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SIMULAÇÃO DE UMA USINA TÉRMICA A GÁS NO NOVO CONTEXTO DO

SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE RISCO X RETORNO

Antonio Carlos da Costa Pinhel

Dezembro/ 2000

Orientador:  Luiz Fernando L. Legey

Programa: Planejamento Energético

Este trabalho tem o objetivo de avaliar o impacto financeiro no que diz respeito

ao investimento em uma usina termelétrica a gás, considerando a complementaridade da

geração térmica no sistema elétrico interligado. É feita uma análise  risco x retorno a

partir da simulação de diferentes hipóteses, destacando-se as seguintes: custos

envolvidos; cenário de expansão da oferta; flexibilidade de operação da usina; e  níveis

de contratação da capacidade de geração no longo e curto prazos.

A combinação da flexibilidade na operação — por intermédio da  exploração da

possibilidade de “uso da água” que seria liberada pelos vertedouros em períodos de

hidraulicidade favorável ou armazenada com baixo valor, em vez da queima

desnecessária de gás — com a estratégia de venda da energia da usina — reduzindo a

exposição ao risco de preços do mercado  de curto prazo — possibilita uma

significativa melhoria na atratividade financeira do investimento.

Dentre as principais conclusões do estudo, cabe citar: (i) o significativo hiato de

preços entre a energia transacionada atualmente nos contratos entre supridoras e

distribuidoras (contratos iniciais) e a “nova energia”, proveniente da expansão do

sistema; (ii) a importância da flexibilização do combustível para redução do custo da

energia gerada, eliminando-se gastos desnecessários com a aquisição de combustível;

(iii) o alto risco, para o investidor, de estratégias de operação de usinas termelétricas

sem contratos de longo prazo, para a venda de energia, assinados e (iv) os riscos para a

expansão da oferta, do pondo de vista do consumidor.
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December/ 2000
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This work has as its main objective the evaluation of the financial impact in

respect to the investment in a thermal gas plant, taking into consideration the

complementary role of thermal electricity generation  within the interconnected system.

A risk x return analysis is performed, by means of computer simulations based on

different assumptions, among which the following: costs involved; electric system

expansion scenarios; flexible  plant  operation; long and short term contracting of

generation capacity.

The combination between flexibility in operation (the level of take/ship or pay in

gas contracts) — which in favorable hydraulic periods allows for the use of water which

would otherwise overflow through spillways or stored at low value — and a trading

strategy — which reduces the risk exposure to electricity spot prices — makes it

possible to have a significant increase in the cost effectiveness of the project.

Among the main conclusions of the study, the following should be highlighted:

(i) the electricity price gap occurring between the prices practiced in present contracts

between suppliers and distributors and those of the “new energy”, resulting from the

system expansion; (ii) the relevance the flexibility in fuel purchase, in order to allow for

the cost reduction of the energy generated, through the elimination of unnecessary gas

consumption; and (iii) the high risk associated to strategies in which investors come up

with no signed long term power purchase agreements; and (iv) the risks for the system

expansion, considering the consumer point of view.
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1. INTRODUÇÃO

Desde meados da década de 90 o setor elétrico brasileiro vem passando por profundas

mudanças de natureza regulatória, operativa e patrimonial. Dentre essas, destacam-se: a

extinção do regime de remuneração garantida (1993); a regulamentação das concessões

de serviço público (1995); a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

(1996); a criação do Operador Nacional de Sistemas – ONS (1998); o processo de a

privatização na distribuição e geração de energia, ainda em curso; e a regulamentação

do Mercado Atacadista de Energia – MAE (1998), cujas regras de comercialização

deverão ser implementadas ao longo do período 2000 - 2002.

As mudanças foram baseadas em duas premissas básicas: o esgotamento da capacidade

de investimento do estado, com redirecionamento de recursos para outras áreas; e a

introdução da competição nas áreas de geração e  comercialização de energia elétrica.

Nos segmentos monopolísticos de transmissão e distribuição de energia, a regulação por

preço se faz presente para incentivo à eficiência econômica.

Simultaneamente a essa transformação, o país vive um momento crítico quanto à

necessidade de expansão do seu parque gerador para atendimento a um crescimento de

demanda da ordem de 4,5% aa, conforme o Plano Decenal de Expansão – PDE

2000/2009 - do Ministério de Minas e Energia – MME [1]. Isso implica uma elevação,

nesse período,  de aproximadamente 45.000 MW, ou seja, de 60% da capacidade

instalada em dezembro de 1999, representando investimentos da ordem de R$ 85

bilhões.  O PDE 2000/2009 sinaliza também na direção de forte crescimento da geração

térmica, com  18.000 MW, o que irá representar uma mudança importante na matriz de

geração de energia elétrica no país (dos 5% atuais para aproximadamente 25%).

As principais razões apontadas para esse forte crescimento da participação da geração

térmica na matriz do setor são: prazos menores de maturação dos investimentos1, aliado

à possibilidade de obtenção de empréstimos de longo prazo para importação de

equipamentos; menor investimento unitário em $/kW instalado; e à maior aversão ao

risco do investidor privado (principalmente ambientais, no caso de hidroelétricas).

                                                          
1 Prazo de três anos, contra seis a dez anos, em média, de uma hidrelétrica do porte de 600 MW.
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Como consequências dessa expansão térmica prevista, tem-se a postergação da

exploração de parte do potencial hidrelétrico; o aumento do gasto de divisas,

inicialmente com importação de equipamentos, e, posteriormente, em função da

necessidade de  aquisição de energéticos, com os respectivos riscos cambial e do preço

do petróleo; e o aumento de emissões de CO2. Em contrapartida, tem-se a redução do

risco de escassez de energia no período de transição do setor, devido aos prazos de

maturação mais curtos dos investimentos; e a possibilidade de obtenção de ganhos de

sinergia a partir da complementaridade térmica num sistema predominantemente

hidráulico, como o brasileiro, de grandes sazonalidades  devido ao clima.

Com objetivo de avaliar essa  possibilidade de ganhos de complementaridade térmica,

este trabalho aborda as implicações, em termos de retorno e risco associado, de uma

usina térmica a gás natural de 500 MW, operando de forma flexível, simulada em

diferentes níveis de contratação da sua energia,  no subsistema sudeste, localizada na

região Norte Fluminense2.

Ressalte-se que foi considerado o arcabouço legal e institucional vigente até julho de

2000 no estudo.

Como será visto adiante, a combinação da flexibilidade na aquisição do gás, com a

estratégia de venda da energia gerada, permite significativa melhoria da atratividade

financeira do investimento, por intermédio da  exploração da possibilidade de “uso da

água” -  que seria liberada pelos vertedouros em períodos de hidraulicidade favorável ou

armazenada com valor inferior ao custo de geração térmica, em vez da queima de gás

natural - e pela redução de exposição ao risco de preços do mercado de curto prazo.

A partir da aplicação do modelo NEWAVE [2], utilizado pelo ONS para otimização e

cálculo pelo MAE dos preços de curto prazo (custos marginais de operação – CMO’s),

são geradas séries de despacho mensais para a usina, de acordo com suas características

operacionais (custo operativo e nível de flexibilidade), e dos CMO’s do  subsistema a

que essa usina pertence.

As séries de geração e preço, obtidas como saídas do NEWAVE, são então processadas

em um modelo de análise financeira – ANAFIN [3], desenvolvido no Centro de

                                                          
2 Região selecionada em função das condições de fornecimento do gás (preço e flexibilidade).
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Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL, com a contribuição do autor3, tomando-se por

base o cálculo do fluxo de caixa do investidor no empreendimento.

Do cálculo das séries de valores descontados dos fluxos de caixa possíveis do

empreendimento, é feita a análise probabilística dos resultados obtidos e computados

diversos índices para avaliação do risco e do retorno. A partir da análise dos

indicadores, são apontadas algumas estratégias, com objetivo de tornar atrativos os

investimentos em geração térmica, aproveitando-se da sinergia da complementação

térmica e, tendo como resultados, menores valores para o custo da energia. São

abordados os seguintes critérios:  remuneração esperada; risco aceitável; condições de

fornecimento do gás (preço e flexibilidade); e preço de venda da energia.

Adicionalmente, é mencionada a possibilidade de negociação de créditos de CO2

evitados, no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Clean Development

Mechanism - CDM), criado na Conferência de Kyoto, em 1997.

Finalmente, o presente estudo apresenta algumas conclusões. Dentre elas cabe citar: (i)

o importante hiato de preços entre a energia transacionada atualmente nos contratos

entre supridoras e distribuidoras (contratos iniciais) e a nova energia, proveniente da

expansão do sistema, seja ela de origem hidráulica ou térmica; (ii) a importância da

flexibilização do combustível para redução do custo da energia gerada, de forma a se

evitar a queima desnecessária de gás; (iii) o alto risco, para o investidor em geração, de

estratégias de operação de usinas termelétricas sem contratos de longo prazo assinados;

e (iv) os riscos para a expansão da oferta, do pondo de vista do consumidor.

                                                          
3 O modelo ANAFIN foi desenvolvido conjuntamente com a diretoria financeira da Eletrobrás em 1997,
tendo sido incorporada a análise do risco hidrológico pelo CEPEL, em 1998.
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2. RECENTES DESDOBRAMENTOS DA REFORMA DO SETOR ELÉTRICO
BRASILEIRO - SEB

As profundas mudanças sofridas pelo setor elétrico brasileiro na década de 90 se

iniciaram com a extinção da remuneração garantida, ou mais especificamente com o

término da Conta de Resultados a Compensar – CRC. Esta conta era utilizada para

equalizar a remuneração das empresas do setor (resultado da Reserva Nacional de

Compensação de Resultados – RENCOR), transferindo recursos de empresas com

rentabilidade acima de 12% sobre o capital próprio para aquelas com remuneração

inferior a esse valor, garantindo-se uma rentabilidade mínima de 10%aa. Em virtude da

inexistência de aparato regulador adequado (criado apenas em dezembro de 1997, em

substituição ao DNAEE) para controlar a eficiência das empresas, houve um

desincentivo à redução de custos, que agravado pelo uso da tarifa de energia elétrica

como instrumento de controle de inflação, resultou numa inadimplência generalizada no

setor. Por essa razão, em 1993 (lei 8631 de 4/3/93), foi necessário realizar  uma

operação de encontro de contas (créditos e débitos intrasetoriais) no valor global

equivalente a cerca de US$ 25 bilhões.

A conta  Reserva Global de Reversão – RGR,  recolhida pelas empresas por meio da

tarifa e gerenciada pela Eletrobrás4, também sofreu alterações. A RGR é utilizada como

fundo para financiamento setorial (expansão ou melhoria dos serviços públicos de

energia elétrica), e é destina à compensação financeira dos proprietários das empresas

ao final do período de concessão, ou por encampação (devido a incapacidade do

concessionário),  por ativos ainda não amortizados (ou depreciados contabilmente).  Em

1993 a forma de cálculo foi modificada, bem como definida nova destinação dos

recursos, que passou a ser: financiamento da expansão ou melhoria dos serviços

públicos de energia elétrica; projetos específicos de conservação de energia;

eletrificação rural; atividades relativas a hidrologia; e fiscalização das concessões de

energia elétrica (custeio do DNAEE, hoje ANEEL). Em 1998, no bojo das mudanças da

lei 8648/98, que promoveu a reestruturação da Eletrobrás, o governo priorizou a

aplicação dos recursos para regiões N/NE e CO, e estabeleceu que a RGR seria extinta a

partir do ano de 20025.

                                                          
4 Em 1999, a  arrecadação da RGR pela Eletrobrás foi de cerca de R$ 800 milhões.
5 Foi também definido que, a partir desse ano, a tarifa paga pelo consumidor deverá ser reduzida em
parcela equivalente. Em 1999, a Eletrobrás definiu como prioridade, para aplicação de recursos da RGR,
o financiamento do programa de eletrificação rural “Luz no Campo”.
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Em fins de 1998, o saldo da dívida do fundo RGR (exigível da Eletrobrás), .foi  trocado

com o governo federal, que assumiu o passivo em troca de recebíveis de financiamentos

realizados pela Eletrobrás à Itaipu6.

A lei das concessões (no 8.987  de 13/02/95) é outro marco fundamental no processo de

reforma do setor, permitindo o acesso do capital privado à expansão da geração e a

possibilidade de estabelecimento de parcerias para término de empreendimentos

inconclusos até então.

A contratação da consultora internacional Cooper&Librand pelo MME em 1996

(projeto RE-SEB)  para auxiliar na implantação do novo modelo competitivo para

indústria de energia elétrica no Brasil representou uma clara sinalização por parte do

governo de que a reestruturação era inevitável. Com o término dos estudos da

consultora, diversas recomendações [4] sugeridas foram adotadas. Dentre elas

destacam-se: separação das atividades de geração, transmissão, distribuição e

comercialização; criação de um operador nacional de sistemas, criação de um órgão

regulador específico para o  setor elétrico, criação, criação de organismo responsável

pelo acompanhamento das transações de compra e venda de energia (Mercado

Atacadista de Energia), e manutenção, num primeiro momento, do sistema centralizado

de operação (“tight  pool”).

A partir de então observa-se a reestruturação de fato do setor. Os principais marcos

dessa mudança são: a definição das atribuições da ANEEL, em substituição ao antigo

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE (1997); criação do ONS,

absorvendo as atividades exercidas pela Eletrobrás e suas controladas na operação dos

sistemas; e a criação do MAE.

Em virtude da implementação da competição na geração, as concessões de exploração

de usinas, que inicialmente eram licitadas pelo menor preço da energia a ser ofertada,

passaram a ter como critério a maior indenização à União

Para implementação das diretrizes definidas pelo governo, um significativo número de

leis, decretos e resoluções foi emitido [5] para estruturar a reforma (vide seção 1 do
                                                          
6 Em dezembro de 1998, foi realizada uma operação contábil, transferindo o passivo do fundo (correção
de 5%aa+UFIR) para o governo federal , que recebeu em pagamento créditos da Eletrobrás junto a Itaipu
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Anexo). Adicionalmente, foram criadas e/ou reformulados os papéis  de diferentes

entidades, fundamentais no processo de reforma (vide seção 2 do Anexo).

Deve se ressaltado o quadro extremamente mutável pelo qual o setor elétrico vem

passando, tende a impactar diretamente as decisões de investimento dos agentes

(principalmente na oferta, com prazos e riscos mais elevados), uma vez que existe a

necessidade natural de tempo para sedimentação das mudanças e regras.

2.1 A PRIVATIZAÇÃO

Com o início do processo de privatização, os agentes envolvidos na configuração para a

venda das empresas de energia, definiram condições contratuais nas quais as empresas

de energia passariam a contar com fórmulas paramétricas de reajuste tarifário, como

forma de estimular potenciais compradores. Nos contratos, foram discriminadas as

parcelas dos custos ditos gerenciáveis, em geral corrigidos pelo regulador por índice de

preços do mercado (IGP-M); e não gerenciáveis, como, por exemplo, os custos da

energia comprada, corrigidos pelo valor de aquisição (em 29/07/99, a ANEEL definiu

valores máximos de repasse para esta energia) e pelo custo incorrido por características

do sistema (Conta de Consumo de Combustíveis e Reserva Global de Reversão). Ficou

também definido o repasse anual  dos custos gerenciáveis para as tarifas, durante um

prazo que variou entre 8 (caso da Light) e, mais recentemente, 4 anos. Este modelo de

regulação tarifária foi baseado no sistema inglês “price-cap”, cuja filosofia é definir um

valor máximo do reajuste, ao qual se sujeita um abatimento devido ao aumento de

produtividade definido pelo regulador (a partir do prazo contratual definido

anteriormente).

A estratégia do governo federal, logo depois seguida pelos Estados, foi vender primeiro

as empresas distribuidoras, que são as compradoras das geradoras, viabilizando assim a

venda posterior destas empresas (por meio da redução do risco de inadimplência

estatal).  Dessa forma, o processo foi iniciado em 1995 com a venda da concessionária

do estado do Espírito Santo - Escelsa, então de propriedade do governo  federal7. Na

época, devido ao porte relativamente pequeno (2,2% do mercado nacional de

eletricidade), não foi necessária a assinatura do contrato de concessão para viabilização
                                                                                                                                                                         
(correção em US$+inflação americana)
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da operação. Todavia, mesmo sendo observada a excelente situação financeira da

empresa, houve um reduzido interesse no leilão (um único grupo nacional participou,

vide tabela 2.1.1).

A privatização da distribuidora do Rio de Janeiro - Light representou uma importante

alteração no quadro, com o início da entrada de empresas estrangeiras de grande porte

no processo, como a Eletricité de France – EDF e  AES Corporation (empresa

americana). É na venda da Light que surge a primeira garantia contratual de reajustes

tarifários.

A partir de então, observou-se a entrada maciça de empresas internacionais no mercado

para aquisição de empresas de energia no país, a exemplo do que ocorreu em diversos

setores da economia brasileira.

O principal agente no processo foi o BNDES, que foi responsável pela contratação das

consultoras que modelaram a venda das empresas federais e estaduais (a exceção do

estado de São Paulo). A Eletrobrás também teve papel destacado, ao realizar operações

de saneamento financeiro e administração compartilhada na maioria das empresas

privatizadas. A partir de 1997, governos estaduais, cujas empresas estavam em difícil

situação financeira, negociaram o controle das suas empresas com a Eletrobrás8,

podendo ser citadas: Cepisa, Ceal, Eletroacre e Ceron.

A tabela 2.1.1 apresenta a situação da privatização no setor até julho de 2000. Pode ser

observado que 63% da distribuição já se encontra em mãos privadas. Uma grande

parcela ainda estatal está concentrada nas duas empresas verticalizadas que restaram:

Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig (13%) e a Companhia Paranaense de

Energia Elétrica – Copel (6%). Em termos globais, o aporte total de capital privado

(nacional e multinacional) atingiu a quantia de R$ 25,6 bilhões (equivalentes a US$

21,6 bilhões), sendo 85% deste valor destinado à compra de empresas distribuidoras e o

restante para geradores de energia.

Em termos de participação do capital estrangeiro na distribuição, destaca-se a presença

de empresas americanas (AES, ENRON, Reliant), espanholas (Iberdrola e Endesa),

francesa (EDF) e  portuguesa (Eletricidade de Portugal - EDP). Após a aquisição, essas

                                                                                                                                                                         
7 Empresa do Sistema Eletrobrás
8 A Eletrobrás fez uso de recursos da RGR para as operações de compra do controle.
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empresas têm ampliado a sua participação acionária por meio de ofertas de compra aos

acionistas minoritários, operação que aumenta a rentabilidade do capital investido, uma

vez que o valor oferecido é muito inferior ao pago pelo controle (e, caso o acionista não

venda as ações ele corre o risco de perder a liquidez de mercado)9.

Como grupo brasileiro participante no processo, ressalta-se a empresa VBC, que na

realidade é um consórcio de três grandes grupos nacionais: a Votorantim (faturamento

R$ 5 bilhões em 1999), Banco Brasileiro de Descontos S/A – BRADESCO (maior

banco privado nacional) e Camargo Correia (construção civil).

