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Nossa Empresa

L E G I S L

A Nossa empresa a PCH - PERFORMANCE CENTRAIS HIDRELÉTRICAS Ltda. está estabelecida em São 
Paulo desde 1997 e dispõe de equipe própria de profissionais habilitados para desenvolver os trabalhos 
desde a identificação do potencial hidrelétrico até o correspondente licenciamento para implantação junto aos 
órgãos governamentais.

A empresa irmã PCH - ADMINISTRAÇÃO & PARTICIPAÇÕES Ltda., de propósito específico, também está 
estabelecida em São Paulo desde 1997, participa da Serra Negra Energética S.A. que construiu e opera a 
PCH Piranhas de 18 MW em GO, juntamente com a BRASCAN ENERGÉTICA S/A. Outra parceria é com a 
NEOENERGIA S.A. através da empresa RIO PCH I S.A. que é responsável pela implantação das PCH’s 
Pirapetinga de 16,5 MW e Pedra do Garrafão de 17 MW, na divisa dos estados do RJ e ES. 

www.pch.com.br

A PERFORMANCE CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (PCH)

Nossa missão e nossos objetivos são: 

“Nossa missão é produzir energia elétrica com 
respeito ao meio ambiente, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável e primando pela 
satisfação de nossos clientes.”

“Nossos objetivos são superar as expectativas de 
nossos clientes, valorizar a contribuição de nossos 
parceiros, ampliar o comprometimento de nossos 
colaboradores, estimular a busca incessante da 
criatividade e da inovação e assumir o desafio do 
desenvolvimento continuado visando sermos 
líderes na área em que atuamos.”

Nossos procedimentos com respeito ao Meio 
Ambiente são:

a) Selecionar locais para a implantação de PCH’s cujo impacto ambiental decorrente seja o menor possível;
b) Estudar a melhor alternativa de implantação de PCH incluindo a variável ambiental desde a fase de 
inventário;
c) Contactar os órgãos de meio ambiente competentes já na fase de inventário;
d) Executar levantamentos de campo com equipe multidisciplinar para avaliar todas as interferências com o 
ambiente local;
e) Elaborar os estudos de impacto ambiental em consonância com as diretivas estabelecidas pelo órgão 
competente;
f) Submeter nossos estudos à aprovação dos mesmos órgãos cumprindo com as ações recomendadas; 
g) Esclarecer os proprietários e a população dos municípios onde se localizam os empreendimentos 
previstos;
h) Atender a todo e qualquer interessado nas informações públicas correspondentes ao nossos 
empreendimentos;
i) Utilizar os melhores profissionais que estiverem ao nosso alcance para executar as medidas mitigadoras de 
impactos;
j) Cumprir com todos os compromissos assumidos nas diversas fases de licenciamento ambiental e
k) Zelar para que nossas PCH’s possam se inserir na comunidade local e influenciar positivamente na 
consciência ambiental de seus cidadãos.



L E G I S L

O grupo PERFORMANCE se envolveu em diversas atividades por mais de 34 anos variando desde 
comerciais até prestação de serviços a empresas públicas ou privadas, permitindo-lhe adquirir reputação 
nacional e tradição em serviços com excelência. Nossa visão global do mercado e a habilidade para competir 
traduzem nossos planos para construir o futuro, baseando-se em nossos sucessos passados e nas 
oportunidades emergentes com o suporte de nossa capacidade própria no desenvolvimento de negócios.

A PERFORMANCE está investindo de forma a assegurar retorno financeiro atrativo em seus negócios de 
PCH’s, ao mesmo tempo em que se prepara para ocupar papel de liderança na busca destas oportunidades e 
do estabelecimento de alianças com outras empresas na exploração deste setor de geração de energia no 
país. Cuidadosamente, temos escolhido as oportunidades de investimento, tomando por base a maximização 
dos benefícios técnicos e econômicos em conjunto com a redução dos impactos ambientais, identificando as 
melhores opções de investimentos.

Encaramos o futuro com grande otimismo, acreditando que podemos agregar valor ao negócio através de 
nossa metodologia de trabalho, nossos relacionamentos com as diversas instituições do setor, o 
estabelecimento de parcerias e alianças de cooperação, além do desenvolvimento de negócios de viabilidade 
econômica, ambiental e técnica. Nossa posição é ideal para desenvolvimento atrelado à condição de 
excelência e os laços que buscamos trarão vantagens para a expansão da oferta de energia elétrica em 
diversas regiões, com benefícios para os parceiros, a PERFORMANCE e o próprio país.

A PERFORMANCE está procurando associações estratégicas com empresas dispostas a estabelecer 
parceria. Nossa intenção é criar uma sociedade de propósito específico (SPE) ou estabelecer um consórcio 
para cada grupo de centrais, garantindo a flexibilidade necessária com quaisquer associados em qualquer 
tempo. Destaca-se, no entanto, que a oportunidade de obter mitigação de riscos requer a escolha adequada 
do grupo de centrais. Em definindo parceiros diferentes, os grupos de centrais terão gerenciamento e 
estratégia comercial específicos a serem definidos em concordância com os parceiros.

