, as mudanças 
na legislação do setor elétrico e a criação do Produtor Independente de Energia (PIE), as PCHs voltaram a ser 
consideradas boa opção na expansão da oferta de energia elétrica. 

O potencial hidrelétrico brasileiro não aproveitado ainda é considerável, mas atualmente, dadas as dificuldades em 
serem implantados os grandes aproveitamentos, as usinas de pequeno e médio porte passam a somar parcelas 
de energia interessantes para o atendimento à demanda de energia do país. 

4.0 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

4.1 Estudos ambientais da PCH Energia 

4.1.1 Meio Físico 

A PCH Energia situa-se em um trecho do vale do Rio Piabanha, a jusante do núcleo urbano e sede distrital de 
Pedro do Rio e a montante do núcleo urbano e sede distrital de Posse, ambos no município de Petrópolis. 

O trecho a montante da PCH engloba desde a cidade de Pedro do Rio até o início da área do barramento. A 
ocupação apresenta-se heterogênea, com concentração na cidade de Pedro do Rio, diminuindo de densidade 
para montante. A infra-estrutura está situada próxima ao rio, destacando-se as estradas BR-040, na margem 
esquerda e a estrada União-Indústria. A infra-estrutura sanitária é pouco desenvolvida, agravando os problemas 
de poluição hídrica originados a montante (Petrópolis). As atividades econômicas principais são urbanas, 
associadas ao pequeno comércio. 

O trecho a jusante do sítio do barramento é delimitado pelo sítio da PCH até a casa de força desta usina. Este 
trecho será influenciado pela retenção do fluxo da água provocado pelo barramento. Em toda esta área são 
comuns enchentes e torrentes de grande poder destrutivo. 

No sítio da casa de força destaca-se a presença da estrada União-Indústria implantada na margem direita do rio. 
A estrada, em pista única de mão dupla, é a principal via de comunicação local. Segundo informações do DNIT, a 
estrada União-Indústria tem faixa de domínio de 10 metros de cada lado no trecho em questão. 

4.1.2 Meio Biótico 

No trecho do sítio do barramento, a qualidade da água encontra-se bastante degradada devido aos despejos a 
montante e não foram identificadas atividades pesqueiras neste trecho. No trecho a jusante do sítio do 
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barramento, a qualidade da água está degradada em função dos despejos a montante, mas a presença do 
córrego Jacuba determina uma melhor qualidade da água a jusante.  

4.1.3 Meio Socioeconômico 

O trecho do sítio do barramento é ocupado por 4 a 8 famílias. A população local é de classe média baixa, com 
acesso indireto a serviços e infra-estrutura. Apesar disto, a qualidade de vida tende a ser boa devido à ausência 
de problemas sociais e ambientais críticos. A produção local é formada por pequenas lavouras para consumo 
local. De recursos naturais destaca-se a beleza cênica. O principal potencial econômico da área é o urbano-
turístico.  

O trecho a jusante do sítio do barramento é ocupado por uma pequena população concentrada no núcleo de 
Jacuba, em casas esparsas ao longo da estrada, não ultrapassando 10 famílias. A população local é de classe 
baixa com acesso indireto a serviços e infraestrutura. Apesar disto, a qualidade da vida também tende a ser boa 
devido à ausência de problemas sociais. A produção local é composta por dois estabelecimentos comerciais 
bastante modestos junto ao córrego Jacuba. De recursos naturais destaca-se a beleza cênica e o principal 
potencial econômico da área é o turístico, comprometido pela poluição hídrica.  

No sítio da casa de força, a margem direita do rio abriga uma ocupação urbana em desenvolvimento, com uma 
população pouco expressiva no momento. O padrão sócio-econômico desta população é de classe média baixa, 
apresentando um bom acesso à infra-estrutura. O principal potencial da área é o urbano, bastante comprometido 
pela poluição hídrica. As populações locais não utilizam a água do rio, funcionando apenas como ponto de 
despejo dos efluentes sanitários. 

4.2 Possibilidade de submissão da PCH Energia como um projeto de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) 

A linha de base de uma atividade de projeto do MDL é o cenário que representa, de forma razoável, as emissões 
antrópicas de gases de efeito estufa por fontes que ocorreriam na ausência da atividade de projeto proposta, 
incluindo as emissões de todos os gases, setores e categorias de fontes listados no Anexo A do Protocolo de 
Quioto, que ocorram dentro do limite do projeto. As Reduções Certificadas de Emissões (RCE’s) serão calculadas 
justamente pela diferença entre emissões da linha de base e emissões verificadas em decorrência das atividades 
de projeto do MDL, incluindo as fugas. A linha de base é qualificada e quantificada com base em um Cenário de 
Referência. 