                                                          
9 A lei das Sociedades Anônimas, Lei das SA (lei 6.404/76) foi modificada em 1997 com o objetivo de
facilitar a privatização das empresas. Este fato, porém, prejudicou os acionistas minoritários que
perderam o direito de vender suas ações pelo mesmo preço do leilão. Está prevista para fins de 2000 a
alteração na lei novamente para limitar a possibilidade de compra de ações dos minoritários a preços
reduzidos.
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Tabela 2.1.1

EMPRESA REGIÃO/U
F

MERCADO 1998 
(MWh) % PART. DATA % 

VENDIDO
VALOR 
(MR$)

 VALOR 
TOT(MR$) 

%       
ÁGIO

VALOR/
MWh GRUPO CONTROLE

DISTRIBUIDORAS
ESCELSA ES 6.247.795 2,2 Ago-95 81,0 358 442              11,8 118 BANCOS / FUNDOS PENSAO / EDP
LIGHT RJ 24.800.596 8,6 Mai-96 50,5 2.217 4.390           0 201 EDF/ AES / CSN / RELIANT / BNDES
CERJ RJ 6.830.876 2,4 Nov-96 70,0 605 864              30,3 144 CHILECTRA/ENDESA / EDP
COELBA BA 8.918.185 3,1 Jul-97 51,8 1.730 3.340           77,3 402 IBERDROLA / FUNDOS INV
RGE RS 5.094.678 1,8 Out-97 90,8 1.635 1.801           82,6 376 VBC
AES SUL RS 6.452.822 2,2 Out-97 90,8 1.510 1.663           93,5 272 AES
CPFL SP 18.859.590 6,6 Nov-97 47,9 3.015 6.294           70,2 355 VBC / PREVI
ENERSUL MS 2.753.423 1,0 Nov-97 66,0 626 948              83,8 408 ESCELSA
CEMAT MT 2.752.356 1,0 Nov-97 53,5 392 732              21,1 326 REDE+INEPAR
ENERGIPE SE 1.651.237 0,6 Dez-97 86,4 577 668              96,1 405 CAT LEOPOLDINA
COSERN RN 2.535.149 0,9 Dez-97 85,8 676 788              73,6 311 COELBA / IBERDROLA / FUNDOS INV
COELCE CE 5.339.133 1,9 Abr-98 55,4 987 1.782           27,2 372 CERJ / ENDESA / EDP
ELETROPAULO METROPOL. SP 35.754.220 12,4 Abr-98 29,8 2.026 6.799           0 190 LIGHT
ELEKTRO SP 10.119.974 3,5 Jul-98 99,5 1.479 1.486           98,9 147 ENRON
CELPA PA 3.345.108 1,2 Jul-98 51,3 450 877              0,1 262 REDE / INEPAR
BANDEIRANTE SP 22.868.922 8,0 Set-98 29,8 1.014 3.403           0 149 EDP / CPFL
CELB PB 449.133 0,2 Nov-99 73,5 87 119              0 242 CAT LEOPOLDINA
CELPE PE 6.964.906 2,4 Fev-00 85,5 1.781 2.083           0 294 IBERDROLA / FUNDOS
CEMAR MA 2.488.657 0,9 Jun-00 84,7 523 618              0 259 PENNSYLVANIA POWER AND LIGHT (PP&L)

SUBTOTAL - PRIVATIZADAS 174.226.760 60,6 21.687 39.095 34,1 329
DEMAIS EMPRESAS PRIVADAS 8.394.400 2,9
TOTAL BRASIL 287.392.146 100,0

GERADORAS POTÊNCIA (MW) R$/kW.firme
CACH DOURADA GO 658 1,1 Set-97 78,9 780 988              43,5 2.381     ENDESA(ESPANHA)/EDEGEL(PERU)/CONORUR(PANAMÁ)
GERASUL SC 3.719 6,1 Set-98 42,1 998 2.371           0 1.377     TRACTEBEL
GER PARANAPANEMA SP 2.307 3,8 Jul-99 38,7 1.239 3.202           90,1 2.784     DUKE POWER
GER TIETÊ SP 2.651 4,3 Out-99 38,7 938 2.424           30 2.132     AES
SUBTOTAL - PRIVATIZADAS 9.335 15,2 3.955 8.984 35,7 2.031     
TOTAL BRASIL 61.312 100,0

RECURSOS ARRECADADOS 25.642

Fontes: Demonstrativos Financeiros Anuais
            Provedor de InformaçõesEconômico-Financeiras de Empresas de Energia Elétrica - UFRJ/Eletrobrás�
            Sistema de Informações Empresariais de Energia Elétrica - SIESE 1998
Nota: Valor total = valor/% vendido. Valor em R$/MWh = (valor total+dívidas) / mercado
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Destaca-se, no caso da geração, que todas as empresas privatizadas até 31/12/99 foram

arrematadas por capital estrangeiro, podendo ser citadas: Centrais Elétricas Cachoeira

Dourada, comprada por consórcio liderado pela Endesa – Chile em 1997; Centrais

Elétricas do Sul – Gerasul, adquirida em 1998 pela Tractebel10, de origem belga;

Centrais Elétricas Paranapanema, vendida em 1999 para a Duke Power (empresa

americana); e as Centrais Elétricas Tietê, adquirida pela AES Corporation também em

1999. A exemplo da operação que a Endesa já havia realizado em 1997, a AES e a Duke

Power, após o leilão de privatização, adquiriram praticamente todas as ações em

circulação no mercado das geradoras Tietê e Paranapanema, respectivamente (a tabela

2.1.1 não inclui as operações de recompra promovidas por diversas empresas).

Como pode ser observado no gráfico 2.1.1 e na tabela 2.1.1, o ano de 1997 marcou,

expressivamente, a troca de controle estatal para o privado no setor.: nove empresas

(entre elas a primeira geradora) foram vendidas pelos Estados. Adicionalmente, foram

observados elevados ágios nos leilões. Calculando-se um índice de preço de venda, em

R$/MWh (valor da empresa / mercado), nesse ano, foram atingidos os mais elevados

valores. Deve ser ressaltado que fatores como: estrutura de mercado da empresa (p.ex.

maior participação dos segmentos de consumidores considerados cativos, como

residencial e comercial), nível de perdas e preço de compra de energia, são

determinantes na definição do preço final.

Gráfico 2.1.1

                                                          
10 Por intermédio da Gerasul, a Tractebel também adquiriu da Cia Energética Mercosul a concessão da
usina hidrelétrica de Canabrava, com potência de 450 MW e investimentos previstos de R$ 530 milhões,
em março de 1999. Em fevereiro de 2000, comprou da Enersul a usina térmica Arjona de 40 MW,
localizada em Campo Grande-MS, e em maio do mesmo ano aumentou sua parcela na UHE Itá (1.400
MW), de 39 para 54%, adquirindo a participação da Odebrecht.
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No ano de 1998, apesar da negociação de parcela expressiva do mercado, devido a

venda das duas maiores empresas do estado de São Paulo (Eletropaulo Metropolitana e

Bandeirantes, com 12,4 e 8% do mercado nacional, respectivamente), os preços pagos

foram inferiores, comparativamente ao ano anterior. Neste caso, o elevado porte das

empresas (principalmente a Metropolitana) reduziu a competição no leilão e também

influenciou no resultado (apenas um proponente participou em ambos leilões).

No caso do segmento de geração, destaca-se o preço reduzido de venda da Gerasul, de

1.377 R$/kW.firme11, contra uma média de 2.448 R$/kW.firme das demais empresas

privatizadas. Fatores prováveis para este fato podem ser apontados: :período de

instabilidade econômica internacional (deflagrada com a crise asiática, em fins de

1997); e tarifas dos contratos iniciais (vigentes até 2005) mais reduzidas que as demais

empresas vendidas (ver tabela 2.2.1).

Como pode ser observado na tabela 2.1.1, os ágios da operação de venda (% acima do

preço mínimo), ressaltam-se as empresas de São Paulo - Elektro (98,9%), CPFL

(83,8%) e Geração Paranapanema (90,1%) - e  do Rio Grande do Sul - Rio Grande

Energia (82,6%) e Noroeste/AES Sul (93,5%). Deve ser mencionado, que, a menos da

Elektro e a Geração Paranapanema, esses valores foram auferidos antes da crise asiática.

Após a privatização, grande parte das empresas realizou operações de restruturação de

capital, por meio de oferta pública de recompra de ações e/ou aumento de capital

(ambas operações a preços significativamente inferiores aqueles pagos nos leilões pelo

controle); e incorporação das próprias empresas controladoras que tinham sido criadas

para sua compra. Por meio destas operações, os investimentos realizados se tornaram

mais atrativos, seja pela maior participação no capital total a custos reduzidos (o que

aumenta o fluxo de dividendos), como também pela recuperação dos ágios12 pagos

pelos compradores; que passaram a ser considerados despesa amortizável, resultando

numa redução do imposto de renda e contribuição social a serem pagos pelas empresas

privatizadas (ou seja, a legislação permitiu a devolução de parcela relevante do preço

pago aos compradores). Este movimento também ocorreu, de forma generalizada, no

setor de telecomunicações.

                                                          
11 Consideradas apenas as usinas hidrelétricas e sua energia firme (geração mínima, baseada em valores
históricos de afluências num período de 65 anos).
12 Entenda-se como ágio, para efeito de impostos, o valor pago acima do valor contábil, ou patrimonial
(em geral o valor de venda do controle da empresa é muito superior ao seu valor contábil – observado em
100% das privatizações no setor elétrico).
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Adicionalmente, algumas empresas foram utilizadas para aquisição de outras, como a

ESCELSA (compra da Enersul); Cerj (Coelce), Coelba (Cosern), Light (Eletropaulo

Metropolitana) e CPFL (EBE).

Cabe destacar que ocorreu uma importante mudança no rumo das privatizações das

empresas supridoras de energia federais (Furnas, Chesf , Eletronorte e CGTEE13) em

maio de 2000. A venda do controle se dará de forma pulverizada, o que implica numa

profunda alteração do modelo. No mercado de capitais brasileiro, o controlador detém

sempre parcela maior ou igual a 51% do capital votante (ações ordinárias), o que

impede movimentos hostis entre empresas de compra de controle (take-overs). A

implantação do novo modelo no país demanda montagem de novos esquemas de

administração nas empresas (não está claro ainda quem terá o poder de decisão, uma

vez que o controle estará pulverizado), e consequentemente tempo para implementação.

                                                          
13 Empresa de geração térmica criada a partir de cisão da concessionária de energia elétrica do estado do
Rio Grande do Sul (CEEE), e federalizada em 1998.
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2.2 CONTEXTO DOS INVESTIMENTOS NO SETOR

O quadro 2.2.1, a seguir, apresenta alguns indicadores econômicos e operacionais do setor

elétrico brasileiro. Como pode ser observado, a receita do setor cresceu em 89% no período

1995-1999. Este crescimento é explicado pela combinação da elevação da tarifa média de

61%, com o aumento das vendas de energia em 17%.

Analisando-se a tarifa média (ver quadro 2.2.1), sua elevação neste período foi decorrente

do maior crescimento de mercado de segmentos de tarifa mais elevada (residencial e

comercial), bem como maiores reajustes aplicados ao segmento residencial (destaca-se o

reajuste médio de 35% realizado em 1995, resultado da reclassificação dos consumidores

considerados de baixa renda).

Comparados a inflação média do período usando-se o IGP-DI, médio anual, de 39%, nota-

se que todos os segmentos de consumo tiveram reajustes superiores a este índice (43%  a

84%).

Como resultado desta recuperação tarifária, combinada a forte redução de custos de pessoal

(redução de 35%, ou 60 mil funcionários), ocorreu uma elevação nos lucros operacionais do

setor, associada também a recuperação nos investimentos (ainda que a níveis inferiores a

média histórica do setor) até o ano de 1998. Em 1999, observou-se uma redução nos

resultados e investimentos, fruto da instabilidade na economia e desvalorização cambial

ocorrida no início do ano, e aumento dos custos financeiros das empresas (parte expressiva

dos prejuízos no ano foi devido ao aumento do passivo atrelado ao dólar, e sem hedge, ou

proteção cambial).
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Quadro 2.2.1

Indicador 1995 1996 1997 1998 1999 99/95.
% Obs/Fonte

Tarifa média (R$/MWh) 59,58 71,52 82,17 86,59 95,95 61% ANEEL

Receita de fornecimento (MR$) 14.843 18.603 22.761 24.885 28.004 89%

Dividendos declarados (MR$) 441 378 2.909 1.937 1.594 Total=7.258

Lucro líquido (MR$) (567) 1.891 5.718 4.083 (631)

Investimentos (MR$) 3.780 5.141 6.709  9.035 8.123 115% Eletrobrás / DF

Número empregados 172.693 157.315 137.021 122.643 112.696 -35% SIESE[6{

MERCADO (GWh) 249.120 260.111 277.004 287.392 291.858 17% SIESE

   Industrial 117.693 118.994 124.987 124.699 124.190 6%
   Residencial 63.580 69.047 74.096 79.358 81.330 28%
   Comercial/Outros 67.847 72.070 77.921 83.335 86.338 27%

Tarifa média (R$/MWh) Eletrobrás /
DEM

  Industrial 42,07 48,47 55,10 55,88 63,08 50%
  Residencial 75,61 104,85 113,07 121,61 139,19 84%
  Comercial 85,11 97,95 105,82 110,25 121,62 43%
Tarifa média de Suprimento –
Sistema Eletrobrás - inclui Itaipu
(R$/MWh)

26,45 30,22 34,96 35,36 42,79 62%
Eletrobrás /
DEM

Número de consumidores (mil) 38.283 39.790 41.421 43.346 45.241 18% SIESE

Fator de Carga – Sist. Interligado
 N/NE
 S/SE/CO

73
70

78
74

77
71

ONS [7]

Capacidade Instalada (MW) 55.516 57.232 59.150 61.325 63.966 15% SIESE (exclui
autoprodutores)

% Participação Hidroelétrica 91,3 91,6 91,3 91,1 91,1 0% Cap. Hidro/Total

% Geração Hidroelétrica 96,1 95,7 95,1 95,1 93,1 -3% Ger. Hidro/Total

Nota-se também a elevação nos dividendos pagos, que atingiram a expressiva soma de R$ 7

bilhões no período 95-99. A tabela 2.2.1, a seguir, apresenta resultados e indicadores

econômico-financeiros para as principais empresas do setor no período 97-99. O índice

médio de distribuição de dividendos a partir de 1997 atingiu 50% dos lucros auferidos, valor

duas vezes superior ao mínimo legal, com destaque para a Eletrobrás. Adicionalmente,

observa-se uma elevação no endividamento médio (Patrimônio Líquido/Ativos) em 20% (de

42 para 50%). Nota-se que, quando considerada a média ponderada, o valor do

endividamento torna-se constante devido a expressiva participação do Sistema Eletrobrás14

no total. Em termos de estrutura de capital, considera-se aceitável para o setor de energia

(em função do período de maturação dos investimentos e riscos envolvidos) uma relação de

                                                          
14 Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul.
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um terço capital próprio e o restante de terceiros, ou seja um endividamento de médio de

67%15. No caso atual do setor, portanto, existe possibilidade de financiamento de

investimentos por meio de aumento de endividamento (a disponibilidade de recursos de

longo prazo, com custos compatíveis é um fator importante e não totalmente equacionado,

como observado no ano de 1999).

As operações de incorporação das controladoras por parte das concessionárias privatizadas,

bem como a compra de empresas, como mencionado anteriormente, levou a um aumento

expressivo no nível de endividamento, fato que impactou a capacidade de investimento das

empresas (ocasionado, principalmente, pela dívida em dólar das empresas incorporadas) .

Desta forma, as empresas com maior capacidade de alavancagem de capital, por meio de

captação de recursos, são as estatais (Sistema Eletrobrás, Copel e Cemig).

                                                          
15 A estrutura de capital depende, entre outras características: risco do negócio, prazo de maturação
investimento e custo do capital de terceiros.
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Tabela 2.2.1

R$ milhões - correntes

1999 1998 1997 1999 1998 1997 1999 1998 1997
CIA ENERG CEARA - COELCE 75           28           22           (54)          (6)            (16)          69           27           10           
CIA ELETRICIDADE DA BAHIA - COELBA (83)          193         90           (318)        (166)        (3)            -          133         69           
AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. (354)        (9)            (75)          (612)        (92)          0             1             25           -          
CIA. ENERG. DE BRASILIA S.A - CEB 21           31           28           1             (2)            (2)            5             8             7             
CIA ESTADUAL ENERG ELETR-CEEE (125)        (31)          13           (149)        13           (147)        -          -          3             
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A - CELESC 1             (56)          43           (0)            (46)          38           1             -          10           
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE 67           58           57           (79)          (52)          (3)            64           56           48           
CIA. ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR (72)          5             21           (109)        (110)        (1)            -          -          -          
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT (60)          2             45           (112)        (30)          (96)          -          -          -          
CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG 34           483         310         (506)        (472)        (134)        275         470         273         
COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIAS - CELG (41)          (116)        9             (130)        (119)        (112)        -          -          -          
CIA ELETRICIDADE DO RJ - CERJ (46)          49           28           (133)        (149)        (55)          -          -          -          
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA (57)          59           (10)          (77)          6             (26)          -          32           -          
CIA PARANAENSE DE ENERG.-COPEL 277         403         303         (111)        (40)          (56)          123         136         150         
BANDEIRANTE ENERGIA S.A - EBE (134)        (84)          -          (90)          (93)          -          -          -          -          
CENTRAIS ELET BRASILEIRAS SA - ELETROBRÁS 581         1.994      3.378      (1.481)     (680)        (860)        598         319         1.486      
ELETROPAULO METROP.ELETR.SAO PAULO SA 404         (471)        83           (468)        (363)        (678)        161         -          13           
EMPRESA ENERGÉTICA DE M.S. S.A - ENERSUL (38)          125         (72)          (73)          (21)          (32)          -          10           -          
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS AS - ESCELSA (131)        93           86           (194)        (51)          42           -          32           32           
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A (253)        193         324         (883)        (442)        (194)        -          230         295         

EMPRESA LUCRO LÍQUIDO RESULTADO FINANC DIVIDENDOS DECLARADOS
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Tabela 2.2.1 (continuação)

1999 1998 1997 1999 1998 1997 1999 1998 1997
CIA PAULISTA FORCA LUZ - CPFL 124         356         75           (297)        (113)        4             94           92           144         
CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO BRASIL S. A - GERASUL (73)          2             -          (332)        (181)        -          -          2             -          
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (320)        43           -          (392)        (19)          -          -          -          -          
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP 29           861         1.252      (306)        (1.000)     (1.306)     183         312         367         
SERRA DA MESA ENERGIA S.A. (278)        (151)        (3)            (420)        (242)        -          -          -          -          
COMPANHIA DE GERAÇÃO DE E.ELÉTRICA TIETÊ (196)        -          -          (211)        -          -          -          -          -          
CIA.DE GERAÇÃO DE EN.ELÉTR. PARANAPANEMA (105)        -          -          (155)        -          -          12           -          -          
EMP.METROPOLITANA ÁGUAS ENERGIA S.A - EMAE (7)            2             -          4             (3)            -          -          0             -          
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA 28           102         (57)          (15)          (7)            (19)          7             8             -          
CENTRAIS ELÉTRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A - CDSA 92           62           (1)            (47)          (42)          (31)          93           62           1             
EMPR. PTA. TRANS. ENERG. ELETR. AS - EPTE 14           22           -          1             (19)          -          3             5             -          
CIA.DE TRANSM.DE EN.ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP -          -          -          -          -          -          -          -          -          
CIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES-LEOPOLDINA - CFLCL (34)          (11)          14           (51)          (24)          (9)            -          -          7             
CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN 30           86           (93)          (38)          5             (36)          29           50           -          
INVESTCO S/A / UHE LAJEADO 0             0             (0)            -          -          -          -          -          -          
COMPANHIA ENERGÉTICA MERIDIONAL - CEM/UHE CANA BRAVA -          -          -          -          -          -          -          -          -          
R$ milhões - correntes Ajuste (123)        (72)          (5)            
Obs:Resultado Financeiro: reflete juros, correção monetária e cambial dos empréstimos e financiamentos Total 1.594      1.937      2.909      
         Dados da Eletrobrás incluem Furnas, Eletrosul, Chesf e Eletronorte (o resultado financeiro não é apresentado devido à função da Eletrobrás de financiadora do Setor)
         Dividendos declarados: o valor efetivamente pago no ano depende de política de cada empresa (em geral, parte é paga no ano e o restante no 2o trimestre do ano seguinte).
         Pay-Out- parcela do lucro líquido distribuído sob a forma de dividendos
         O ajuste no total de dividendos pagos refere-se a pagamentos entre empresas (participações acionárias cruzadas)
         Valores negativos entre parêntesis
Fonte: Demonstrativos Financeiros Padronizados - DFP (site Infoinvest.com.br)                (Elaboração própria)

EMPRESA LUCRO LÍQUIDO RESULTADO FINANC DIVIDENDOS DECLARADOS
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Tabela 2.2.1 (continuação)