A PERFORMANCE vem desenvolvendo um grande programa de prospecção, estudos e projetos de 
aproveitamentos hidrelétricos com as características de PCH’s no Brasil. Nossos investimentos são 
considerados viáveis para uma Taxa Interna de Retorno (TIR) situada na faixa entre 15% a 18% aa. Os 
estudos com taxas menores são abandonados. Os critérios estabelecidos nos permitem reduzir 
investimentos na construção, operação e manutenção das centrais geradoras, sejam eles:

·-Encontrar um grupo de locais de potencial hidrelétrico em uma mesma bacia e estudá-los conjuntamente; 
·-Separar os investimentos em diferentes regiões hidrológicas para usufruir dos benefícios de diversidade de 
afluências; 
·-Encontrar locais onde os aproveitamentos hidrelétricos tenham possibilidade de interligação com sistemas 
de transmissão já existentes e 
·-Estudar o mercado de clientes potenciais na região dos aproveitamentos ou próxima a mesma. 

Atualmente, disponibilizamos nossas informações através do site www.pch.com.br com o perfil de nossos 
negócios: Investir em PCH e Comprar Energia. Oferecemos, às empresas interessadas, a possibilidade de 
ingressarem no mercado de energia elétrica investindo conosco em nossos empreendimentos ou de 
adquirirem energia elétrica através de livre negociação conosco em contratos bilaterais de compra e venda.

Saiba mais sobre nossos investimentos em PCH’s: 
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Nossa parceria com a BRASCAN ENERGÉTICA S.A. foi estabelecida para a implantação do 
empreendimento PCH Piranhas de 18 MW localizado no rio Piranhas, no município de mesmo nome no 
estado de Goiás. A consolidação dessa parceria criou a Serra Negra Energética S.A., autorizada a implantar o 
empreendimento conforme a Resolução ANEEL nº 187, de 15 de Abril de 2003. A energia gerada pela PCH é 
disponibilizada à ELETROBRAS através do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas - PROINFA. A 
parceria tem todas as qualidades que a credenciam para ser um sucesso. De um lado, a experiência da PCH - 
PERFORMANCE CENTRAIS HIDRELÉTRICAS em ter inventariado, estudado, projetado o 
empreendimento, tanto engenharia como meio ambiente, e ter verificado os mínimos detalhes. De outro, a 
experiência da BRASCAN ENERGÉTICA em geração, operação e comercialização de energia gerada por 
PCH's. Detalhes sobre o empreendimento da PCH Piranhas podem ser encontrados no site.

Nossa parceria com a NEOENERGIA S.A. foi estabelecida para a implantação dos empreendimentos PCH’s 
Pirapetinga de 16,5 MW e Pedra do Garrafão de 17 MW localizados no rio Itabapoana, nos municípios de Bom 
Jesus do Itabapoana e Campos dos Goytacazes respectivamente. A consolidação dessa parceria criou a 
empresa RIO PCH I S.A., autorizada a implantar os empreendimentos conforme a Resolução ANEEL nº 1.163 
de 18 de Dezembro de 2007. A energia gerada pela PCH será disponibilizada no âmbito do Ambiente de 
Contratação Regulada (ACR). A parceria tem todas as qualidades que a credenciam para ser um sucesso. De 
um lado, a experiência da PCH - PERFORMANCE CENTRAIS HIDRELÉTRICAS em ter inventariado, 
estudado, projetado os empreendimentos, tanto engenharia como meio ambiente, e ter verificado os mínimos 
detalhes. De outro, a experiência do Grupo NEOENERGIA em geração, operação e comercialização de 

Parceiras

Os Inventários hidrelétricos realizados pela PERFORMANCE somam mais de 1.100 MW de levantamento de 
potencial hidráulico por diversos estados do país. São mais de 300 MW inventariados e aprovados pela 
ANEEL, além de outros 800 MW que aguardam aprovação. Trabalhamos nos estados de Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Para inventários cujo 
maior aproveitamento hidrelétrico atinge no máximo 50 MW utilizamos a metodologia do Inventário 
Simplificado aceita pela ANEEL, enquanto que para inventários onde os aproveitamentos hidrelétricos 
superam esse limite utilizamos a metodologia de Inventário Hidrelétrico de Bacia Hidrográfica como 
recomendado pela ELETROBRAS. Dentre os rios que já foram inventariados por nós citamos:

a) Na sub-bacia 24: Piranhas, Peixe e Paraíso,
b) Na sub-bacia 57: Itabapoana,
c) Na sub-bacia 60: Veríssimo, Aporé, Prata e Correntes,
d) Na sub-bacia 64: Piquiri,
e) Na sub-bacia 70: Pelotas,
f) Na sub-bacia 86: Guaporé e
g) Na sub-bacia 87: Caí.

Inventários
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