Como este trabalho trata da implantação de uma PCH no estado do Rio de Janeiro que seria conectada ao 
Sistema Interligado Nacional e utilizando o Roteiro Básico para Elaboração de um Projeto de Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo publicado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o 
tipo de projeto a ser analisado seria a construção de uma nova unidade de geração conectada à rede. A linha de 
base pode ser considerada como a média de todos as plantas da rede antes do desenvolvimento do projeto e a 
redução de emissões pode ser calculada através de (G1-A2) X C2 , onde G1 é a intensidade média de carbono 
das unidades geradoras de energia elétrica conectadas à rede antes do desenvolvimento do projeto (incluindo a 
importação) em kg C/ kWh, A2 é a intensidade de carbono na planta depois do desenvolvimento do projeto em kg 
C/kWh e C2  é a geração anual elétrica do projeto.  

O Roteiro acima citado tem nota dizendo que, para o uso de fontes renováveis (sem emissão), A2=0. Sendo 
assim, a equação para quantificar a redução de emissões é G1 x C2, ou seja o produto da intensidade média de 
carbono das unidades geradoras da matriz de energia elétrica brasileira (incluindo a importação) pela geração 
anual de energia elétrica do projeto.    

5.0 - AVALIAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

A partir dos dados provenientes do Projeto Básico (PB) da PCH Energia, foram consideradas nessa análise 
financeira o método do fluxo de caixa descontado (valor presente líquido – VPL) e o método da taxa interna de 
retorno do investimento (TIR). 

5.1 – Premissas 

Para a realização da análise financeira da PCH Energia, contemplando tanto o ingresso da mesma em um 
programa de incentivo às fontes alternativas de energia como o PROINFA quanto a condição de “ausência” de 
incentivo a sua implantação, foram adotadas premissas que vão desde a isenção de pagamento de UBP (Uso do 
Bem Público), de taxa de compensação financeira aos Estados e Municípios, de taxa de P&D ao valor da Tarifa de 
comercialização e que sob as quais foram elaborados o seu cronograma físico-financeiro, as estruturas de capital 
(com e sem financiamento do BNDES), o fluxo da dívida com o agente financiador, os Demonstrativos de 
Resultados do Exercício, o custo médio de capital ponderado (WACC), os Fluxos de Caixa Livre da Empresa e os 
Fluxos de Caixa Livre dos Acionistas.  
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5.2 – Estrutura de Capital  

Procurando vislumbrar o impacto de um programa como o PROINFA, consideraram-se duas estruturas de capital: 
a primeira, para a Condição Com PROINFA, onde os recursos financeiros destinados ao investimento na PCH 
Energia serão parte oriunda de capital próprio dos acionistas (20%) e parte financiada por capital de terceiros 
(80% do BNDES); e a segunda, para a Condição Sem PROINFA, onde os recursos financeiros serão totalmente 
provenientes dos acionistas.  

Os prazos de financiamento, por sua vez, serão: 

a. Carência: neste empreendimento é adotada carência de 24 meses após o início das obras; 

b. Amortização: até 12 anos a partir do término de carência.  

A Taxa de Juros Anual será igual ao Custo Financeiro (TJLP de 6,25%) adicionado ao Spread Básico (2,5%) e ao 
Spread de Risco ou do Agente (0,5%).  

Com os dados referentes ao montante de capital financiado, a carência, a amortização e a taxa de juros adotada 
para o empréstimo, tem-se o fluxo da dívida com terceiros (BNDES). 

5.3 – DRE e Fluxos de Caixa 

O projeto seria iniciado em 2008 e durante os dois primeiros anos, seriam instalados todos os equipamentos 
necessários para o funcionamento da usina. Neste período, são investidos R$ 34.533.591, 100% financiados 
pelos acionistas (condição Sem PROINFA) ou 80% deste valor financiado pelo BNDES (condição Com PROINFA), 
não havendo nenhum outro tipo de custo neste período. 

Com base nas premissas referentes à tarifa de comercialização, taxas, impostos, depreciação, despesas 
operacionais e financeiras e nos dados do PB, projetou-se dois DREs para o período de autorização da PCH 
Energia de acordo com as duas condições acima citadas. 

Para a projeção do Fluxo de Caixa da PCH Energia e do Fluxo de Caixa dos Acionistas, além das premissas já 
citadas, considerou-se que a taxa de desconto adotada para o cálculo do VPL nesses Fluxos de Caixa é o Custo 
médio de capital ponderado (WACC). 

5.4 – VPL e TIR 

A partir das Taxas de Descontos e dos Fluxos de Caixa considerados acima, observa-se que a condição Com 
PROINFA é extremamente interessante aos acionistas, seja pela ótica do VPL (R$ 26.187.061 vs R$ 3.537.835 
SEM PROINFA), seja pela ótica da TIR (55,76% vs 18,64% SEM PROINFA). Contudo, considerando o VPL > 0 
nas duas condições, tanto para o empreendimento quanto para os acionistas, bem como, a menor TIR maior do 
que a maior taxa de desconto, a PCH Energia é nos dois casos financeiramente viável e agregadora de valor 
econômico (EVAR > 0). 

6.0 - AVALIAÇÃO DE RISCO  

O objetivo desta análise de risco é estudar o impacto de diferentes cenários (pessimista, base e otimista) na 
avaliação financeira, considerando a inserção do empreendimento em um programa como o PROINFA, bem como 
sua realização sem incentivos, alavancagens (uma estrutura de capital com 100% de capital próprio). 