1999 1998 1997 1999 1998 1997 1999 1998 1997 1999 1998 1997
CIA ENERG CEARA - COELCE 1.237        446           440           1.768        964           862           93% 97% 44% 30% 54% 49%
CIA ELETRICIDADE DA BAHIA - COELBA 1.083        1.157        1.062        2.565        2.335        2.092        69% 77% 58% 50% 49%
AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. 252           607           462           2.019        1.861        776           88% 67% 40%
CIA. ENERG. DE BRASILIA S.A - CEB 443           408           381           622           571           547           25% 25% 25% 29% 29% 30%
CIA ESTADUAL ENERG ELETR-CEEE 812           929           1.420        3.743        3.853        4.266        24% 78% 76% 67%
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A - CELESC 1.146        1.338        1.497        2.370        2.322        2.064        66% 24% 52% 42% 27%
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE 685           672           712           1.194        1.117        1.016        95% 95% 85% 43% 40% 30%
CIA. ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR 401           425           420           854           867           739           0% 0% 53% 51% 43%
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT 429           480           471           1.298        1.170        1.089        0% 0% 67% 59% 57%
CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG 7.589        8.012        7.951        11.471      11.329      11.097      815% 97% 88% 34% 29% 28%
COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIAS - CELG 462           32             100           1.691        1.526        1.352        0% 73% 98% 93%
CIA ELETRICIDADE DO RJ - CERJ 246           318           255           2.378        2.077        1.000        0% 0% 90% 85% 74%
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 1.109        1.259        565           1.875        1.938        889           54% 41% 35% 36%
CIA PARANAENSE DE ENERG.-COPEL 4.628        4.459        4.860        7.701        7.073        7.436        44% 34% 50% 40% 37% 35%
BANDEIRANTE ENERGIA S.A - EBE 579           714           859           2.541        2.273        1.778        77% 69% 52%
CENTRAIS ELET BRASILEIRAS SA - ELETROBRÁS 59.437      59.996      61.647      84.899      88.309      97.090      103% 16% 44% 30% 32% 37%
ELETROPAULO METROP.ELETR.SAO PAULO SA 2.778        2.324        5.165        8.305        7.490        10.050      40% 15% 67% 69% 49%
EMPRESA ENERGÉTICA DE M.S. S.A - ENERSUL 472           506           386           981           907           809           8% 52% 44% 52%
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS AS - ESCELSA 785           927           854           2.032        1.896        1.681        34% 37% 61% 51% 49%
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A 2.481        2.311        2.388        8.985        6.105        3.592        119% 91% 72% 62% 34%
CIA PAULISTA FORCA LUZ - CPFL 4.583        1.681        1.501        6.548        3.342        2.786        75% 26% 192% 30% 50% 46%
CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO BRASIL S. A - GERASUL 2.214        2.286        -           4.073        4.000        -            106% 46% 43%
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A 1.357        1.242        -           2.699        2.650        -            0% 50% 53%
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP 10.788      15.861      14.359      19.797      27.370      26.724      627% 36% 29% 46% 42% 46%
SERRA DA MESA ENERGIA S.A. 1.143        1.030        823           3.380        3.251        1.498        66% 68% 45%
COMPANHIA DE GERAÇÃO DE E.ELÉTRICA TIETÊ 390           -            -           1.737        -           -            78%
CIA.DE GERAÇÃO DE EN.ELÉTR. PARANAPANEMA 2.418        -            -           3.752        -           -            36%
EMP.METROPOLITANA ÁGUAS ENERGIA S.A - EMAE 910           938           915           1.099        1.137        982           24% 17% 18% 7%
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA 598           564           356           1.320        1.110        837           24% 8% 55% 49% 57%
CENTRAIS ELÉTRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A - CDSA 823           831           831           1.063        1.047        1.064        102% 100% 23% 21% 22%
EMPR. PTA. TRANS. ENERG. ELETR. AS - EPTE 2.028        2.016        1.881        2.338        2.372        2.097        24% 24% 13% 15% 10%
CIA.DE TRANSM.DE EN.ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP -           -            -           5              5              -            100% 100%
CIA FORÇA E LUZ CATAGUAZES-LEOPOLDINA - CFLCL 375           400           414           807           762           739           49% 54% 47% 44%
CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN 183           126           86            506           449           341           95% 58% 64% 72% 75%
INVESTCO S/A / UHE LAJEADO 296           127           1              399           140           1               26% 9% 10%
COMPANHIA ENERGÉTICA MERIDIONAL - CEM/UHE CANA BRAVA 58            3               0              201           17            0               71% 84% 0%
AJUSTE ELETROBRÁS (49.143)     (48.016)     (51.873)     
AJUSTE OUTRAS EMPRESAS (746)         (1.005)      (996)          
TOTAL 115.216    114.424    113.064    149.129    144.614    134.423    
MÉDIA DO SETOR (PONDERADA) 23% 21% 16%
MÉDIA DAS EMPRESAS (ARITMÉTICA SIMPLES) 164% 42% 46% 53% 51% 42%

ENDIVIDAMENTO (1 - PL/AT)PAY OUTATIVOSPLEMPRESA
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Observa-se, em geral,  a  elevação do nível de investimento das empresas a partir da

privatização (ver tabela 2.2.2), podendo-se destacar as empresas Light e Cerj. Ressalta-se

que, em 1999 ocorreu uma redução importante no nível de investimento de cerca de 25%

(valores corrigidos pelo IGP-DI, média anual) e nos resultados. Esta queda pode ser

explicada pelos seguintes fatos: instabilidade na economia e desvalorização cambial

ocorrida no início daquele ano; aumento dos gastos com compras de energia, compensado

no ano apenas parcialmente (em junho a ANEEL promoveu um reposicionamento tarifário

em virtude dos gastos com compra de energia de Itaipu, cuja tarifa é atrelada ao câmbio);

aumento do custo da conta de consumo de combustíveis – CCC16, devido a elevação de

risco de déficit17; e aumento dos custos financeiros das empresas (parte expressiva dos

prejuízos no ano foi devido ao aumento do passivo atrelado ao dólar, sem hedge, ou

proteção cambial). Porém, no ano de 2000, prevê-se uma recuperação nos resultados e na

capacidade de investimento das empresas, uma vez que o reposicionamento tarifário

ocorrido em 1999 (além dos reajustes anuais contratuais) será plenamente sentido.

Adicionalmente, contribuindo para melhoria da situação financeira das empresas, observa-

se a evolução nos índices de custos (indexadores de despesas) inferior ao IGPM (que é o

indexador oficial dos contratos de concessão); taxa de crescimento do consumo elevada

(reduzindo as parcela de energia não comercializada dos contratos iniciais); e a perspectiva

de aumento de receitas não relacionadas com a atividade, como exploração de telefonia18 e

TV a cabo19.

                                                          
16 Conta de Consumo de Combustíveis, paga por todos os consumidores por meio da tarifa. Tem a finalidade
de ratear, para todo o sistema, os gastos provenientes da geração termelétrica. No sistema interligado
(S/SE/CO e N/NE) o valor gasto em combustíveis é igualmente rateado. Já no sistema isolado, o custo do
combustível é coberto até um consumo calculado com base em um valor mínimo de eficiência. Com a reforma
do setor, a CCC perdeu seu sentido (competição na geração), o que levou o governo federal a definir um
cronograma de extinção da mesma para o sistema interligado até 2005. No caso do sistema isolado (região
Norte)  o subsídio se estende até 2013 ( ver lei 9.648/98 no Anexo, seção 1).
17 O que levou a um aumento de geração térmica, e consequente gasto de combustíveis fósseis.
18 As empresas de energia têm realizado licitações para exploração de sua malha com objetivo de transmissão
de dados (um dos resultados é o expressivo aumento no aluguel de postes para empresas de
telecomunicações).
19 Diversas empresas constituíram subsidiárias de serviços de transmissão de dados (Light, Cemig, Copel,
LightPar, etc. )
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Em termos de participação do setor privado nos investimentos do setor, destaca-se o forte

crescimento de sua parcela no total. Em 1999 as empresas privadas responderam por,

aproximadamente, 40% dos investimentos, em contraste com o ano inicial da privatização

(1995), quando sua parcela era inferior a 3% (ver tabela 2.2.2).
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Tabela 2.2.2
Valores Constantes de 1999

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1.480    2.549     1.498     1.023    286       524        212        107     158     99       134     442     790       432     

16         10       
24         18       

12         5            9            -        9           11          5            6         2         4         5         13       5           6         
54         98          79          30         12         10          18          15       8         8         97       44       16         -      

248       122        179        59         195       62          109        69       62       30       44       56       127       104     
13         10          -        -        -        13          18          2         -      5         14       8         9           -      
9           -        5            -        1           0            1            0         0         1         1         7         18         -      

37         31          40          34         12         29          -         3         6         65       10       10       25         13       
1.853 2.816 1.811 1.146 515 650 362 202 236 212 305 580 1.030 583
1.134    3.390     2.027     1.960    1.078    1.823     2.128     1.381  1.002  464     481     564     596       511     

150       110        158        116       33         61          26          19       59       49       56       49       118       44       
34         9            14          14         16         19          33          5         4         3         21       29       44         40       
54         44          51          38         85         46          64          53       67       66       93       92       76         120     
50         35          50          26         22         21          29          27       21       13       23       27       46         62       
50         54          89          94         73         27          52          52       56       48       83       52       150       48       
39         -        18          15         14         10          21          14       23       13       13       32       34         -      
-        -        47          -        43         54          35          26       11       14       57       33       27         16       
19         -        25          13         29         21          23          11       8         10       14       13       25         24       
-        -        -        -        -        -        -         -      -      -      3         3         4           2         
251       206        157        207       198       133        200        470     99       72       87       108     203       251     

1.780 3.846 2.636 2.483 1.589 2.214 2.612 2.057 1.352 750 930 1.003 1.322 1.117
1.311    2.083     1.820     1.820    750       1.163     890        706     632     649     1.056  754     918       1.037  

555     848       699     
130       120        107        115       45         63          32          42       68       53       80       83       104       96       
284       357        380        324       185       242        283        186     164     258     204     357     566       568     
130       128        200        127       55         38          46          53       53       36       55       134     208       165     
653       1.275     931        814       1.188    1.444     885        786     666     747     753     772     602       496     

1.683    1.906     1.971     1.621    2.836    2.305     2.228     2.171  1.724  804     879     934     1.149    522     
4         

65         90       
8         
5         

174       262        393        315       279       275        238        229     295     157     151     158     123       129     
1.290    1.235     881        545       886       718        1.135     595     651     242     253     347     

146       135     
357       287     
98         46       
59         67       

18         -        22          12         36         11          -         -      -      22       14       37       65         25       
-        -        -        -        -        -        -         -      -      -      -      2         5           6         

5.674 7.367 6.705 5.693 6.260 6.258 5.738 4.768 4.253 2.969 3.444 4.132 5.313 4.386

INVESTIMENTO ANUAL DAS EMPRESAS 1978 - 1999 
R$ milhões
REGIÃO 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
ELETRONORTE 1.005    1.795     2.594     3.706    3.875    3.859     2.441     2.174    
BOA VISTA
MANAUS 
ELETROACRE 8           7            8            7           12         33          9            4           
CEAM 72         28          26          35         65         43          48          47         
CELPA 165       70          96          108       130       85          78          203       
CEA 11         8            10          8           9           8            13          15         
CER 12         7            11          7           9           6            8            17         
CERON 12         22          38          32         34         16          57          34         
NORTE 1.285 1.938 2.783 3.905 4.134 4.050 2.655 2.494
CHESF 2.174    2.117     1.437     1.143    1.021    1.460     1.494     1.486    
CEMAR 54         34          57          52         62         35          26          40         
CEPISA 25         14          33          51         35         26          25          37         
COELCE 65         77          78          81         109       60          41          52         
COSERN 30         36          38          30         40         29          30          37         
CELPE 100       106        94          82         79         40          56          56         
SAELPA 40         31          21          -        -        -        13          19         
CEAL 14         19          42          31         28         19          16          15         
ENERGIPE 20         19          15          7           19         11          14          12         
CELB -        -        -         -        -        -        -        -        
COELBA 198       168        192        196       217       133        185        296       
NORDESTE 2.719 2.621 2.008 1.673 1.610 1.813 1.900 2.050
FURNAS 2.567    2.354     2.534     1.885    2.614    1.626     1.662     866       
ELETRONUCLEAR
ESCELSA 116       68          47          62         60         53          56          72         
LIGHT 1.235    1.729     906        514       339       195        208        345       
CERJ -        -        77          93         159       78          53          211       
CEMIG 1.517    1.015     911        902       757       514        538        1.023    
CESP 1.939    1.789     1.389     1.876    2.229    1.118     1.052     1.676    
CTEEP - TRANSM PAULISTA
ELEKTRO
CGEEP - GER PARANAP
CGEET - GER TIETÊ
CPFL 331       392        217        174       177       128        148        158       
ELETROPAULO 389       541       517        788        1.256    
EBE (Bandeirante)
METROPOLITANA
EPTE - PAULISTA DE TRANSM
EMAE
CFLCL 16         11          17          24         24         10          6            11         
CENF -        -        -         -        -        -        -        -        
SUDESTE 7.722 7.358 6.099 5.919 6.900 4.238 4.512 5.617
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Tabela 2.2.2 (continuação)

REGIÃO 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
ELETROSUL 1.292    1.076     657        478       456       581        554        746       
GERASUL
COPEL 698       749        555        311       452       255        255        409       
CELESC 134       132        190        151       183       77          60          95         
CEEE 512       658        723        667       589       754        377        431       
CGTEE
AES SUL
RGE
ITA ENERGETICA
MACHADINHO ENERGÉTICA
SUL 2.636 2.615 2.126 1.606 1.680 1.667 1.245 1.682
CEMAT 109       101        55          67         103       92          130        215       
ENERSUL -        14          47          66         112       73          35          41         
CELG 129       156        141        178       270       76          75          192       
CELTINS
CDSA
CEB 101       83          64          31         38         31          36          36         
UHE SERRA DA MESA
UHE ITIQUIRA (MT)
INVESTCO / UHE LAJEADO
CEM / UHE CANA BRAVA
C. OESTE 339 353 307 342 523 273 276 484

ITAIPU 3.251 3.008 3.476 4.388 4.092 2.512 2.426 2.181

EMPRESAS PRIVADAS 32 22 34 49 48 19 12 21

TOTAL 17.952 17.892 16.798 17.833 18.938 14.553 13.014 14.509

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
786       998        842        546       193       110        108        187     181     138     148     119     25         60       

55         97       
311       479        574        473       621       575        541        274     287     520     611     693     850       635     
113       106        144        194       334       92          104        143     120     91       130     155     131       120     
335       372        427        331       284       123        304        244     176     211     199     100     156       77       

3         44         34       
10       84         62       
23       72         64       

304     282       100     
352     

1.545 1.955 1.987 1.543 1.432 899 1.057 849 763 960 1.088 1.407 1.697 1.600
89         122        74          36         82         47          87          58       72       60       38       73       57         47       
74         97          94          87         91         52          119        111     81       54       42       57       90         78       

308       318        243        88         156       80          171        219     -      117     79       83       113       50       
-        -        -        -         -      -      -      41       38       36         -      

0         2           1         
39         49          39          71         56         73          36          43       38       39       46       50       52         38       

28       20       326     284     123       20       
10       17         49       

155       233     
18         105     

509 586 450 283 385 252 413 431 219 289 571 597 663 620

2.444 2.837 2.532 2.277 735 733 158 306 110 61 78 50 41 25,34  

36 0 44 23 71 22 0 0 28 117 732 1.850 3.272 3.376

13.804 19.407 16.121 13.425 10.916 11.006 10.341 8.612 6.932 5.241 6.416 7.769 10.066 8.331
Notas: O investimento refere-se à aplicação no imobilizado da própria empresa (exclui investimentos em outras empresas)

Ano da Privatização
- Dado não disponível

Deflator utilizado:  IGP-DI (média anual)
Fontes: ELETROBRAS/DFJ (até 1998)  / Elaboração Própria p/ano de 1999

  Informações:          1978 a 1989 - FONTES E USOS - Eletrobrás/DF
1990 a 1993  - PPE - Plano Plurianual de Expansão das Empresas - Dados Realizados
1994 até 1999 - Demonstrativos Financeiros das Empresas
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Outro fator relevante com relação aos investimentos é a sua concentração nos segmentos de

distribuição e transmissão de energia a partir de 1994 (ver gráficos 2.2.1 e 2.2.2), ou seja,

observa-se uma queda importante nos investimentos destinados a geração de energia, queda

esta mais acentuada quando se observa a importante redução no nível de investimentos. A

restrição aos  investimentos das estatais federais, principalmente em geração de energia,  em

virtude da expectativa da privatização, aliado aos níveis insatisfatórios da tarifa de

suprimento (em torno de 33 R$/MWh em 1999, excluindo-se a tarifa de Itaipu), levou a uma

situação de redução na participação média da geração de 58%, até meados da década de

1990, para cerca de 40% no ano de 1999. Como resultado, a capacidade instalada no

período 1995-1999 cresceu apenas em 15%. Quando se estende a análise para um período

anterior (década de 80 pex.), como pode ser constatado no gráfico 2.2.2 e na tabela 2.2.3,  a

situação parece mais preocupante, dada a forte queda do nível global de investimentos do

setor20, mesmo considerando a ocorrência de sobreinvestimento e sobrecustos.

Gráfico 2.2.1

                                                          
20 Média de investimentos de 15,8 para 8,6 R$ bilhões, entre a década de 80 e 90, respectivamente
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Gráfico 2.2.2

Tabela 2.2.3 – Investimentos do Setor Elétrico

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
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Deflator: IGP-DI  
médio anual  

ANO GERAÇÃO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO INST. GERAIS TOTAL
1970 3.308 1.321 1.046 413 6.088
1971 3.930 1.530 829 395 6.683
1972 4.552 1.856 973 439 7.819
1973 5.021 2.101 1.311 481 8.913
1974 6.054 2.057 1.431 615 10.157
1975 6.883 3.818 1.421 713 12.835
1976 8.645 3.467 1.536 668 14.317
1977 9.848 3.764 1.714 673 16.000
1978 10.900 4.285 2.043 725 17.952
1979 9.878 5.108 2.063 843 17.892
1980 10.379 4.196 1.692 530 16.798
1981 11.273 3.977 1.914 667 17.833
1982 12.447 3.873 2.140 478 18.938
1983 9.191 3.317 1.635 409 14.553
1984 7.424 3.065 2.041 485 13.014
1985 7.517 3.613 2.723 656 14.509
1986 7.033 3.422 2.283 1.066 13.804
1987 10.466 5.406 2.249 1.286 19.407
1988 8.837 4.540 1.727 1.016 16.121
1989 8.547 2.594 1.626 659 13.425
1990 6.297 1.883 1.977 759 10.916
1991 7.026 1.966 1.428 587 11.006
1992 5.713 1.841 2.030 757 10.341
1993 4.695 1.505 1.769 643 8.612
1994 4.072 871 1.317 669 6.932
1995 2.439 835 1.587 381 5.241
1996 3.382 906 1.720 409 6.416
1997 3.862 1.737 1.665 505 7.769
1998 4.029 2.777 2.847 413 10.066
1999 3.559 1.454 3.069 250 8.331

Nota: Preços Constantes de 1999 (Deflator IGP-DI médio anual)
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No segmento de transmissão, as tarifas definidas pelo regulador para o sistema existente

também apresentam níveis insuficientes para cobertura dos custos observados, de acordo

com os resultados econômico-financeiros referentes a essa atividade, divulgados pelas

empresas em seus balanços. Já no caso de novas licitações de linhas e subestações de

transmissão, isso não ocorre, tendo sido observada grande disputa nos leilões21.

Desta forma, o sucesso (ainda que parcial) do plano emergencial de térmicas do governo

federal é fundamental para sustentar o crescimento do mercado nos próximos 3 anos, ou

seja, até que a retomada dos investimentos em hidrelétricas seja sentida (uma vez que o

prazo de maturação dos investimentos em hidrelétricas é superior a 4 anos).

Outra observação digna de menção é a redução do custo de investimento em geração (em

R$/kW instalado) nas novas concessões de hidrelétricas. De acordo com divulgações na

imprensa, da ANEEL e demonstrativos contábeis das empresas, o custo do kW instalado

caiu para um valor entre R$800 e R$1.50022 para hidrelétricas de porte médio (300 a 600

MW). Ressalte-se que o investimento em térmicas, a ciclo combinado, encontra-se em

níveis semelhantes, ou seja, 800 a 1.000 R$/kW (porém apresentam a vantagem de período

de construção mais reduzido, em contrapartida, seu custo de operação varia em torno de 35

R$/MWh).

Os aspectos quanto ao custo da energia termoelétrica e a expansão do sistema serão

abordados nas seções comercialização de energia e plano de expansão de geração térmica.

                                                          
21 A remuneração estimada nas receitas máximas permitidas pela ANEEL para expansão da transmissão
encontra-se em torno de 18%aa. Na licitação da linha Campos Novos – Blumenau (525 kV e 252,5 km), em
junho de 2000, o consórcio vencedor ofereceu uma proposta inferior em 33% a receita máxima permitida.
22 A licitação da UHE Itapebi, com 450 MW, com fator de capacidade de 44%, apresentou  um investimento
total previsto de R$ 350 milhões (sem juros durante a construção –JDC).
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3. A COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

Com o estabelecimento do Acordo de Mercado no âmbito do MAE [8], firmado em 28/8/98,

foram definidas regras de contratação livre bilateral para energia “nova”23 . Adicionalmente,

a partir do ano de 2003, haverá redução paulatina de 25% da energia contratada entre as

supridoras e distribuidoras24, passando esta parcela a ser transacionada no mercado. Dessa

forma, a partir de 2006, toda energia ( a exceção de Itaipu25 e Angra I) estará contratada, ou

por meio de contratos bilaterais livres, ou no mercado de curto prazo (limitada a 15% da

parcela de mercado representada pelos consumidores cativos das distribuidoras).

O gráfico 3.1, a seguir, apresenta um cenário para evolução do mercado de transações de

energia, considerando-se os seguintes aspectos: os montantes dos contratos iniciais entre

supridoras e distribuidoras; a geração própria das distribuidoras (mantida constante a partir

de 2001);  a energia assegurada das usinas até 2001; e a previsão de crescimento de

mercado do Plano Decenal. Admitiu-se que não haveria contratos bilaterais antecipados, ou

seja, não foram feitas hipóteses sobre como se comportaria o mercado à medida em que  os

contratos atuais fossem vencendo. Como pode ser observado, a energia considerada “livre”

- isto é, aquela não vinculada a contratos iniciais, contratos com Itaipu, e a energia pelas

próprias empresas - foi ainda muito reduzida no ano de  1999 (da ordem de 3.000 GWh, ou

0,8% do total). Este fator denota uma situação de relativo conforto de curto prazo para as

distribuidoras, que não precisariam recorrer a contratações adicionais (a exceção de

desequilíbrios localizados em concessionárias que subcontrataram26). Entretanto, no curto

prazo, a situação apresenta riscos para as geradoras que não conseguirem atender as

distribuidoras devido a atrasos na entrada de usinas27 ou quebra de máquinas, uma vez que o

custo no mercado spot tem estado elevado, refletindo uma situação, conjuntural, de escassez

de chuvas e, estrutural, de subinvestimentos (ver seção 2.2 - Contexto dos Investimentos no

Setor).

Conforme pode ser observado no gráfico 3.1, em 2000, espera-se um crescimento

substancial, (em relação a 1999) na parcela de energia não contratada, aumentando a
                                                          
23 Entende-se como energia nova aquela não proveniente dos contratos iniciais firmados pelas empresas do
setor em 1999 (onde foram definidos valores de energia e potência a serem transacionados entre supridoras e
distribuidoras) com duração até 2006.
24 Lei 9648 de 27/5/98
25 Refere-se a energia assegurada, contratada por Furnas (80%) e Eletrosul (20%). Este valor inclui parcela que
o Paraguai vende ao Brasil.
26 No balanço energético consolidado, o sistema estaria equilibrado no curto prazo, porém, algumas empresas
subestimaram seu mercado (evitando o pagamento da energia não consumida), o que levou à necessidade de
compra entre empresas, tendo como referência o preço de curto prazo (spot)

http://www.mhi.co.jp/
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participação para 3,4% do total. Entretanto, é só a partir de 2003 que a previsão de energia

para novos contratos cresce fortemente em valores absolutos, atingindo em 2006 (período

final da transição) a uma  participação de cerca de 65%.

Gráfico 3.1

Na implementação de um modelo competitivo na área de geração no Brasil, os  agentes são

responsáveis pela construção de novas usinas (no caso de hidrelétricas, a ANEEL licita as

concessões de acordo com estudos de inventários disponíveis e indicações de custos

estimados), e competem por contratos de venda de energia para as companhias

distribuidoras e consumidores que possuem o direito de escolher seu fornecedor de energia

elétrica (chamados de consumidores livres).

Pelo lado da demanda, prevê-se que a redução do limite para classificação de consumidor

livre de 10 para 3 MW28 (tensão de fornecimento em 69 kV) a partir de junho de 2000 (com

                                                                                                                                                                                 
27 No  sistema interligado S/SE/CO, o atraso na entrada de Angra II, prevista para setembro de 1999, levou a
um contencioso entre Furnas e o MAE/empresas, de valor estimado em R$180 milhões
28 De acordo com declarações da ANEEL à imprensa, 1000 consumidores estariam elegíveis como livres no
nível de tensão, que corresponderiam a 20% do mercado de energia.
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previsão para 50 kW a partir de junho de 2003, e a partir de 2005 todos os consumidores

seriam livres29), irá impulsionar o mercado de transações bilaterais.

As empresas distribuidoras deverão contratar bilateralmente 85% da sua energia

transacionada (ou seja poderão comprar no spot até 15%). Adicionalmente, poderão ter

geração própria até 30%30 de seu mercado. Por outro lado, como mencionado anteriormente,

as empresas têm contratos que garantem seu suprimento até 2002, o que, associado ao fato

que a energia “nova” apresenta custos substancialmente superiores à atual31, desestimulam a

contratação antecipada32 de montantes adicionais de energia. Este contexto tem provocado

preocupações quanto à expansão, uma vez que o sistema brasileiro, com 95% de geração

hidrelétrica , como será visto adiante, representa sérios riscos para o investidor, caso não

sejam assinados contratos de longo prazo de compra de energia (conhecidos como PPA´s –

power purchase agreements) entre geradores e distribuidoras, ou consumidores livres.

A ANEEL tem agido no sentido de reduzir as incertezas, definindo valores para repasse nas

tarifas das distribuidoras [9], chamados de valores normativos (VN´s)33. Porém incertezas

sobre o indexador do custo e período de repasse de reajuste do combustível, além do valor

do seguro de operação das térmicas (existe grande dificuldade para as seguradoras

valorarem o risco da cobertura de um sinistro, no caso a indenização da térmica, por ser

necessário comprar energia no spot, cujo preço é dado por um modelo,  para cumprir seu

contrato);  continuam presentes nas negociações. Em junho de 2000, o regulador definiu

regras que beneficiam as usinas que entrarem em operação até dezembro de 2001. Essas

regras desconsideram o limite de 25% da potência das usinas no limite de geração própria

das distribuidoras e permite a cobertura de parcela adicional de custos operacionais

decorrentes da antecipação da geração, por meio de repasse à  tarifa do consumidor, a

exemplo da conta de consumo de combustíveis - CCC.

O MME, por sua vez, tem procurado reduzir os riscos para os investidores por meio de

diversas ações. Dentre elas cabe destacar: (i) definição do preço do gás para geração
                                                          
29 A ANEEL elaborou proposta, que foi objeto de audiência pública (AP010/1999), e que, até julho de 2000,
ainda se encontrava em análise
30 Ver Res. ANEEL 278 de 19/02/00.
31 O custo da total da geração térmica, ciclo combinado, situa-se na faixa de 60 a 70 R$/MWh, dependendo da
estrutura de financiamento e custos de capital próprio adotados (desconsiderando ganhos de operação flexível
– ver seção 9.4), contra um valor médio em maio de 2000, de 35,6 e 39,5 R$/MWh, sem e com Itaipu,
respectivamente.
32 O prazo de antecedência para contratação da energia adicional não está ainda regulado pela ANEEL. A
agência submeteu à audiência pública (AP009/1999) uma minuta de resolução onde o prazo mínimo de
contratação antecipada passa a ser 3 anos. O resultado estava em análise pela ANEEL até julho de 2000,
porém observou-se forte reação contrária por parte das distribuidoras.
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termelétrica34; (ii) negociação da entrada da Petrobrás em diversos empreendimentos como

investidora e  garantidora de PPA´s;  (iii) anúncio de que a Eletrobrás poderia se apresentar

como firmadora de PPA´s; e (iv)  viabilização, junto ao BNDES, linha de crédito especial35

para financiamento de empreendimentos.

Adicionalmente, o MME, em 20/7/00, definiu que as empresas  de geração do grupo

Eletrobrás não contratem, prorroguem ou repactuem os montantes de energia vincendos em

2003 (parcela de 25% dos contratos iniciais), fazendo com que as empresas distribuidoras

tenham que contratar essa parcela junto a novos geradores.

Cabe destacar que a Petrobrás é um importante agente (também conhecido no mercado

como player) no processo. Existe o interesse empresarial da empresa no sucesso do

programa de térmicas, podendo-se destacar os seguintes pontos: (i) o programa representa

uma elevada demanda de gás natural (consumo 50 a 70 milhões m3/dia, caso os 16.300 MW

sejam implantados); (ii) a empresa detém 51% da participação na Transportadora Brasileira

Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG), cuja capacidade total de transporte é de 30 milhões de

m3/dia;  (iii) possui contrato de importação por gasoduto Argentina-Brasil, com capacidade

total de 14,5 milhões de m3/dia por 20 anos; (iv) participa minoritariamente em 14

distribuidoras de gás natural nos estados; (v) é proprietária de concessões  de campos de gás

na Bolívia36; (vi) produz gás natural associado37na Bacia de Campos; (vii) adquire gás da

bacia de Santos;  (viii) possui  campos38  em produção na costa do nordeste do país

(escoados através de gasoduto próprio que liga as principais capitais da região); e (ix) suas

refinarias são grandes consumidoras de energia elétrica, apresentando elevado potencial de

cogeração (aproveitando o vapor gerado para o processo de produção de derivados).

Para a atividade de comercialização, observa-se a preocupação de algumas empresas de se

posicionarem no mercado. Dentre elas, destacam-se: Tradener, que tem como sócia a

COPEL (49% de participação), e que conquistou grandes consumidores no estado de São

Paulo  (Volkswagem Taubaté e Carbocloro), e assinou contrato de compra de energia (150
                                                                                                                                                                                 
33 Ver Res. ANEEL 233/99 no Anexo, seção 1
34 Ao preço do petróleo em torno de 26 US$/barril, o custo do gás natural boliviano contratado pela  Petrobrás
situa-se em  2,86 US$/106Btu (commodity+transporte – regiões S/SE/CO).
35 Na realidade, a linha de financiamento é similar as linhas disponíveis para industria como um todo, sendo
limitada a equipamentos e serviços locais (nacionais). Porém, a existência de um programa específico para
térmicas no banco tende a facilitar a aprovação e liberação dos recursos.
36 Em dezembro de 1999, a Petrobrás, por meio de sua subsidiária internacional, a Braspetro, detinha na
Bolívia reservas provadas de 146 milhões de barris equivalentes de petróleo (91% sob a forma de gás natural)
37 Fruto da exploração de petróleo. Em geral, quando não consumido o gás é queimado, uma vez que existem
limitações quanto a sua reinjeção ou armazenamento no poço.
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MW da Bolívia); e a Enron, que no primeiro trimestre de 2000 anunciou sua estratégia

mundial de se desfazer de seus ativos de energia elétrica e atuar futuramente apenas na

atividade de comercialização.  A Enron atua não só na área de energia (incluindo

derivativos), mas também em telecomunicações, cobertura de riscos (seguros relacionados à

energia e clima); commodities não energéticas (celulose, petroquímicos, plásticos, etc.), e

serviços de utilidades (vapor, água, conservação de energia, etc.). Em 1999 a empresa

transacionou um montante de 380 TWh e, em novembro do mesmo ano, a  empresa lançou

o serviço de negociação eletrônica via internet (e-commerce),  tendo atingido a

surpreendente cifra de US$ 50 bilhões transacionados em 6 meses (em julho de 2000,

parcela superior a 50% das suas transações de comercialização eram realizadas por esse

meio) [10].

Até meados de 2000, a ANEEL havia autorizado a instalação de 19 agentes de

comercialização, vários deles ligados a controladores de empresas concessionárias, além de

um banco de investimentos. A exemplo das atividades de geração e distribuição, o regulador

definiu também limites de participação dos agentes comercializadores, ficando estabelecido

um valor máximo de 20% do total da energia transacionada no sistema nacional39.

Adicionalmente, o regulamento do MAE  descreve a necessidade da comercializadora

apresentar garantias para seus contratos de venda (contratos de compra e/ou energia

assegurada de usinas próprias).

A Eletrobrás pode ter papel relevante como comercializadora de energia (compra de PPA’s)

e reguladorizadora de preços no mercado – por meio de uma carteira de contratos com

diferentes prazos e preços, diluindo o seu risco devido a diversificação - porém esta

atividade  depende de mudanças na lei de criação da empresa40. Adicionalmente, a empresa

pode participar minoritariamente em empreendimentos de geração; prestar garantias; e

construir e operar centrais termelétricas.

                                                                                                                                                                                 
38 As reservas totais do Brasil atingiram 226 bilhões de m3 em fins de 1999 (contra 130  e 610 bilhões de m3 da
Bolívia e Argentina, respectivamente).
39 Soma da energia vendida ao consumidor final  e a energia negociada em contratos bilaterais (ver Res
ANEEL 278 de 10/7/00).
40 Em julho de 2000, o projeto de lei encontrava-se em tramitação na câmara dos deputados. O projeto prevê
também, entre outras,  a prorrogação da RGR e mudanças na destinação dos seus recursos.
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3.1 CUSTOS MARGINAIS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Na maioria dos países cujo setor elétrico tem ou vem sendo reestruturado, o preço no

mercado spot, para compra e venda de energia, é definido pelo custo marginal de curto

prazo (CMO). Entretanto, a aplicação do CMO em sistemas predominantemente

hidráulicos, como o brasileiro,  apresenta algumas dificuldades, devido às suas

características peculiares [11].

Estes sistemas são projetados para atender o mercado sob condições hidrológicas

desfavoráveis, fato que ocorre esporadicamente. Como conseqüência, na maior parte de

tempo há sobra de energia (ou vertimento de água), o que implica em custos marginais

muito baixos.

Porém, em sistemas deste tipo, existe a possibilidade de ocorrer um longo período com

regime hidrológico desfavorável, ocasionados por contínuos baixos índices pluviométricos.

Nestas condições extremas, déficits de energia podem-se tornar inevitáveis (com forte

deplecionamento dos reservatórios)41. Neste caso, os custos marginais “saltam” de

patamares próximos a zero para valores elevados, podendo atingir o custo de déficit42 do

sistema.

Devido a capacidade de armazenamento dos reservatórios - que permitem a regulação

plurianual em regiões de grande sazonalidade das afluências - e forte interdependência

entre bacias,  os períodos de baixo custo marginal ocorrem normalmente e podem durar

vários anos, sendo, entretanto,  intercalados por períodos de custo marginal elevado,

causados por secas. Este padrão é ilustrado no gráfico 3.1.1, a seguir, que mostra o custo

marginal de curto prazo observado no subsistema sudeste brasileiro de janeiro de 1989 até

setembro de 2000.

                                                          
41 Observa-se que, embora situações críticas sejam inerentes ao sistema, torna-se antieconômico dimensionar
reservatórios para atendê-las, dada a sua reduzida probabilidade de ocorrência.
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Gráfico 3.1.1 – Subsistema Sudeste
Histórico do Custo Marginal de Curto Prazo (CMO)

Observa-se no gráfico 3.1.1, que o CMO está próximo de zero em 65 dos 139 meses e que,

desde maio de 1996, tem atingido valores elevados (resultado de uma combinação de

regime de afluências desfavorável, com escassez de investimentos na geração).

Essa evolução de preços resulta em uma distribuição de preços muito dispersa. Por

exemplo, o gráfico 3.1.2 apresenta a distribuição de freqüência relativa de CMOs prevista

para o subsistema  Sudeste brasileiro para o período janeiro 2000 a dezembro 200943. Dos

2000 cenários hidrológicos simulados para cada ano do período, há 73% com custos

marginais menores que 30 R$/MWh, e outros 11% cujos custos variam entre R$30/MWh e

R$50/MWh. Em contraste, em apenas 5% cenários o CMO excedeu R$300/MWh.

                                                                                                                                                                                 
42 Esse “custo de déficit”é o Custo Marginal, ou Preço Sombra,  da energia elétrica para a economia (que
estima-se poder atingir atinge valores superiores a 15 vezes a tarifa média de eletricidade)
43 Simulação do Newave, considerados cenário de referência de oferta de energia  para o estudo de viabilidade
da térmica analisada neste trabalho.
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Gráfico 3.1.2

Observando-se a distribuição de CMOs no gráfico 3.1.2, verifica-se  que as usinas térmicas,

que operem sem contratos bilaterais, ou seja vendam sua energia no spot, apresentariam

fortes prejuízos nos cenários de baixo custo marginal, que são os mais prováveis. Por outro

lado, nos cenários de custo elevado, as térmicas, nestas mesmas condições, apresentam uma

alta, embora pouco freqüente, remuneração.

Já as usinas hidráulicas apresentam receita assegurada nos períodos de baixo custo marginal

e têm grande interesse em evitar a exposição aos períodos de custo elevado (onde não

conseguiriam cumprir plenamente seus contratos, que são baseados na energia assegurada).

Uma forma  de reduzir a exposição ao preço spot é estabelecer um fluxo constante de

receita para os geradores por meio de um contrato de suprimento de energia.

Adicionalmente, é possível conceber um esquema de proteção (ou hedging) entre usinas

térmicas e hidráulicas. O gerador hidráulico concorda em pagar antecipadamente os custos

fixos e variáveis da usina térmica, em troca de poder utilizar sua energia em períodos de

custo marginal elevado.

No Brasil, como forma de gerenciar o risco hidrológico enfrentado pelas plantas hidráulicas

foi estabelecido um Mecanismo de Realocação de Energia (MRE)44 multilateral. O MRE

assegura que, sob condições normais de operação, os geradores hidráulicos terão uma

                                                          
44 Ver Res ANEEL  290 de 3/8/00
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receita, relativa a um crédito de energia proporcional à sua contribuição para a energia

assegurada de suprimento do sistema, que é a máxima carga que pode ser atendida por um

usina hidráulica com um nível pré-especificado de confiabilidade. O crédito de energia é

calculado pela diferença entre a energia firme do sistema com e sem a usina hidráulica e seu

reservatório. Dessa forma, as gerações hidráulicas individuais são somadas, e a produção

total é dividida como créditos de energia para cada planta individual. Estes créditos são

comparados ao contrato da planta e compensados com base no preço spot do sistema. Em

casos de ocorrência de diferenciais de custos marginais entre subsistemas (basicamente

devido a restrições de transmissão de energia), e a energia assegurada total do sistema

superar a soma das energias asseguradas individuais, o saldo é rateado proporcionalmente a

energia assegurada das plantas. Nesse procedimento, uma usina que gera mais que a sua

energia assegurada, é remunerada com base do preço spot do subsistema suprido, cujo preço

é superior ao do subsistema do próprio gerador (caso haja restrição de transmissão)45.

Ressalta-se, entretanto, que o risco de escassez de geração (água) em períodos hidrológicos

desfavoráveis ainda persiste (ou seja, existe o risco, após o rateio, de geradores não

conseguirem atender aos seus contratos).

3.2 ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA

A atividade comercialização de energia elétrica (num ambiente competitivo) é um assunto

relativamente novo no mundo, tendo surgido apenas a partir de meados da década de 90. A

desverticalização da indústria, promovida pelas reformas, possibilitou que, em termos

práticos, um consumidor pudesse escolher qual empresa seria seu supridor (na realidade, a

empresa comercializadora adquire energia dos geradores e arca com os custos de uso das

malhas de transmissão e distribuição).

Dessa forma, onde existe monopólio natural (malhas de transmissão e distribuição), os

preços são regulados com objetivo de garantir a modicidade tarifária. Já nas atividades de

geração e comercialização, as regras são definidas para evitar manipulações de preços46,

incentivando a competição.

                                                          
45 Isso implica que o consumidor do subsistema suprido, mesmo após o rateio, irá pagar um custo superior pela
energia. Da mesma forma, comercializadoras de energia ficam expostas ao risco ao comprar e vender energia
em subsistemas diferentes.
46 Por meio, por exemplo,  do exercício de poder de mercado, da atuação de forma cartelizadas, e da imposição
de barreiras aos novos entrantes.
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Como visto anteriormente, a atividade de comercialização no Brasil ainda se encontra em

um estágio inicial. Em fins de 1999 foi proposta pela ANEEL o primeiro regulamento47,

com o objetivo de separar a atividade de comercialização da distribuição. Porém, devido ao

caráter preliminar da metodologia de cálculo utilizada  (foram fixadas margens por classe de

tensão iguais para todas as empresas), e a reação por parte das distribuidoras, foi

estabelecido novo prazo para fixação das tarifas, tomando-se por base os custos marginais

por nível de tensão (o prazo inicial de 6 meses foi prorrogado para 17 de julho de 200048).

Cabe destacar que, uma vez que a atividade de distribuição49  é monopólica, o que está em

jogo é o movimento natural de manutenção de maiores margens nessa atividade50, uma vez

que a competição se dará na comercialização.

A regulamentação da contratação de reserva de capacidade (ou tarifa de backup)51 por

produtores independentes e autogeradores incentivou também a oferta de energia (devido a

redução dos riscos dos investidores) e, com isso, a pulverização dos agentes (cogeradores e

PCH’s)  e a possibilidade de incremento das transações no mercado.

Existe uma gama variada de estratégias de comercialização de energia. A questão básica é

responder a seguinte pergunta - Como evoluirá o preço da energia no futuro?

Uma primeira alternativa seria analisar o histórico de preços observados, por exemplo, por

meio de metodologias de previsão de séries históricas. Outra ação seria verificar o que está

ocorrendo em países onde o processo de reforma do setor está mais avançado, para

realização de análise comparativa.

Em ambos os casos, infelizmente não conseguimos obter respostas que forneçam

informações suficientes para modelagem da previsão de preços de energia, sem elevado

grau de incerteza. Como abordado na seção 3.1, o principal fator de volatilidade no país são

as vazões, que apresentam grande variabilidade. Já no caso da experiência internacional,

devido a diferenças fundamentais na operação dos sistemas (descentralizada, ou loose pool,

                                                          
47 Ver Res ANEEL 286/99 no Anexo, seção 1
48 Até 30/7/00 a ANEEL ainda não tinha divulgado nova resolução contendo as tarifas de uso do sistema de
distribuição.
49 Rede física, composta de linhas, subestações e transformadores de distribuição.
50 Quanto menor a tarifa de uso da rede, maior o risco de perder seus consumidores livres, pois fica mais
barato para o comercializador vender energia dentro da área de concessão da distribuidora. A outra alternativa
do comercializador seria mais custosa, e viável apenas para grandes consumidores, envolvendo a construção
de instalações próprias (linha e subestações) até a conexão à malha básica de transmissão mais próxima.
51 Ver Res ANEEL 371/99 no Anexo, seção 1
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contra o tight pool no Brasil) e na matriz de geração de energia elétrica52, a comparação fica

inviabilizada53. Adicionalmente, o assunto é relativamente recente, mesmo em países

desenvolvidos54.