Neste trabalho, procurou-se levantar qualitativamente alguns riscos financeiros envolvidos na realização da PCH 
Energia 2007 sob as duas condições supracitadas: Riscos de Crédito, Legal, de Liquidez, de Mercado e o 
Operacional. 

Neste trabalho, é avaliado o risco operacional em que incorre o empreendimento em questão através da 
determinação de grandezas estatísticas como a semivariância e o arrependimento ou “regret”. Esse último é 
definido como a maior perda provável do parâmetro de análise considerado. No caso da PCH Energia 2007, esse 
arrependimento está associado ao VPL e a TIR prováveis dentro das probabilidades de ocorrência dos cenários 
adotados. 

Assim, foram adotados três cenários (pessimista, base e otimista) para as duas condições de análise, 
considerando os seguintes parâmetros: 

• Energia gerada (-10% , 0 e +10% para os cenários pessimista, base e otimista respectivamente); 

• Multa por atraso na entrada em operação; 

• Variação orçamentária ao final da implantação da PCH (-10%, 0 e +10% para os cenários pessimista, 
base e otimista respectivamente); 

• Variação nas despesas de O&M (+20% , 0 e -5% para os cenários pessimista, base e otimista 
respectivamente). 
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Com base nesses parâmetros foram projetados para cada cenário de cada condição de análise os respectivos 
DREs e Fluxos de Caixa Livre dos Acionistas e a partir dos Fluxos de Caixa, foram calculados os respectivos 
VPLs e TIRs para cada cenário e para cada condição de análise. Com o intuito de se levantar os respectivos 
valores de regret, adotou-se probabilidades para a ocorrência dos três cenários (Otimista – 20%, Base – 70% e 
Pessimista – 10%). Essas probabilidades são estimativas calcadas no fato dos riscos operacionais estarem 
associados principalmente com os riscos hidrológicos e esses, por sua vez, são levantados considerando 95% de 
ocorrência (vazões do rio, por exemplo). 

No caso de orçamentos para projetos básicos, admite-se como razoável uma variação de 10% para mais ou para 
menos daquele estimado. Além disso, EPC é uma forma muito comum de contratação onde se tem uma empresa 
especializada nesta modalidade de atuação, a qual centraliza todos os contratos relacionados à implantação da 
PCH, a exemplo de construção civil, detalhamento de projetos e montagem de equipamentos elétricos e 
mecânicos. Nessa forma de contratação, os empreendedores buscam transferir, via contrato, todos os riscos de 
engenharia e construção para a empresa "epecista" contratada. 

Considerando cada condição de análise, com os valores prováveis de VPL, TIR e perdas (regret), bem como as 
probabilidades de ocorrência de cenários, observa-se que a condição Com PROINFA apresenta uma maior perda 
provável (risco) para TIR do que na condição Sem PROINFA (-2,16% vs -0,65%). Contudo, esse indicador 
financeiro é tão superior na primeira condição (54,37% vs 18,85%) que, mesmo ocorrendo dessa perda, ainda sim  
ingressar em um programa como o PROINFA é extremamente mais vantajoso. 

No caso do VPL, tanto esse indicador é maior quanto é menor a sua perda máxima provável na condição Com 
PROINFA. No entanto, mesmo não ingressando em um programa tão atraente quanto o PROINFA, ainda sim, a 
PCH ENERGIA se mostra um empreendimento atraente tanto numa análise financeira quanto numa análise de 
risco. 

7.0 - CONCLUSÃO 

Após terem sido feitas as avaliações institucional, de mercado, ambiental, financeira e de risco conclui-se pela 
viabilidade do empreendimento. 

A partir da avaliação institucional, verificou-se que as mudanças regulatórias do setor elétrico nos últimos anos 
foram fundamentais para o aumento dos investimentos em fontes alternativas de energia, notadamente PCHs, 
garantindo a estabilidade necessária aos mesmos. 

Após terem sido feitos os estudos ambientais analisando os meios físico, biótico e socioeconômico nos trechos a 
montante da PCH Energia, do sítio do barramento, a jusante do sítio do barramento e da casa de força conclui-se 
pela viabilidade ambiental do empreendimento em questão. 

Adicionalmente, foi analisada a possibilidade de submissão da PCH Energia como um projeto de mecanismo de 
desenvolvimento limpo, verificando princípios de metodologia para o cálculo das linhas de base e estimativa de 
créditos de redução de emissões, chegando à linha de base que pode ser considerada. 

Quanto à avaliação financeira, neste trabalho, verificou-se que ingressando em um programa de incentivo às 
fontes alternativas de energia como o PROINFA ou na quase completa ausência de incentivos, tendo os 
acionistas que arcar com 100% do investimento, a implantação da PCH Energia se mostra viável tanto no aspecto 
financeiro quanto aos riscos operacionais em que estará submetida. 

Observou-se ainda que financeiramente é extremamente vantajoso para o acionista ingressar num programa 
semelhante ao PROINFA, que estimativamente proporcionará aos mesmos uma TIR superior ao retorno que está 
normalmente disponível no mercado financeiro. 
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