A eletricidade apresenta uma característica peculiar que é a impossibilidade de estocagem,

ou seja, seu consumo é imediato55. No caso de commodities, a possibilidade de

armazenamento permite a estimação de preços futuros em função do preço atual e o custo

de carregamento (custo financeiro de estocagem). De fato, diversos modelos foram

desenvolvidos, a partir da observação do comportamento dos preços nos mercados56.

Nos EUA, a situação de excesso de demanda, observada em 1998 (verão), aliada ao

crescimento econômico acima do esperado, levou a uma forte elevação dos preços em bolsa.

Destaca-se que o preço atingiu a 2.600 US$/MWh, o que ocasionou problemas de solvência

para alguns vendedores [12]. Esta elevada volatilidade do preço no mercado americano

resultou em uma significativa redução na liquidez dos contratos (principalmente

derivativos), uma vez que o risco percebido pelo investidores se tornou demasiado (mesmo

para os especuladores, que tem a função de dar liquidez ao mercado). Este movimento de

preços, porém, induziu ao aumento da demanda por equipamentos de geração, o que,

provavelmente,  fará com que o mercado de eletricidade tenha sua volatilidade reduzida no

futuro57.

Em termos de estratégias de comercialização de energia por meio de contratação bilateral,

diversos arranjos são possíveis, podendo ser citados:

•  contratos de longo prazo, com preço e quantidade definidos, podendo haver cláusulas de

reajustes de preços em função de variação de custos;

                                                          
52 Maior participação de geração térmica, o que permite competição direta entre geradores e melhor
sinalização de preços (o preço é função da oferta e demanda, negociado entre compradores e vendedores).
53 Modelos de avaliação de poder de mercado para formação de preços são factíveis de aplicação no país,
porém, a precificação de  contratos irá requerer desenvolvimento local.
54 A Inglaterra, país precursor na reforma do setor elétrico, iniciou as negociações de energia em bolsa apenas
em 1997
55 Como a energia é resultado da potência disponível no tempo (Watt x hora), a capacidade instalada é que
responde aos requisitos de demanda instantânea, não sendo passível, portanto, de armazenamento (existem
desenvolvimentos para tecnologias avançadas de armazenamento, - como baterias - porém de custo muito
elevado. Assim, a melhor forma de armazenamento de energia continua sendo a água em reservatórios)
56 Ver Brealey, 1992
57 Entretanto, fatores como efeitos climáticos e choque de preços dos combustíveis poderão ocorrer.
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•  contratos de longo prazo com cláusulas de repartição de ganhos entre compradores e

vendedores quando o preço spot, durante determinado período,  estiver distante daquele

contratado58;

•  vendas de curto prazo devido a sazonalidade da demanda59;

•  gerenciamento da demanda, em período de elevação do preço spot, para venda de

excedentes no mercado. Esta estratégia pode ser realizada por meio de uma ampla gama

de ações, podendo ser citadas: campanha de marketing para pequenos consumidores60

(premiações para redução de consumo, p.ex.);  negociação direta com grandes clientes

(neste caso, o perfeito conhecimento do cliente é fundamental), buscando identificar

flexibilidades na produção, margens de comercialização dos seus produtos, ou mesmo

incentivando a interrupção da produção (em algumas situações pode ser mais vantajoso

para o industrial receber um bônus da comercializadora, para antecipar uma parada de

manutenção, do que produzir);

•  gerenciamento da demanda, com objetivo de aumentar o fator de carga61, incrementando

as vendas de energia, e reduzindo o custo médio de compra de energia pela

comercializadora (em contratos de demanda de potência), bem como a necessidade de

investimentos em expansão. O gráfico 3.2.1, a seguir,  apresenta esquematicamente a

estratégia. Por meio de incentivos ao consumidor de retirada de carga no período de

pico, simultaneamente aumentando a demanda nos demais períodos, a empresa otimiza

o uso de suas instalações;

•  atuação junto aos grandes clientes implementando projetos de aumento da eficiência

energética, com objetivo de redução de custos para o consumidor e estabelecimento de

contratos de venda de longo prazo62;

•  atuação junto a grandes consumidores implementando projetos de cogeração, com

aproveitamento de excedentes de energia elétrica para injeção na rede de transmissão e

de vapor para processo;

                                                          
58 Pex, preço contratado de 40 e preço médio spot no semestre de 80, gerando um diferencial positivo para o
comprador da energia ou vice-versa.
59 Grandes consumidores já se beneficiam da contratação horo-sazonal (tarifa Azul), porém podem ser
observadas situações de diferenças nos níveis de atividades entre estados e regiões.
60 Como exemplo, diversas concessionárias nos EUA oferecem desconto ao consumidor que aceitar ter seu
aparelho de ar condicionado operado remotamente, sendo desligado em situações definidas contratualmente.
61 Também conhecia como estratégia de preenchimento de “vales” da curva de carga.
62 Estratégia de aproximação ao cliente (consumidor livre) com objetivo de reduzir o risco de perdê-lo para um
concorrente.
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•  estratégia de diferenciação da energia vendida63, valorando aspectos do produto como:

energia gerada por fonte renovável; política  de meio ambiente da empresa geradora;

geração por fonte alternativa (eólica, solar, etc.) de baixo impacto ambiental, etc;

•  identificação de perfis de consumo de clientes industriais e comerciais e oferta de

serviços de gerenciamento/ administração do segmento de utilidades (água, vapor, ar

comprimido, pex.)64. No caso de segmento residencial (escolha de

supridor/comercializador prevista a partir de 2003) a identificação de perfis de consumo

permitiria a oferta de uma ampla variedade de serviços e produtos (seguros, serviços de

manutenção, eletrodomésticos, pex.);

•  estratégia de diversificação das fontes de suprimento da comercializadora, reduzindo

riscos (diluição do impacto de determinado supridor não cumprir seu contrato) e custos

da energia a ser ofertada (aproveitamento de fatores de diversidade);

•  acordos de compra de energia do gerador, pagando seu custo fixo (conhecido também

como PPA de “sustentação”) e repartindo os ganhos quando o custo marginal (preço)

estiver em níveis superiores ao custo total da usina (custo fixo + variável); e

•  venda de energia de backup (seguro) para geradores, (re)seguradoras ou consumidores.

livres.

Gráfico 3.2.1

                                                          
63 Nos EUA, algumas comercializadoras anunciam “energias” com preços diferenciados de acordo com a fonte
geradora (por exemplo renovável, não nuclear, etc.).
64 Nesse caso, a comercializadora atuaria integrada a uma empresa ligada ao mesmo grupo controlador.
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4. O MODELO NEWAVE

No sistema brasileiro, as estratégias de operação são definidas de forma a manter em

equilíbrio a oferta e demanda, por meio do gerenciamento das vazões afluentes e dos

volumes armazenados nos diversos reservatórios, e minimizando o consumo de

combustíveis das térmicas existentes65. Desta forma, quando geração hidrelétrica supera a

energia associada às vazões afluentes, o sistema se utiliza da água armazenada para atender

sua carga, deplecionando os reservatórios, ou se utilizando de geração térmica. Em situação

inversa, ocorre o armazenamento, ou, caso os reservatórios encontrem-se em seu limite

superior, observa-se o vertimento [13].

Portanto, a estratégia de operação depende fortemente da previsão de vazões, além,

logicamente, da demanda e da oferta de energia. Como a decisão tem interdependência

espacial (complementaridade entre bacias hidrográficas) e temporal (a decisão de gerar hoje

afeta o nível de armazenamento futuro), o problema torna-se bastante complexo, uma vez

que o número de reservatórios é elevado (em torno de 50 reservatórios em 1999). A figura

4.1 a seguir, apresenta o processo de decisão para operação de sistemas hidrotérmicos como

o brasileiro, levando-se em consideração apenas a variável afluência. Como pode ser

observado, caso a decisão seja turbinar a água, ao invés de acumular em reservatório, e

ocorra uma situação de seca, o custo para a sociedade é altíssimo (custo do déficit de

energia). No outro extremo, fazendo uso de geração térmica, caso ocorra um cenário onde

haja vertimento de água, a operação foi custosa, uma vez que se gastou combustível quando

se poderia usar a água armazenada.

Pelo fato de haver ganho sistêmico entre bacias, há a necessidade de operação centralizada

(tight pool), sob pena de desotimização, com perda de energia firme (estimada em  25% em

1997, ou 7.000 MW66).

                                                          
65 O custo operacional da usina hidrelétrica é muito reduzido, ao contrário da termelétrica. Entretanto, no caso
de termelétricas, a flexibilidade de compra de combustível determinará os limites mínimos para a usina ser
despachada.
66 Estudo realizado em 1997 pela Eletrobrás
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Figura 4.1 - Árvore de decisões para Estratégia de Operação

Para executar a atividade de planejamento da operação, o setor elétrico dispõe hoje de uma

ferramenta que considera nos seus procedimentos de cálculo as principais variáveis

envolvidas. O modelo NEWAVE – Modelo Estratégico de Geração Hidrotérmica a

Subsistemas Equivalentes , desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica–

CEPEL, utiliza-se  uma metodologia, baseada na Programação Dinâmica Dual Estocástica –

PDDE, para resolver o problema de minimização do valor esperado do custo de operação do

sistema no horizonte de planejamento, dadas as restrições de operação das usinas, a

necessidade de atendimento à demanda; e a interdependência temporal e espacial das

decisões. Além disso, é dado um tratamento probabilístico às vazões, que apresentam

grande volatilidade no Brasil.

Resolver esse problema de planejamento de médio e longo prazos (discretização mensal

para um período de 5 a 10 anos), significa definir, no início de cada período (ou estágio), a

quantidade de água a ser turbinada de modo a minimizar o custo de operação ao longo do

período de planejamento. O problema a ser resolvido tem caráter estocástico, uma vez que

não se tem conhecimento prévio das afluências que ocorrerão no sistema. No tratamento

dessa questão, o Newave considera a formulação “Acaso-Decisão”, na qual, para um

determinado nível de armazenamento no início do mês (estado), são estudadas,

separadamente, todas as afluências67 possíveis, obtendo-se assim, os diversos custos de

operação para o mesmo estado. O custo da operação no período é o valor esperado dos

                                                          
67 É utilizado, de forma integrada,  um modelo estatístico de geração aleatória de vazões, baseando-se na série
histórica dos reservatórios
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custos relacionados a cada decisão (de turbinar ou não). A decisão, escolhida para cada

estado, é a de menor custo de operação.

Desta forma, para cada estágio, é construída uma curva de custo x volume armazenado ao

final do estágio (ver gráfico 4.1).

Gráfico 4.1
Função de Custo Futuro no estágio t para diferentes estados (volume armazenado)

Como mencionado anteriormente, a formulação do problema tem por objetivo a

minimização do custo de operação, que é dividido em custo imediato (geração térmica de

menor custo para atender a restrição de demanda de energia) e custo futuro (valorada pelo

custo da falta de energia, ou custo do déficit). A função de custo futuro (FCF) representa

esta situação. Ou seja, num determinado período t, para diferentes níveis de volume

armazenado nos reservatórios, é possível estimar o custo da operação (considerando o custo

imediato e o valor da falta de energia no futuro) e comparar alternativas disponíveis. Em

outras palavras, a curva valora os possíveis cenários futuros de afluências, supondo decisões

efetuadas de forma otimizada, assim, a decisão hoje baseia-se no que possa ocorrer no

futuro [14].

A FCF será utilizada por outro modelo de curto prazo para definição de política de

operação68 semanal (modelo DECOMP69) [15]. Esse modelo, por sua vez,  irá gerar uma

                                                          
68 O termo política de operação refere-se as decisões definidas de turbinar, verter, acionar térmicas flexíveis,
ou cortar cargas
69 Em fase de implementação pelo CEPEL/ASMAE e ONS.
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FCF para ser utilizada pelo modelo para operação diária e horária (DESSEM70). A figura

4.2 apresenta a inter-relação das etapas de planejamento da operação.

Figura 4.2- Horizontes de Planejamento da Operação

O problema a ser resolvido tem a característica de aumentar exponencialmente a

complexidade da solução, com o número de estados (níveis de armazenamento) do sistema.

Essa característica, também chamada de “maldição da dimensionalidade”, introduz

restrições computacionais. Por isso, é adotada a técnica de programação dinâmica dual

estocástica e utiliza-se o artifício de grupamento de usinas em reservatórios equivalentes.

Ou seja, o número de estados é reduzido por meio de grupamento das usinas em

subsistemas (Sul, Sudeste/Centro Oeste, Norte e Nordeste, podendo ser criados outros),

considerando-se ainda as limitações de intercâmbio de energia entre eles. Com isso, o tempo

de processamento reduz-se, dependendo da precisão desejada, para uma valor entre de 3 e

24 horas (PC com 300 MHz) para um horizonte de 5 anos de simulação (60 meses).

Uma vez obtida a resolução do problema de otimização, ou seja, a política de operação é

definida (explicitando, mês a mês, a quantidade de energia térmica e hidráulica gerada, bem

como vertimento e acumulação de água), são simuladas diferentes alternativas de ocorrência

de afluências, podendo ser selecionadas: ou séries históricas (séries anuais observadas no

período de 65 anos – 1931-1996), ou séries sintéticas, geradas pelo modelo GEVAZP [16]
                                                          
70 Em desenvolvimento pelo CEPEL
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(geralmente utiliza-se o número de 2000 séries). A partir da simulação, chega-se aos valores

de energia gerada; vertimento; armazenamento; déficit (energia não suprida); custos de

operação (R$/MWh); e intercâmbio de energia entre subsistemas. A partir dessas

informações, podem-se calcular valores esperados, considerando as séries equiprováveis71 e

plotar histogramas, como apresentado na seção 3.1.

Além da FCF, os principais  resultados do NEWAVE, são os seguintes:

•  valores72 de geração hidráulica (em MWmédios), por subsistema;

•  valores de geração térmica (em MWmédios), por subsistema. e por classe de usina

termelétrica declarada73. Esta informação permite identificar os cenários de despacho

(tantos quantos forem as séries hidrológicas consideradas) possíveis para uma térmica

que se quer avaliar e a previsão de consumo de combustíveis. Ressalta-se que, quando

uma térmica é declarada inflexível, ela não entra no cômputo do cálculo do custo

marginal de energia, uma vez que a decisão de sua geração independe da situação do

sistema (ou seja, em um sistema fortemente hidrelétrico tende a ser comum o vertimento

de água, que poderia estar sendo turbinada para gerar a energia da térmica declarada

inflexível, economizando-se o seu combustível). A inflexibilidade também influencia o

custo marginal de curto prazo, reduzindo-o, uma vez que a demanda é diminuida da

parcela gerada de forma inflexível, o que resulta em maiores “folgas” de oferta no

sistema74 ;

•  valores esperados de custos marginais mensais de operação por subsistema: esses

valores são gerados na resolução do problema de otimização (custo da restrição75 de

atendimento a carga ou mercado previsto). A exemplo do item anterior, para cada mês

tem-se uma série de valores (considerados equiprováveis) de custos marginais. A

informação referente ao valor médio esperado do custo marginal é fundamental para se

avaliar o quanto os dados de cronograma de expansão (crescimento da oferta) e da

demanda prevista estão ajustados. Custos marginais elevados durante um longo período

indicam insuficiência de oferta para atendimento da demanda. Os diferenciais entre os
                                                          
71 Por exemplo, para a simulação de séries históricas, o valor esperado do custo de operação no período (mês
ou horizonte da análise) será igual a média aritmética dos custos calculados (65 valores para cada período).
72 São geradas séries de valores mensais. O número de valores para cada mês depende da escolha de se usar
dados históricos (65 anos) ou séries geradas com base no comportamento passado (séries sintéticas –
usualmente 2000 - geradas por modelo específico). Ou seja, existe uma gama de valores possíveis para um
determinado mês. Como os dados são considerados equiprováveis, o valor esperado é a média aritmética.
73 Em geral, usinas de mesma classe apresentam o mesmas características, principalmente mesmo custo
operacional (em R$/MWh), e pertencem ao mesmo subsistema.
74 Em termos de otimização é como a demanda atendida pela parcela de geração inflexível fosse suprida a
custo zero.
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custos marginais (ou preço de curto prazo) entre subsistemas indicam também a

necessidade de expansão da capacidade de intercâmbio, podendo ser avaliada a sua

economicidade. Adicionalmente, os diferenciais de preço entre submercados

representam riscos para comercializadores e/ou geradores que vendam sua energia em

submercado(s) diferente(s) ao de geração e/ou compra de energia (no caso de

comercializador). De acordo com as regras do MAE, o agente deve vender sua energia

em seu próprio submercado, comprando a quantidade a ser fornecida por meio de

contrato no submercado do contratante. Desta forma, numa situação onde o preço no seu

submercado esteja inferior ao do submercado de entrega da energia, o agente terá perdas

caso liquide a operação no spot (preço de curto prazo). A situação inversa também pode

ocorrer, resultando em ganhos para o agente.;

•  valores de intercâmbio de energia entre os subsistemas;

•  valores de energia não suprida, em MWh e o déficit, em % do mercado. Mede

diretamente o risco de déficit para a configuração de oferta e demanda considerada, ou

seja, serve também para avaliar o grau de ajustamento entre oferta e demanda; e

•  avaliação do impacto de programas de gerenciamento de demanda, podendo-se calcular

o diferencial de custos globais de operação sem e com o programa. Este valor serve de

base para avaliar a sua economicidade. De forma análoga, pode-se avaliar o impacto de

alterações no cronograma de expansão (postergação de entrada de uma usina p.ex) nos

custos do sistema e despachos das térmicas.

Conforme mencionado anteriormente, os valores obtidos após a resolução do problema

(geração, custos marginais, etc.), apresentam uma grande dispersão, fruto da aleatoriedade

das vazões (vide gráfico 3.1.2, apresentado anteriormente). Ou seja, são observados altos

coeficientes de variação, ou alta volatilidade nos valores. Este fato dificulta a sinalização

econômica, bem como eleva o custo76 do seguro contra prejuízos operacionais de uma

planta geradora (por exemplo proveniente de danos em uma turbina ou disponibilidade de

energia inferior à assegurada, para uma hidrelétrica).

A seguir são analisadas as principais variáveis de entrada consideradas no NEWAVE (como

são obtidas e que tratamento é dado pelo modelo):

                                                                                                                                                                                 
75 Conhecido como multiplicador de Lagrange, dual, ou preço sombra.
76 Na realidade, as seguradoras não conseguem precificar o prêmio de risco, uma vez que ainda não dominam
a técnica de projeção de custos marginais de energia elétrica. Adicionalmente, como o assunto é novo, existe o
custo da não diversificação do risco (impossibilidade de diluição do risco entre vários segurados).
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•  dados de oferta: as informações são provenientes dos planos de expansão do setor,

sendo de responsabilidade da sua preparação do ONS – caso de definição do despacho e

preço - ou CCPE – caso de planejamento indicativo. Nesse aspecto, o planejamento

indicativo adiciona uma incerteza a mais no processo, uma vez que a decisão de investir

não é mais responsabilidade de governo (segundo o modelo vigente), e está sujeita a

variáveis como instabilidade econômica internacional, custos de combustível e política

tarifária.. Existem também informações operativas, referentes a saídas de usinas devido

a mudanças de configuração e manutenções programadas, de responsabilidade direta do

ONS (a partir de informações das empresas). A declaração de indisponibilidade (ou

tempo de manutenção maior que o previsto) pelo gerador afeta o preço de curto prazo

com mais intensidade em situações de custos marginais já elevados77. Como

mencionado anteriormente, modificações no cronograma, podem alterar

significativamente a política de operação, os custos e despachos das usinas. Deve ser

ressaltado que apenas um cenário de oferta é considerado pelo NEWAVE, ou seja, a

incerteza no cronograma da oferta não é considerada no modelo78;

•  dados de demanda79: a exemplo da oferta, essas informações são de responsabilidade do

ONS ou CCPE, que leva em consideração as previsões de mercado de energia. A mesma

observação referente à oferta é válida com relação as taxas de crescimento da demanda,

só que com impacto menor no curto prazo (a queda ou elevação  brusca de demanda, ao

contrário da entrada/saída de uma usina, num determinado mês, não é comum). Com a

privatização das empresas distribuidoras, a qualidade de informação com relação às

previsões de seus mercados tende a ficar comprometida, uma vez que se torna um dado

estratégico, principalmente com relação aos consumidores considerados livres (vide

comentário na seção anterior). Ou seja o ambiente atual é de competição (e não de

cooperação como o anteriormente vigente). A exemplo da oferta, apenas um cenário de

demanda é considerado na entrada de dados no modelo;

•  custo do déficit: este valor, informado em R$/MWh, tem importância fundamental para

o cálculo da política de operação. Esse custo é utilizado na valoração da falta de energia

para atender o mercado (pex. num dado estágio, observa-se uma situação de

insuficiência de geração, após todas as usinas, inclusive as térmicas,  entrarem em

                                                          
77 Cabe lembrar que uma das causas apontadas pelos altos preços no mercado atacadista da Califórnia nos
invernos de 1999 e 2000 foi a retirada de operação de cerca de 25% da capacidade para manutenção.
78 Isto não impede, contudo, de se montar cenários simulando diferentes cronogramas, associando diferentes
probabilidades aos mesmos. A geração de cenários de oferta, como rotina de cálculo do NEWAVE, levaria a
um maior tempo de processamento.
79 Os valores são informados por patamares, ou seja considera-se a sazonalidade.
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operação, consumindo combustíveis e deplecionando os reservatórios).  Quanto menor o

valor adotado para o custo do déficit, menos geração térmica estará sendo utilizada hoje.

Ou seja, este custo tem valor de referência para a água. Caso o valor estabelecido seja

inferior ao indicado, a água, por ter seu valor reduzido, passa a ser turbinada com maior

frequência (ou reservatórios são deplecionados, em caso de período de baixas

afluências) ao invés de armazenada para servir de reserva futura. Como ilustrado

anteriormente na Figura 4.1, isso pode implicar em déficits futuros. A decisão quanto ao

valor e a forma de aplicação (patamares) cabe à ANEEL. O valor utilizado no

NEWAVE em 2000 (até junho)  era de 615 R$/MWh, sendo excessivamente baixo,

quando comparado aos estudos existentes em países desenvolvidos (atingem valores de

até 100 vezes a tarifa praticada)80 . Cabe ressaltar que a relação entre a variação do custo

de déficit e o preço de curto prazo em uma situação de insuficiência de oferta, e/ou

deplecionamento de reservatórios, é próxima de 1. O uso de patamares de déficits, com

respectivos custos associados também pode ser considerado no modelo (ou seja, para

déficits menores os custos são menores), porém, atualmente não estão sendo

considerados patamares para otimização e cálculo do preço (o que, de certo modo,

ameniza o problema do custo utilizado ser excessivamente baixo, porque assim,

qualquer nível de déficit previsto, é valorado pelo valor máximo);

•  custos de operação de usinas térmicas operando de forma flexível: no problema de

otimização, as usinas são despachadas em ordem crescente de custos operativos,

buscando-se a minimização do consumo de combustíveis. Dessa forma, quanto mais

custosa a usina, menor a probabilidade de ela ser despachada, ou menos frequentemente

ela estará gerando. Caso o gerador informe um custo superior ao real, o mesmo pode ter

prejuízos, tendo que comprar energia no spot para cumprir seus contratos81 a um custo

mais caro do que aquele de sua usina (a decisão de despacho é centralizada no ONS).

Ressalte-se que em situações de insuficiência de oferta, a declaração de custos elevados

leva a ganhos para o gerador, uma vez que ele tende a ser despachado desde que seu

custo seja inferior ao custo marginal calculado (que, em situações críticas, pode atingir o

custo do déficit). Por outro lado, de acordo com as regras vigentes, comportamentos não

competitivos dos geradores devem ser monitorados pelo ONS e informados à ANEEL;

•  limites de intercâmbio entre subsistemas: esta informação também é estratégica, a

existência de restrições causada pela impossibilidade temporária de troca de energia
                                                          
80 Encontra-se em revisão o valor do custo do déficit de energia elétrica, tendendo a ser fixado pela ANEEL no
entorno de 2.000 R$/MWh
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entre subsistemas (implicando a ocorrência de situações de vertimento em um

subsistema e geração térmica em outro), provoca diferenciais de custos marginais e

perdas econômicas para o país (ver comentário anterior sobre resultados do NEWAVE);

•  caraterísticas técnico-operativas das usinas hidrelétricas e dos reservatórios (cotas,

séries de vazões, limites de turbinamento e deplecionamento, etc.);

•  taxa de desconto: como mencionado anteriormente, o custo total de operação é

composto de custo imediato e custos futuros. Estes custos futuros têm um valor no

tempo, que é representado por uma taxa de desconto. O ONS adota atualmente o valor

de 10%aa para descontar os custos futuros. Ressalte-se que, valores elevados de taxas de

desconto reduzem o valor presente dos custos que ocorrerão no futuro, ou seja, existe a

tendência de se aceitar mais déficits no futuro, uma vez que o principal componente no

custo futuro é o custo do déficit82; e

•  situação atual dos reservatórios e da afluência verificada nos últimos 6 meses. Para

cálculo da tarifa marginal de operação (ou custo marginal de operação)83, esses dados

são fundamentais. Já para o cálculo de séries de custos para utilização em modelos de

avaliação econômica, essa informação não apresenta igual relevância84.

A figura 4.3, a seguir, ilustra uma situação possível de operação do sistema interligado,

simulada no NEWAVE [17]. Como pode ser observado, nos subsistemas onde não há

restrição de transmissão (S-SE,SE-N) os custos marginais de operação se igualam. Uma vez

que não há déficit (energia não suprida=0), nem situação de geração térmica no limite

máximo,  o custo marginal é dado pela térmica flexível de maior custo em operação

(operando na margem). No subsistema NE, devido ao limite de intercâmbio, o custo

marginal equivale à geração térmica local (neste caso o valor é elevado por ser geração à

óleo diesel). O valor do custo marginal equivale ao da água com sinal trocado, pois cada

unidade adicional de água turbinada evitaria custo equivalente de operação. O subsistema

norte, exporta o máximo que pode, em virtude do seu custo marginal da água ser inferior ao

dos subsistemas S e SE. A principal causa disso é a baixa ocorrência de cenários de escassez

de água, combinada à previsão de necessidades de importação dos demais subsistemas.

                                                                                                                                                                                 
81 A estratégia da usina será avaliada em seção própria
82 Fato observado em sistemas fortemente hidráulicos
83 Publicada mensalmente pela ANEEL até setembro de 2000 no último dia útil do mês para vigorar durante o
mês seguinte. A partir dessa data a responsabilidade de cálculo e publicação é do MAE.
84 Um empreendimento só entra em operação a partir de 2 a 3 anos, horizonte em que o nível inicial de
armazenamento não apresenta influência.
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No planejamento da expansão da transmissão está prevista, para 2002,  a duplicação da

capacidade atual da ligação N-SE (para 2000 MW), bem como a implantação de circuito

NE-SE, com capacidade de 1.000 MW. Essas expansões melhorarão a capacidade de

intercâmbio entre os subsistemas85, reduzindo custos e possibilitando o aproveitamento de

ganhos de integração energética com o Mercosul.

Figura 4.3 - Intercâmbio e Custos de Energia entre Subsistemas

                                                          
85 Com destaque para a entrada de Tucuruí II a partir de 2003, com potência total de 4125 MW (em 2007)

         NORTE

 Ghid = 3.400 (máx)
 Gterm =     0
 Dem = 2.400
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 Déficit = 0
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     SUDESTE
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 Dem =   7.600
 Cmo =   11,91
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          SUL
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 Dem =   1.800
 Cmo =   11,91
 Cmga = -11,91
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1.000 MW
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 Déficit = energ não suprida
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PONTOS FORTES E  DIFICULDADES DE UTILIZAÇÃO

O modelo NEWAVE apresenta diversas características positivas, podendo-se destacar:

•  efetua o tratamento, de forma integrada, de uma grande quantidade de informações

(entradas e resultados), não havendo necessidade de ajuste de valores fora do modelo

(pex. cálculos intermediários);

•  utiliza metodologia de cálculo considerada estado da arte (PDDE) a nível mundial (em

problemas de otimização aplicada a operação de setor elétrico, o  caso do sistema

brasileiro é o mais complexo);

•  aborda, de maneira detalhada, o principal fator que influencia a operação, num sistema

predominantemente hidráulico como o brasileiro: a variabilidade das vazões;

•  são explicitadas variáveis de entrada importantes, como: oferta, demanda, custo do

déficit; taxa de desconto, e restrições operativas e de intercâmbio;

•  os dados de saída têm diversas aplicações importantes, não servindo apenas para

otimizar a operação (como abordado anteriormente); e

•  apresenta compacidade, podendo ser rodado em microcomputadores usualmente

encontrados no mercado (de custo relativamente reduzido).

Por outro lado, algumas dificuldades de aplicação prática do modelo são observadas,

podendo ser mencionadas:

•  a sofisticação metodológica, que faz com que os agentes do mercado tenham

dificuldades para entender  o processo de formação e cálculo do preço spot86;

•  a inexistência de regulamentação definindo, para todos os dados de entrada, os

seguintes aspectos: responsabilidades (quem é responsável pelo quê); periodicidade de

atualização (oferta, demanda, custo do déficit, etc.);  procedimentos ou metodologias de

cálculo ou obtenção dos dados (pex. data de entrada de usinas, custo operativo das

térmicas e custo do déficit); e

•  dificuldade de operação do modelo, havendo necessidade de utilização de softwares de

edição de texto para entrada de dados e para análise dos resultados87.

                                                          
86 Adicionalmente, as regras do MRE tem sido consideradas complexas e de difícil entendimento. Neste
aspecto, cabe ressaltar que na Inglaterra, cujo modelo é muito mais simples (leilões de preço de energia),
houve pesadas críticas em relação a dificuldade de se entender as regras.
87 Com o agravante que alguns arquivos de saída têm grande dimensão (atingindo cerca de 100 Mb).
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5. PLANO DE EXPANSÃO DA GERAÇÃO TÉRMICA NO BRASIL E O PLANO

DECENAL

O Plano de Expansão da Geração Térmica foi criado no âmbito do MME no ano de 1999. A

preocupação do governo é quanto à transição pela qual o setor passa, com a entrada de

capitais privados e competição na geração e comercialização de energia. O Plano Decenal

de Expansão- 2000/2009, indica que para o período 2000-2002 os riscos de déficit,

especialmente para as regiões sudeste e nordeste, são elevados (10% de probabilidade de

ocorrer déficit maior que 5% do mercado).  Cabe destacar que no Plano Decenal, prevê-se a

entrada em operação, no biênio 2001-2002, de 10.362 MW, sendo 2.790 térmicos (ver

tabela 5.1)

Ocorreu uma importante mudança a partir do Plano 2000/9. Uma vez que as usinas serão

licitadas (hidro) ou autorizadas (PCH’s e térmicas), a previsão da expansão adotou o critério

de atendimento ao mercado, considerando-se um custo médio de expansão de 32 US$/MWh

como referência para custo médio de curto prazo (custo marginal, calculado pelo

NEWAVE). Desta forma, a energia não suprida (ou déficit) é calculada pelo NEWAVE, e

não fixado a priori. Anteriormente, a previsão de expansão era calculada considerando-se  a

energia assegurada das usinas para atendimento à demanda (5% de risco de não

atendimento).

Tabela 5.1 - Evolução da Capacidade Instalada de Geração (MW)

Fonte: Plano Decenal de Expansão – 2000/9

A estratégia do governo é incentivar a entrada antecipada de geradores térmicos entre 2001

e 2002, de modo a reduzir o risco de déficit esperado. Entretanto, diversos problemas

conturbam essa estratégia. Dentre elas cabe citar: o custo elevado da geração térmica,

quando comparada à energia “velha”(e mesmo às novas hidrelétricas); a ausência de

garantias de compra para a energia (dificuldade de estabelecimento de PPA’s); os reajustes

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
NORTE/NORDESTE 14.731 14.737 14.745 15.926 18.481 20.306 21.765 22.629 22.896 23.931 25.579

HIDRÁULICA 14.417 14.423 14.431 15.282 16.857 17.982 19.409 20.273 20.540 21.575 23.223
TÉRMICA 314 314 314 644 1.624 2.324 2.356 2.356 2.356 2.356 2.356

SUL/SUDESTE/CENTRO OESTE 47.236 50.520 52.394 56.386 67.278 72.145 73.167 75.247 76.299 77.269 77.806
HIDRÁULICA 43.427 44.472 46.286 48.308 51.177 51.896 52.918 53.689 54.741 55.711 56.248

TÉRMICA 3.809 6.048 6.108 8.078 16.101 20.249 20.249 21.558 21.558 21.558 21.558
SISTEMAS ISOLADOS 2.287 2.425 2.588 2.942 3.047 3.062 3.237 3.400 3.560 3.720 3.810

HIDRÁULICA 543 573 646 660 660 660 660 660 660 660 660
TÉRMICA 1.744 1.852 1.942 2.282 2.387 2.402 2.577 2.740 2.900 3.060 3.150

TOTAL BRASIL 64.254 67.682 69.727 75.254 88.806 95.513 98.169 101.276 102.755 104.920 107.195
HIDRÁULICA 58.387 59.468 61.363 64.250 68.694 70.538 72.987 74.622 75.941 77.946 80.131

TÉRMICA 5.867 8.214 8.364 11.004 20.112 24.975 25.182 26.654 26.814 26.974 27.064

ANO EXISTENTESISTEMA ELÉTRICO
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de preço do gás natural (repasse apenas anual, e indexado em dólar);  e a ausência de

obrigatoriedade de contratação antecipada da energia por parte das distribuidoras. Por outro

lado, em favor da estratégia do governo, são apontados os seguintes aspectos: a  maior

rapidez de implantação as térmicas; a possibilidade de se “firmar” energia hidráulica88; a

possibilidade de localização próxima aos grandes centros de consumo; e o aproveitamento

da produção nacional futura de gás natural.

Nos empreendimentos onde há participação direta da Petrobrás, fornecedora do gás às

distribuidoras, observam-se progressos (TermoRio, TermoBahia, Norte Fluminense, etc.).

Porém, diversas das 49 plantas listadas no Plano, até julho de 2000, ainda não tinham

encaminhado consultas à ANEEL. Como pode ser observado no Quadro 5.1, em junho de

2000, dos 16.300 MW previstos, apenas 3.788 MW haviam sido autorizados para a

construção; 8.756 estavam em estágios diversos de análise, e 3.756 MW eram

completamente desconhecidos à ANEEL. Por outro lado, com criação e operacionalização

do Comitê de Acompanhamento de Empreendimentos Termelétricos – CAET, em 2000,

espera-se que a previsão de implantação dos empreendimentos termelétricos ganhe maior

consistência.

Observa-se no gráfico 5.1, em termos de dispersão geográfica, que os empreendimentos

estão fortemente concentrados das regiões de maior consumo (próximos ao centro de carga),

fato que alivia parcialmente o congestionamento da malha básica de transmissão no país. A

região sudeste se destaca com  9.165 MW, ou 52%, da capacidade instalada total.

Gráfico 5.1

                                                          
88 Este assunto será abordado em seção específica
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De acordo com Plano de Expansão de Térmicas, espera-se que aproximadamente 50% do

total entrem em operação até dezembro de 2003. Em dezembro de 2007 o percentual subiria

a 72% dos 16,300 MW. O governo busca soluções para antecipar a entrada de algumas

plantas, ainda que a ciclo simples (com menor eficiência térmica), para posterior

implementação do ciclo combinado89. Para compensar o maior consumo, prevê-se a criação

de mecanismos de compensação (a exemplo da conta de consumo de combustíveis) para

cobrir esses custos adicionais de geração.

Cabe mencionar que a situação de previsão de crescimento de mercado a taxas mais

elevadas, aliada ao subinvestimento na geração e ao período de escassez de chuvas a que os

setor elétrico tem passado, fazem com que risco de déficit se eleve. Como consequência,

aumenta o poder de barganha dos investidores com objetivo de redução de riscos e elevação

de rentabilidade na geração e das distribuidoras (compradoras de PPA’s), junto ao governo

federal.

Outra forma de atuação do governo federal pode se dar por meio da retomada dos

investimentos em geração nas empresas do sistema Eletrobrás, dado que o modelo de

privatização vigente até o início de 2000 está sendo reformulado, conforme mencionado na

seção privatização.

Em termos de participação na matriz energética do setor, espera-se um consumo entre 40 e

60 milhões de m3 de gás90  por dia, e um percentual de 20% de participação das térmicas na

capacidade total instalada do setor elétrico em 2003.

Entre 2000 e 2005 a Gaspetro prevê um crescimento da demanda total no país de 19,5 para

73,3 milhões de m3/dia (com importação de 9,2 e 39,3 milhões m3/dia), respectivamente

[18]. A geração térmica participará, nessa demanda total, com cerca de 50% em 2005 (no

ano de 1999 esta participação foi zero).

Considerando uma parcela de 50% do gás natural como proveniente de importações, isto

representará um gasto da ordem de 400 a 600 US$ milhões/ano de divisas91. Dessa forma é

necessária atenção por parte do governo para incentivar a possibilidade de flexibilização da

                                                          
89 A tecnologia será descrita sucintamente na próxima seção.
90 Considerando-se que 15.000 MW irão gerar a gás, entre 54 e 80% no total do ano.
91 Em termos de importação de energia elétrica, o Brasil iniciou a compra de 1.000 MW da Argentina no ano
de 2000, com um custo de cerca de US$ 200 milhões/ano,  por uma prazo de 20 anos. Adicionalmente, estão
previstas a aquisição de 150 MW da Bolívia  e 1.000 MW da Argentina, a partir de 2001 e 2002,
respectivamente.
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compra de gás (nos contratos entre a Gaspetro, as distribuidoras e as usinas), permitindo o

aproveitamento da complementaridade hidrotérmica.

Já pelo lado dos equipamentos necessários, apenas quatro fabricantes detém know-how para

manufatura de turbinas a gás (componente mais dispendioso numa térmica):  a ABB/Alston,

a General Electric, a Siemens/Westinghouse e a Mitsubishi. Como nenhum dos fabricantes

produz o equipamento no país, gastos importantes de divisas serão também necessários. Em

termos de disponibilidade de equipamentos, verifica-se um forte aquecimento de demanda

por esses equipamentos à nível mundial (predominantemente nos EUA, onde tem sido

observada a escassez de oferta de geração), o que tende a dificultar a aquisições por parte

dos investidores no país. Por outro lado, alguns empreendedores, como players globais, têm

mais facilidades para encomendar equipamentos. Dado o porte das encomendas, mais uma

vez, a ação do governo seria importante, incentivando a produção local das turbinas no

horizonte de médio e longo prazos.

Cabe ressaltar a mudança tecnológica pela qual o setor elétrico irá passar, a partir da adoção

de geração térmica a gás [19]. Até o ano de 1999 [20], a geração térmica no Brasil

restringia-se a parcela de 5%, e, para as quais, as fontes energéticas eram: óleo combustível

(26 %),  diesel (22%), carvão (34%) e nuclear ( 19%). Associado a isto, este esforço, dada

sua dimensão,  irá requerer a formação adicional de pessoal qualificado nas áreas de

operação e manutenção.
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Quadro 5.1
Ordem Empreendimento Potência

ANEEL
(MW)

Município UF Empreendedor Processo de Obtenção de Outorga na ANEEL

Situação do
Empreendimento na

ANEEL

Ato de Referência Situação da Análise

1 UTE Vale do Açú 240,0 Alto Rodrigues RN Iberdrola/Petrobrás Solicitou Autorização Carta Iberdrola Energia do
Brasil de, 31/05/2000

Aguardando documentos previstos na
Resolução ANEEL 112 para Autorização

2 UTE Sergipe 90,0 Carmopólis SE Energisa/Petrobrás Sem Informação        Inexistente  -

3 UTE Termobahia 255,0 São Francisco
do Conde

BA Termobahia Ltda Autorizada (255 MW) Resolução ANEEL
nr.306,de 27/10/1999

Autorizada

4 UTE TermoRio 255,0 Duque de
Caxias

   RJ TermoRio S/A Autorizada (255 MW) Resolução ANEEL nr. 161,
de 30/05/2000

       Autorizada

5 UTE Cubatão 180,0 Cubatão SP SITHE / Marubeni Em análise na ANEEL para fins
de obtenção de Autorização

Oficio-SCG/ANEEL
  nr.019, de 10/02/2000

Faltando envio de documentos previstos na
resolução ANEEL 112 para Autorização

6 UTE Rhodia Paulínea 152,0 Paulínea SP Energyworks Em análise na ANEEL para fins
de obtenção de Autorização

Carta EnergyWorks do
Brasil Ltda de 31/05/2000

Faltando envio de documentos
Complementares previstos na resolução

ANEEL 112 para Autorização
7 UTE Rhodia Santo André 100,0 Santo André SP Energyworks/ Pirelli

SPA
Em análise na ANEEL para fins

de obtenção de Autorização
Sem Informação

Carta EnergyWorks do
Brasil Ltda de 31/05/2000

 Faltando envio de documentos
Complementares previstos na resolução

ANEEL 112 para Autorização
8 UTE Alto Tietê I e II 88,0 Suzano SP Eletricidade de

Portugal - EDP
Sem Informação        Inexistente    -

9 UTE Capuava Cogeração 230,0 Santo André SP Rolls Royce Em análise na ANEEL para fins
de obtenção de Autorização

Fax-SCG/ANEEL   nr.04,
de 25/01/1999      

Faltando envio de documentos
Complementares previstos na resolução

ANEEL 112 para Autorização
10 UTE Valparaíso 261,0 Valparaíso SP CVE-Companhia

Valparaisense de
Energia Ltda

Autorizada (260,8 MW) Resolução ANEEL   nr.128,
de 04/05/2000

Autorizada

11 UTE Ibirité 240,0 Belo Horizonte MG Petrobrás / FIAT Registrada a intenção de
realização de estudo de

viabilidade técnica econômica

Ofício-SCG/ANEEL nr.076,
de 20/07/1999

Faltando envio de documentos
Complementares previstos na resolução

ANEEL 112 para Autorização
12 UTE Dunas 250,0 São Gonçalo do

Amarante
CE BP AMOCO / RESOL -

YPF
Em análise na ANEEL para fins

de obtenção de Autorização
Carta BP Amoco de

11/02/2000
Faltando envio de documentos

Complementares previstos na resolução
ANEEL 112 para Autorização

13 UTE Paraíba 150,0 João Pessoa PB Gaspetro / Paraíba
Gás

Em análise na ANEEL para fins
de obtenção de Autorização

Carta PB Gás de
26/05/2000

Faltando envio de documentos previstos na
resolução ANEEL 112 para Autorização

14 UTE TermoAlagoas 120,0 Maceió AL Alagoas Gás Sem Informação       Inexistente   -

15 UTE Termopernambuco 300,0 Suape PE Iberdrola Energia do
Brasil 

Solicitou Autorização Carta Iberdrola Energia do
Brasil de 31/005/2000

Aguardando documentos previstos na
Resolução ANEEL 112 para Autorização

16 UTE Vitória 500,0 Vitória ES Escelsa / Petrobrás /
CVRD

Faltando envio de documentos
previstos na resolução ANEEL

112 para Autorização

Ofício-SCG/ANEEL nr.014,
de 22/03/2000

Faltando envio de documentos previstos na
resolução ANEEL 112 para Autorização

17 UTE Norte Fluminense 720,0 Macaé RJ Eletrobrás / Petrobrás /
Light / CERJ / Escelsa

Registrada a intenção de
realização de estudo de

viabilidade técnica econômica

Despacho ANEEL  nr. 204,
de 12/05/2000

Faltando envio de documentos previstos na
resolução ANEEL 112 para Autorização
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Quadro 5.1 (continuação)
Ordem Empreendimento Potência

ANEEL
(MW)

Município UF Empreendedor Processo de Obtenção de Outorga na ANEEL

Situação do
Empreendimento na

ANEEL

Ato de Referência Situação da Análise

18 UTE Cabiúnas 450,0 Macaé RJ Petrobrás / Light /
Mitsui

Registrada a intenção de
realização de estudo de

viabilidade técnica econômica

     Carta GE-013/2000 de
13/06/2000

Faltando envio de documentos previstos na
resolução ANEEL 112 para Autorização

19 UTE Rio Gen 500,0 Seropédica RJ RJG - Rio de Janeiro
Generation Ltda.

Autorizada  (531,80 MW) Resolução ANEEL nr.186
de 07/06/2000

Autorizada

20 UTE Poços de Caldas 500,0 Poços de
Caldas

MG CEMIG Registrada a intenção de
realização de estudo de

viabilidade técnica econômica

Carta DPC-1288/2000 Faltando envio de documentos previstos na
resolução ANEEL 112 para Autorização

21 UTE Juiz de Fora 40,0 Juiz de Fora MG Companhia Força e
Luz Cataguazes

Leopoldina

Autorizada (40MW) Resolução ANEEL nr.341,
de 15/12/1999

Autorizada

22 UTE Santa Branca 106,0 Santa Branca SP Eletroger / Eletropaulo Em análise na ANEEL para fins
de obtenção de Autorização

FAX/ANEEL/SCG Nº179 de
03/11/1998

Solicitado a complementação de documentos
previstos na Resolução ANEEL 112 para

Autorização
23 UTE Vale do Paraíba 480,0 São José dos

Campos
SP EDP / Petrobrás Sem Informação       Inexistente -

24 UTE Araraquara 500,0 Araraquara SP Eletricidade de
Portugal - EDP

Sem informação       Inexistente  -

25 UTE Paulínia - TPP 650,0 Paulínea SP Flórida
Power/Petrobrás

Em análise na ANEEL para fins
de obtenção de Autorização

Fax-SCG/ANEEL   nr.142,
de 13/10/1999

Solicitado a complementação de documentos
previstos na Resolução ANEEL 112 para

Autorização
26 UTE Paulínia -DSG 552,5 Paulínea SP DSG-Mineração Ltda Autorizada  (552.5 MW) Resolução ANEEL

nr.343,15/12/1999
Autorizada

27 UTE Carioba 750,0 Americana SP CPFL/Intergen/SHELL Registrada a intenção de
realização de estudo de

viabilidade

Ofício 021/P, de
21/01/2000.

   Faltando envio de documentos previstos na
Resolução 112 para Autorização

28 UTE ABC 500,0 Mauá SP EL PASO /
GE/Initec/ITS

Registrada a intenção de
realização de estudo de

viabilidade

  Carta EL PASO /
GE/Initec/ITS  

  Faltando envio de documentos previstos na
Resolução 112 para Autorização

29 UTE Bariri 700,0 Bariri SP CGEET Sem Informação        Inexistente    -

30 UTE Cachoeira Paulista 180,0 Cachoeira
Paulista

SP EDP - Eletricidade de
Portugal

Sem Informação        Inexistente   -

31 UTE Indaiatuba 180,0 Indaiatuba SP EDP- Eletricidade de
Portugal

Sem Informação        Inexistente   -

32 UTE Duke Energy I
(Taquaruçu)

350,0 Pederneiras SP Duke Energy 1 Brasil
Ltda

Autorizada (510,10) Resolução ANEEL nr.185
de 07/06/2000

Autorizada

33 UTE Araucária 484,5 Araucária PR UEG Araucária Ltda Autorizada(484.5MW) Resolução ANEEL nr.351,
de 25/12/1999

Autorizada

34 UTE Termocatarinense 300,0 Joinvile SC Petrobrás/CELESC/Sa
nta Catarina Gás

Registrada a intenção de
realização de estudo de

viabilidade técnica econômica

Ofício SCG/ANEEL nr.014,
de 22/03/2000

Faltando envio de documentos previstos na
Resolução 112 para Autorização

35 UTE Gaúcha 480,0 Alegrete RS Gaspetro/Sulgas/Techi
nt/CEEE/Ipiranga/RGE

Sem Informação       Inexistente  -
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Quadro 5.1 (continuação)
Ordem Empreendimento Potência

ANEEL
(MW)

Município UF Empreendedor Processo de Obtenção de Outorga na ANEEL

Situação do
Empreendimento na

ANEEL

Ato de Referência Situação da Análise

36 UTE Termosul 750,0 Monte Negro RS AES Brasil Ltda. Registrada a intenção de
realização de estudo de

viabilidade técnica econômica

Ofício-SCG/ANEEL nr.018,
de 25/03/1998

Faltando envio de documentos previstos na
Resolução 112 para Autorização

37 UTE Campo Grande 300,0 Campo Grande MS Enersul Solicitou Autorização Ofício-SCG/ANEEL  
nr.297, de 11/03/1998    

Aguardando envio de documentos previstos na
Resolução ANEEL 112 para Autorização

38 UTE Corumbá 250,0 Corumbá MS CVRD/Petrobrás/EDP Sem Informação        Inexistente   -

39 UTE Cuiabá II 480,0 Cuiabá MT Geração Centro-Oeste
Ltda.

Autorizada  (529,20 MW) Resolução ANEEL nr.187
de 07/06/2000

Autorizada

40 UTE Termonorte II 340,0 Rondônia RO Termo Norte Energia
Ltda.

Em análise na ANEEL para fins
de obtenção de Autorização

      Carta Termo Norte
Energia Ltda.

 Iniciada

41 UTE Manaus 180,0 Manaus AM Manaus Energia Sem Informação        Inexistente   -

42 UTE Termo Norte I 68,0 Porto Velho  RO Termo Norte Energia
Ltda.

Autorizada (68 MW) Resolução ANEEL nr. 162,
de 30/05/2000

     Autorizada

43 UTE Pitanga 20,0 Pitanga PR Copel/Gaspetro/Sócio
Privado

Sem Informação        Inexistente  -

44 UTE Repar/Cofepar 616,0 Araucária PR PSEG/Petrobrás/Ultraf
értil

Sem Informação       Inexistente  -

45 UTE Figueira 100,0 Figueira PR Copel Sem Informação       Inexistente -

46 UTE São Mateus 70,0 São Mateus PR UTE São Mateus/
Campina

Copel/Petrobrás

Sem Informação       Inexistente -

47 UTE Sul Catarinense 400,0 Siderópolis SC Carboníferas Criciúma
e Metropolitana

Em análise na ANEEL para fins
de obtenção de Autorização

Ofício-SCG/ANEEL  
nr.112, de12/11/1999   

Faltando envio de documentos previstos na
resolução ANEEL 112 para Autorização

48 UTE Seival 542,0 Candiota RS Copelmi Mineração
S.A

Autorizada (542MW) Resolução ANEEL nr.011,
de 14/01//2000

Autorizada

49 UTE Candiota III 350,0 Candiota RS Eletrobrás Constituir grupo de trabalho
para promover   estudos

implantação definitiva Projeto
Candiota III

Portaria-MME de
28/01/2000

Faltando envio de documentos previstos na
Resolução ANEEL

TOTAL GERAL 16.300,0
TOTAL AUTORIZADO 3.788,0

Fonte: Site ANEEL
(www.Aneel.gov.br), atualizado em
27/6/2000
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6. ASPECTOS OPERACIONAIS, TECNOLÓGICOS E DE CUSTOS DAS

USINAS TÉRMICAS CICLO COMBINADO A GÁS

6.1 ASPECTOS OPERACIONAIS

As usinas térmicas a gás apresentam como característica básica a flexibilidade de

operação,  podendo ser utilizadas como reserva de geração ou complementação térmica.

Entretanto, essa flexibilidade está associada a forma de contratação do combustível. No

Brasil, a inexistência de mercado secundário, devido ao consumo ainda incipiente e o

processo recente de incentivo à penetração do gás na matriz energética, dificulta a

flexibilização do contrato de combustível. Aliado a isso, a regulação da competição no

transporte ainda é recente92.

A utilização do gás natural  para geração térmica apresenta vantagens em comparação

aos demais combustíveis fósseis, podendo ser citadas:

•  apresenta combustão completa;

•  reduz o tempo e o número de paradas para manutenção;

•  aumenta a disponibilidade e vida útil dos equipamentos;

•  dispensa a estocagem e reduz o custo de transporte;

•  proporciona maior rendimento térmico;

•  apresenta composição química constante e isenta de compostos pesados;

•  atende às variações abruptas de vazão e dispensa o pré-aquecimento;

•  não se acumula no ambiente, é mais leve do que o ar, proporcionando maior

segurança operacional; e

•  possui baixo teor de  compostos de enxofre e não emite cinzas e particulados.

Adicionalmente, o gás em turbinas, combinado com caldeiras recuperadoras de calor,

pode ter dupla função: geração de energia elétrica e produção de vapor. O processo é

conhecido por cogeração e vem se expandindo em diversos países, inclusive no Brasil.

A tecnologia de turbina a gás apresenta algumas características vantajosas para adoção

pelo setor elétrico, podendo ser citadas: custo de capital e tempo de construção menores;

custos de manutenção e operação mais baixos (em comparação com termelétricas
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utilizando outros combustíveis fósseis); modularidade e divisibilidade (flexibilidade de

operação e incrementos na potência instalada); eficiência; e adequação ambiental

(facilitando a instalação próxima aos centros de consumo93).

Por outro lado, a inflexibilidade de uso de outros combustíveis (a eficiência cai

drasticamente) da turbina a gás, e o seu papel, até recentemente, secundário na expansão

do setor, demonstram algumas limitações da tecnologia94

6.2 ASPECTOS TECNOLÓGICOS

No que diz respeito à evolução tecnológica da turbina a gás [21], destacam-se alguns

desafios que deverão ser enfrentados:

•  aumento de eficiência (existe protótipo, desenvolvido com apoio do Department of

Energy – DOE /EUA, que atingiu eficiência de 60%,e que iniciará testes de campo

em 2000), uma vez que o combustível responde por parcela superior a 60% do custo

de geração;

•  flexibilidade de uso de combustíveis (mantendo-se a mesma eficiência e

confiabilidade), reduzindo o risco da dependência de uma única fonte energética;

•  manutenção da disponibilidade/confiabilidade,  em virtude da exigência de níveis

elevados de disponibilidade do equipamento, dada a tendência atual de utilização

mais intensiva dos equipamentos (condições operacionais mais desfavoráveis,

devido a regime mais agressivo de operação)95; e

•  evolução da modularidade, devido a necessidade contínua de redução da escala da

potência instalada (evitando capacidade instalada ociosa, e, com isso,  postergando

investimentos).

Apesar das barreiras mencionadas para elevação da eficiência acima da faixa de 50%, a

evolução observada - de 38 a 40% na década de 80, para os valores atuais - , denota o

risco de obsolescência da tecnologia (entrada de novos concorrentes a um custo de

geração menor). Os gráficos 6.2.1 e 6.2.2, a seguir, apresentam a evolução da tecnologia

                                                                                                                                                                         
92 Por exemplo, em junho de 2000 a Enron iniciou disputa com a Petrobrás, requerendo arbitragem da
ANP,  para importar gás através do gasoduto Bolívia-Brasil.
93 Essa característica, aliada a modularidade e divisibilidade, originou o conceito de “geração distribuída”,
onde o consumidor é atendido, sem a necessidade de transmissão e distribuição da energia consumida.
94 Só a partir dos anos 80 que a tecnologia passou a ser  efetivamente adotada na expansão da oferta.
95 A tecnologia está migrando, nos países desenvolvidos, do atendimento à ponta para geração na base.
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do fabricante  japonês Mitsubishi [22]. Como pode ser observado, a eficiência tem se

elevado, tendo atingido a cerca de 60%, e já existe produção em série de equipamentos

com eficiência em torno de 55%. Nota-se também no gráfico 6.2.2, a disponibilidade de

turbinas com potência em torno de 10 MW e eficiência acima de 50% (temperatura de

admissão na turbina acima de 1200oC), o que espelha a preocupação da indústria com a

modularidade. Contudo, observa-se um trade-off entre a modularidade e a eficiência

(temperatura máxima de admissão) – a evolução da eficiência tem caminhado em

direção a equipamentos de maior potência

Gráfico 6.2.1
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Gráfico 6.2.2

Segundo informe anual da associação de empresas de energia elétrica do Japão [23],

cerca de 40% da capacidade térmica (combustíveis fósseis) adicional no país, no

horizonte 2000 – 2005, se dará por meio de ciclo combinado a gás ( 8 GW para um total

de 20 GW) Considerando todas as fontes de geração (carvão, nuclear, geotérmica e

hidrelétrica), a participação desta tecnologia na expansão cai para 24%96. Já nos EUA,

de acordo com o DOE, 80% da capacidade de geração adicional nos próximos 15 anos

irá utilizar turbinas a gás [24].

A tecnologia de ciclo combinado na geração térmica é relativamente recente, e consiste

no aproveitamento da energia contida nos gases de exaustão das turbinas a gás para

geração de vapor que movimenta turbinas de tecnologia tradicional (a vapor). Em

termos práticos, isto significa a acoplagem de dois sistemas. A figura 6.2.1, a seguir,

ilustra a tecnologia de geração a ciclo combinado [25]. A linha pontilhada delimita os

ciclos de geração, apresentando à esquerda o ciclo aberto (no caso para implantação

                                                          
96 Em 1999, existiam instalados 13 GW de térmicas a gás, ciclo combinado, para um total de térmicas a
combustíveis fósseis e capacidade instalada do sistema de 133 e 222 GW, respectivamente.

Model
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mais rápida da usina), onde o gás é comprimido para ser queimado na turbina (processo

conhecido como ciclo Brayton). A parte da direita é semelhante ao ciclo tradicional

(ciclo rankine), à exceção da utilização de uma caldeira de recuperação, em vez de uma

caldeira tradicional de geração de vapor por meio da queima de combustível. Na

caldeira de recuperação, os gases de exaustão97 são reaproveitados, o que eleva

substancialmente a eficiência do processo.

Figura 6.2.1

Destaca-se o elevado rendimento, da ordem de 50%98 (em comparação aos 29% do ciclo

aberto), o que a torna  a tecnologia atrativa economicamente em relação as demais

formas de geração térmica. Uma vez que o custo de combustível é o principal

componente no custo total da geração térmica99 – atingindo 50 a 60%, para um fator de

carga de 90% - a eficiência torna-se fundamental

Apenas quatro fabricantes no mundo dominam a tecnologia  de ciclo combinado100, o

que denota o alto custo de desenvolvimento e fabricação: a GE americana;  a Siemens (a

empresa comprou os ativos da Westinghouse  americana em 98), a Alston (adquiriu

                                                          
97 Os gases saem da turbina numa temperatura média de 650oC e são aproveitados para geração de vapor a
uma temperatura de 540oC na caldeira de recuperação
98 Esta informação é válida para potências superiores a 100 MW. Eficiências acima de 50% são
observadas, mas alguns problemas técnicos têm sido identificados (tem sido observado um trade-off entre
aumento de eficiência e confiabilidade).
99 Com exceção da geração termonuclear, onde o custo de investimento supera o operacional.
100 Fabricação de todo o conjunto: turbinas, a gás e a vapor, e caldeiras.
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parcela da ABB em 2000 na sociedade formada no ano anterior) e a Mitsubishi (com

participação localizada predominantemente na Ásia). Apesar do reduzido número de

fabricantes, o mercado é bastante competitivo (o que levou, inclusive, a falhas de

projeto de turbinas de maior eficiência lançadas no mercado), em virtude dos altos

valores dos equipamentos e da busca crescente de redução de custos das concessionárias

devido ao ambiente de reforma do setor elétrico.

6.3 PRINCIPAIS CUSTOS

Entre os custos da geração termelétrica (excluindo impostos), destacam-se:

investimento; combustível; O&M e transmissão101.

O custo médio de investimento situa-se em torno de 450 a 650 US$/kW, sem considerar

o custo financeiro durante a construção102, abrangendo equipamentos, transporte,

montagem e comissionamento. Cabe ressaltar que esse valor pode variar,

principalmente, em função do porte e restrições ambientais O conjunto turbina-gerador

responde pelo principal custo, atingindo uma faixa de 65 a 80% do investimento total.

A disposição do conjunto das turbinas (lay-out) também influencia no custo de

investimento, existindo diferentes alternativas para uma mesma potência total instalada.

Entretanto, observa-se um trade-off entre arranjos que permitem mais flexibilidade

operativa (reduzindo o risco de parada por indisponibilidade de uma máquina) e o custo

dos mesmos103. Outro fator relevante que pode influenciar o custo de investimento é a

postergação104, ou mesmo isenção, do imposto sobre circulação de mercadorias – ICMS

sobre os equipamentos (cuja alíquota é de 18%).

O custo do gás natural pode ser dividido nas seguintes parcelas:

•  custo do combustível (commodity);

•  custo do transporte;

•  margem de comercialização da distribuidora; e

•  impostos estaduais (ICMS).
                                                          
101 A participação relativa desses custos no total, incluindo-se também impostos, será apresentada na
seção 8.2.
102 Também chamado de juros durante a construção (JDC). O custo total varia principalmente com o porte
e, em menor grau de importância, com  a localização.
103 Maior flexibilidade implica em aumento no número de turbinas, com a consequente redução da
potência unitária
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Os preços do gás foram definidos a partir de sua origem (nacional ou importado). Pela

portaria MME 03 de 17/3/2000, considerando a data base, para fins de atualização

trimestral de preços, a média de preços do período junho/agosto de 1999, o preço

referência da commodity foi fixado em 110,8 R$/103 m3 (equivalente a 1,65

US$/106Btu, na data base)105, e o de transporte em 19,4 R$/103 m3 (corrigido pelo

IGPM, equivalente a 0,29 US$/106Btu na data base). Para o gás importado, as condições

mudam substancialmente, considerando a data base junho de 1999, o preço referência106

da commodity estabelecido foi 1,13 US$/106Btu até 2008 (se elevando para 1,18  até

2017 e 1,19 até 2021) e a parcela de transporte igual a 0,929 US$/106Btu até 2008 (se

elevando para 0,966 até 2017 e 1,00 até 2021. Em virtude de elevação nos preços

internacionais do petróleo, os preços da commodity nacional e importada atingiram,

respectivamente, os valores de 2,15 US$/106Btu e 1,83 US$/106Btu (preços praticados

para o trimestre outubro/dezembro de 2000) [26]. Devido ao grande diferencial de

preços entre o transporte nacional e internacional, os preços totais

(commodity+transporte) apresentam diferença substancial107.

A margem de comercialização da distribuidora local tende a variar conforme os acordos

entre as empresas de gás, e depende do volume de gás contratado. Como valor médio,

tem-se adotado 0,15 US$/MMBtu, e considerado como custo fixo108.

A incidência de ICMS sobre o consumo do gás para geração também irá variar

conforme as negociações entre os investidores e os estados. Por ser uma atividade

essencial, e de difícil compensação109, existe uma perspectiva favorável da não

incidência desse imposto.

No primeiro semestre de 2000, iniciou-se a negociação dos contratos de venda de gás

para as distribuidoras estaduais nas seguintes condições:

                                                                                                                                                                         
104 Também chamada de diferimento. Outra possibilidade é o pagamento e a posterior venda de créditos
de ICMS no mercado.
105 A fórmula paramétrica para reajuste da parcela commodity considera a evolução de preços de cesta de
óleos internacionais e da taxa de câmbio (dolarizando a parcela nacional).
106 Para reajuste do combustível importado a fórmula segue a mesma lógica do nacional. Para a parcela de
transporte o reajuste considera, além do câmbio, o índice de preços do consumidor dos EUA– CPI
(consumer price index).
107 O impacto desse diferencial será avaliado na seção 9.4.
108 Até agosto de 2000, os termos dos contratos de venda de gás entre a Gaspetro e as Distribuidoras
estaduais ainda não haviam sido divulgados.
109 Seria possível a compensação do imposto caso ocorresse a venda para consumidores livres, pex.
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•  média de consumo mínimo mensal: 56% do valor total contratado110;

•  média de consumo mínimo anual: 70% (take or pay) do contratado;

•  limite  de contabilização de saldo de gás não consumido no ano111;

•   média de consumo mínimo anual para parcela de transporte: 95% (ship or pay).

Os custos de operação e manutenção (O&M), excluindo-se combustível para geração,

dividem-se em  fixo e variável. O custo fixo, que tem como  principais componentes a

mão de obra contratada ou terceirizada e materiais de consumo, atinge em  média 12

US$/kW.ano. Já o custo variável situa-se na faixa de 1 a 1,5 US$/MWh, e refere-se ao

desgaste e a maior necessidade de manutenções nas máquinas.

Outro custo, que pode ser relevante, refere-se à tarifa de transmissão da malha básica

que a usina deve pagar ao ONS. Este custo está associado à contribuição da geradora

nos custos do sistema de transmissão. O valor é calculado anualmente, e fixado no  mês

de maio, vigindo por 12 meses. A metodologia considera o fluxo de energia na malha de

transmissão, e custos incrementais de expansão112, tendo sido desenvolvido pelo CEPEL

para a ANEEL, o modelo de cálculo chamado NODAL113.

Usinas em centros de carga, em geral, atuam aliviando o sistema (a energia “injetada”

no ponto de conexão da usina alivia o fluxo local), podendo ter inclusive tarifas

negativas Porém, devido as características do sistema brasileiro (elevadas taxas de

crescimento da demanda e de investimentos),  observa-se, em geral,  uma grande

sensibilidade da tarifa à variações de injeção de carga no sistema (para valores acima de

100 MW). Ou seja, podem haver inversões de sinal e forte crescimento da tarifa, quando

se compara a situação antes e depois da entrada da usina.

No caso das usinas constantes nos contratos iniciais114, a tarifa de transmissão, para no

período junho 2000 a maio 2001, é de 3.235,49 R$/MWmês115.

                                                          
110 Refere-se ao máximo consumo da usina (usualmente  calculado a partir da capacidade instalada)
111 Caso o consumo seja inferior a 70% do contratado, a empresa paga o limite e obtém um crédito junto a
distribuidora, a ser compensado nos anos em que o consumo médio anual exceder ao mínimo (take or
pay).
112 Ver Res 247 de 13/8/99, Res 281 e Res 282  de 01/10/99, e manual de metodologia do modelo
NODAL (disponível no site da ANEEL)
113 O modelo permite o cálculo da tarifa no ponto de injeção da geração, e considera o impacto no
carregamento da rede (contribuição no carregamento), a partir de um despacho (fluxo) de carga
previamente calculado.
114 Até o término dos contratos iniciais (2008), as usinas arcarão com o total dos custos de transmissão.
115 O custo médio teve um reajuste de 14,6% em 2000 (ver Res ANEEL 167 de 31/5/00)
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Ressalte-se que, na análise de risco,  é fundamental a separação dos custos fixos e

variáveis, uma vez que no período de custos marginais baixos do sistema elétrico, a

usina poderia se beneficiar (ou seja, é mais vantajoso comprar no spot), não incorrendo

em custos de combustível e de O&M variável. Já os custos de O&M fixo e transmissão

ocorrerão, independentemente de a usina estar operando ou não.

As usinas apresentam também um  alto fator de disponibilidade (é considerado o valor

de  95%), durante uma vida útil de 20 anos, o que beneficia a assinatura de contratos de

energia na quase totalidade da sua capacidade116.

Os dados utilizadas para o cálculo do custo variável de operação117, são:

•  eficiência da usina, em % (ou pode-se utilizar o heat-rate118)

•  poder calorífico inferior do combustível (PCI), em kcal/m3, que é a energia

efetivamente aproveitada na combustão;

•  custo do gás119 em $/106Btu (unidade monetária por milhão de Btu, 106Btu= 252 x

103 kcal); e

•  O&M variável, em $/MWh.

Além dos custos variáveis, também são considerados, usualmente, os seguintes custos

fixos de operação:

•  custo de transporte do gás ($/MMBtu);

•  O&M fixo, em MM$/ano;

•  custo de transmissão de energia ($/kW.mês ou ano); e

•  seguro dos equipamentos.

Para as variáveis a seguir, foram assumidas hipóteses de manutenção dos valores

constantes120 durante o horizonte de análise:

                                                          
116 Lembrando que existe o risco, em caso de quebra/falha, se toda a energia estiver contratada no longo
prazo, do gerador ter que comprar energia no spot para honrar o contrato.
117 Foi desconsiderado o custo de partida da usina (curva de custo) para operação de forma flexível. Em
projetos de análise de investimento esse valor não é relevante.
118 Relação entre a energia consumida para geração de uma unidade de energia elétrica (usualmente
representada por kcal/kWh ou Btu/kWh)
119 Também chamado de  custo da commodity + margem distribuidora
120 A inflação é desconsiderada na avaliação econômico-financeira. O preço é referenciado a determinada
data, usualmente,  a da elaboração do estudo.



66

•  custos O&M fixo e variável;

•  custo do gás;

•  custo de uso da malha básica de transmissão;

•  a eficiência da usina; e

•  fator de disponibilidade da usina constante (% tempo que a usina está apta a

operar).

6.3.1 DEMAIS CUSTOS QUE INFLUENCIAM A VIABILIDADE DO
EMPREENDIMENTO

A seguir são apresentadas as demais variáveis que influenciam a análise de viabilidade:

•  impostos incidentes sobre a receita e movimentação financeira (PIS, COFINS e

CPMF);

•  impostos incidentes sobre a renda (IR e Contribuição Social)

•  seguro das instalações;

•  capital circulante (relacionado com  prazos médios de pagamento e de recebimento

de contas operacionais121); e

•  encargos do setor elétrico (taxa de fiscalização da ANEEL e RGR122)

Das variáveis acima, destacam-se os impostos sobre a renda e a receita.

                                                          
121 Por exemplo, quando o prazo médio de recebimento é menor que o de desembolso, é necessário um
desembolso de caixa
122 Prevista para ser extinta em dezembro de 2002 (Lei 9648 de 27/5/98)
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7. A CONSTRUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO

A análise de investimentos toma por base o fluxo de caixa resultante do

empreendimento, ao longo de um período, usualmente considerado como a vida útil, ou

período econômico123.

O fluxo de caixa, por sua vez, é construído a partir de previsões de entrada

(recebimentos) e saídas (desembolsos). Logo o critério da construção do fluxo é o

financeiro e não econômico124. Dessa forma, são feitos alguns ajustes para

compatibilização entre dados econômicos (receitas, custos e despesas) para financeiros.

O principal ajuste se dá por meio de estimativa do prazo médio de recebimento e do

prazo médio de desembolso das contas (ambos em dias no ano), ou seja, quanto maior a

defasagem entre recebimento e desembolso, maior a necessidade de caixa125 do projeto,

e vice-versa. A diferença entre as contas de curto prazo (direitos e obrigações) é

chamada de capital circulante do projeto. O objetivo do administrador é reduzir ao

mínimo o prazo médio de recebimento e aumentar ao máximo o prazo de desembolso,

de forma a otimizar o caixa126. Observa-se que o capital circulante é dinâmico, uma vez

que as receitas e despesas variam de acordo com a forma na qual a usina esteja

operando. Esta situação é espelhada mensalmente no fluxo de caixa.

Dados observados para empresas geradoras no Brasil indicam prazos médios de

desembolso superiores aos de recebimento, ou seja, uma situação favorável de geração

de caixa. Entretanto, em virtude do curto horizonte dos dados disponíveis (privatização

recente) e uma parcela ainda reduzida de geração térmica127 (não existem dados

publicados de empreendimentos termelétricos), adotou-se nas simulações uma situação

de equilíbrio (ou igualdade) entre prazos médios de desembolso e de recebimento.

                                                          
123 Período em que não são necessários investimentos para reposição dos equipamentos, ou seja, prazo em
que se espera o retorno do capital investido, considerando um determinado custo do capital.
124 O critério econômico refere-se à direitos de recebimento (receitas) e de obrigações (custos e despesas).
Em termos práticos, a diferença é a defasagem temporal, que afeta a rentabilidade calculada.
125 Ilustrando: um prazo médio de recebimento da venda de energia de 45 dias e um prazo médio de
compra de combustível 30 dias. Usualmente, também estima-se a necessidade de saldo de caixa mínimo,
que representa também uma saída de caixa.
126 O conceito de estoque zero segue este princípio de otimização.
127 Adicionalmente, o cálculo dos prazos médios de desembolso fica prejudicado devido ao subsídio da
CCC à geração térmica.
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Outro fator que pode afetar o fluxo de caixa é a defasagem entre datas de reajustes de

receita (tarifa) e de pagamentos (combustível com correção cambial). Uma forma de

reduzir o risco, porém com custo elevado no Brasil, é realizar operações de hedge

cambial. Outra forma,  seria a negociação da energia gerada com as distribuidoras128

com diferentes datas base de reajuste (por exemplo: negociação de ¼ da potência

vencendo a cada trimestre). Nesse caso a exposição ficaria diluída129.

Conforme será descrito na seção a seguir, os valores considerados para o custo de

capital de terceiros (juros) representam taxas reais (acima do índice de inflação).

Ressalta-se que, quando ocorre a capitalização dos juros (incorporação ao principal)130,

o valor não representa um desembolso no período, apesar de contabilmente ser apurada

a despesa (seguindo o critério econômico).

De forma simplificada, o fluxo de caixa de um período n pode ser representado da

seguinte forma:

FCXn = RECn – CUSn – JURn – IRn + DEPn +CAPn– INVn – AMORTn – CCLn

Onde:

n = período;

FCXn = fluxo de caixa;

RECn = receita líquida (abatida de taxas e contribuições incidentes diretamente, como

RGR, CCC, COFINS, PIS/PASEP e CPMF);

CUSn = somatório de todos os custos e despesas, incluindo a parcela de depreciação e

amortização dos investimentos;

JURn = resultado financeiro (despesa de juros com financiamentos – receita financeira

de aplicação do caixa);

IRn = impostos incidentes sobre o lucro contábil (REC-CUS-JUR)131;

                                                          
128 As distribuidoras no sistema interligado S/SE/CO teriam maior capacidade de absorver esses reajustes
devido ao volume total de energia comprado para atenderem seus mercados e as diferentes datas base de
reajuste. Já para o sistema N/NE, dependendo do porte da usina e dos custos de transmissão, a  operação
teria menos chances de êxito.
129 Ressaltando-se que no primeiro ano de contratação o risco existiria enquanto as parcelas não forem
negociadas.
130 Ver pág  72.
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DEPn= parcela de depreciação e amortização contábil dos investimentos realizados.

Apesar de ser um custo, representa uma recuperação do capital ao longo do

período de vida útil do empreendimento, ou seja não há desembolso de caixa132.;

CAPn= captação de recursos no período (empréstimos, financiamentos e aportes de

acionistas);

INVn = investimentos realizados no período. Em geral esta parcela é igual a zero após a

entrada em operação. Porém, podem ocorrer situações de entrada em operação,

com expansão posterior (caso, pex, de antecipação de entrada  de máquinas);

AMORTn = amortização (pagamento) do principal de empréstimos e financiamentos

contraídos; e

CCLn = capital circulante líquido, representando o saldo entre contas a receber e a

pagar.

A ESTRUTURA E O CUSTO DE FINANCIAMENTO

A participação de capitais de terceiros no financiamento do projeto é fundamental para

sua viabilização. Para isso existe vasta literatura procurando avaliar a estrutura ótima de

capital, ou seja, a relação capital próprio / capital de terceiros no financiamento do

projeto [27].

A participação de capitais de terceiros (CT) pode variar em função do risco do projeto

(garantias apresentadas, características do negócio, etc.), política de financiamento do

fabricante dos equipamentos (ou do governo do país onde o equipamento é fabricado) e

o risco do país133.

Uma vez que o custo financeiro representa uma despesa na apuração do resultado ou

lucro do empreendimento, o custo efetivo do CT no projeto é calculado abatendo-se os

                                                                                                                                                                         
131 O cálculo do IR/CS, considera a regra, da receita federal, de possibilidade de compensação de
prejuízos contábeis (observados usualmente em períodos iniciais de operação usina), quando da apuração
de lucros posteriores.
132 Conceitualmente, a depreciação representa o custo de investimento no período (ou seja o investimento
total dividido pela vida útil). Uma vez que ele é feito, necessariamente, antes da entrada de operação, o
valor é recuperado ao longo do tempo. Com o mesmo conceito, outra parcela, admitida contabilmente
pela regulamentação do setor elétrico, é a parcela dos juros dos financiamentos, que é apurada até a
entrada em operação, sendo permitida, então, sua recuperação ao longo do tempo (custo chamado de
amortização)
133 Neste aspecto é interessante observar a elevada participação de capitais de terceiros em projetos na
Ásia, antes da crise de 1997.
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impostos e taxas sobre a renda auferida (imposto de renda e contribuição social)134.

Assim sendo, pode-se avaliar o  custo efetivo do capital de terceiros por meio da

seguinte fórmula:

)1( IRtxjCT −×=

onde:

txj = taxa de juros do financiamento

IR = alíquotas de imposto de renda e contribuição social (CS)

Como o valor considerado teto para taxa de financiamento de longo prazo situa-se em

torno de 12%aa (em termos reais, ou seja, já descontada a inflação), e as alíquotas de

impostos atingem 34%, conclui-se que é mais vantajoso o uso mais intenso de capitais

de terceiros (uma vez que e o CP situa-se entre 15 a 18%aa).

Agregado ao financiamento, diversos outros custos bancários são também observados,

podendo-se destacar: comissão de permanência (commitment fee), incidente sobre o

saldo total do empréstimo ainda não utilizado135; comissão antecipada sobre o valor

liberado (front-end fee), descontada em cada liberação; contrapartidas, como seguros e

aplicações financeiras.

Para empréstimos internacionais, pode-se adotar, simplificadamente, uma taxa de

12%aa (mais variação cambial) que englobaria todos os custos (conhecida como all-in

costs).

Ressalta-se que a  relação CT:CP, também chamada de alavancagem,  tem limites, uma

vez que quanto maior a participação de financiamentos, maior o risco do projeto (o

pagamento dos juros e da amortização é prioritário frente aos dividendos) percebido

pelos banqueiros, ou seja há um comprometimento maior do fluxo de caixa com

desembolsos contratados (sem ter relação com a renda auferida das operações da usina).

Os bancos, usualmente, medem a capacidade de pagamento, calculando um índice

chamado índice de cobertura da dívida, que relaciona a geração de caixa do
                                                          
134 Admitindo-se que o empreendimento apresentará lucro ao longo do período de análise. Ou seja, a
diferença receita – custos totais seja positiva nos períodos da análise.
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empreendimento no ano e o serviço da dívida (composto de juros mais amortização do

principal). Assim, quanto maior o endividamento, menor o índice de cobertura, fazendo

com que o projeto não seja financiável.

Para o setor elétrico é comum observar-se uma alavancagem de 70/30, ou seja 70% CT

e 30% CP. Em casos de estruturas montadas de garantias de contratos de venda de

energia (PPA’s) e de compra de combustíveis a preços previamente definidos, pode-se

chegar a até 80%136.

O empreendimento é montado como uma sociedade de propósito específico (SPC), com

um acordo de acionistas definindo a participação e papel de cada um dos sócios. Isso,

por um lado, faz com que o risco seja segregado das empresas controladoras137 ( o valor

não compõem o ativo imobilizado do acionista, sendo representado como investimento),

por outro lado demanda mais tempo para a formatação do negócio e também custos

adicionais.

No Brasil, para o estabelecimento de um empreendimento de geração, é necessária a

criação de uma empresa, classificada pela ANEEL como produtor independente de

energia. Ou seja, uma concessionária de distribuição deve constituir uma empresa

específica para cada empreendimento de geração, que tem o mesmo conceito de uma

SPC.

Também podem ser montados esquemas de financiamento por meio da emissão de

títulos conversíveis em ações, como debêntures, que aumentam a atratividade do

negócio para os financiadores (o BNDES e o IFC138 já usaram desse procedimento para

financiamentos a outros segmentos industriais), porém em caso de conversão em ações,

os empreendedores reduzem seu fluxo de dividendos. Títulos passíveis de serem

negociados no mercado, como debêntures, também apresentam atrativos para os bancos,

que, dependendo de sua estratégia, podem ficar com os papéis em carteira, ou repassá-
                                                                                                                                                                         
135 Representa o custo da “reserva” do montante ainda não sacado pelo investidor (teoricamente, o banco
teria menos flexibilidade em emprestar este capital, uma vez que estaria compromissado no curto prazo).
136 O arranjo é chamado também de project finance. O maior obstáculo para sua implementação é a
complexidade e os altos custos de transação (seguros, contratos, custas advocatícias, tempo de
estruturação, definição de responsabilidades  e acordo entre sócios), fazendo com que poucos projetos, a
nível mundial, sejam implantados por meio dessa modalidade.
137 Na realidade, parte do risco é absorvido pela controladora, uma vez que os bancos exigem garantias
dos acionistas para liberação dos financiamentos
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los139 para investidores institucionais (seguradoras e fundos de pensão, pex.). Outra

forma, é o lançamento de títulos lastreados em energia, ou seja valorados em certa

quantidade de energia (com remuneração atrelada a um determinado grupo tarifário),

podendo ter sua entrega física140 ou apenas efetivada financeiramente.  Na prática, o que

se observa atualmente no país, é a participação, como acionista, de grandes

consumidores de eletricidade, como setores de alumínio, siderurgia e cimento.

A amortização do principal (exclui os juros, que são pagos em períodos mensais ou

trimestrais) desses títulos se dá normalmente na data de  vencimento. É comum,

próximo ao vencimento,  a prática de refinanciamento (ou rolagem), por meio da

emissão de títulos de valor equivalente141. Ou seja, mantém-se o nível de

endividamento, continuando porém o pagamento dos juros. Nesse caso, cabe mencionar

que a operação de refinanciamento tende a ser atrativa142, uma vez que o

empreendimento já estará operando e gerando caixa, o que fará com que o custo da

captação se reduza143.

Cabe destacar que, a inexistência de mercados futuros de energia dificulta, não só a

montagens de estratégias de financiamento, como também de hedge (para compradores

dos PPA’s).

No Brasil,  a única fonte disponível de recursos para financiamento de longo é

proveniente do BNDES, que disponibiliza créditos diretamente, ou por meio dos bancos

repassadores144. Existe a possibilidade de captação em três tipos de indexadores: taxa de

juros de longo prazo (TJLP)145,  cesta de moedas146 ou Libor147 de 6 meses Em ambos

                                                                                                                                                                         
138 International Finance Corporation, organismo do Banco Mundial para financiamento de investimentos
privados em países em desenvolvimento.
139 Nesse caso a operação é contabilizada como ativo do banco (com seus respectivos riscos de crédito
associados), mas sim apenas uma receita de intermediação bancária (operação conhecida como off-
balance).
140 Conceito de mercado a termo, onde os contratos não são padronizados. A CESP usou esse artifício
para financiar o término de uma usina no estado de São Paulo, lançando títulos chamados certificados de
energia à termo.
141 Isso vale, não só para títulos (debêntures e bonus), como também para financiamentos corporativos.
142 A menos que seja realizada em período de instabilidade, com elevação das taxas de juros.
143 A incerteza sobre o início de operação (e mesmo o risco da operação) se reduz, impactando
favoravelmente as taxas de juros.
144 Nesse caso, existe uma comissão de repasse que cobre os custos dos bancos (inclusive de risco de
crédito)
145 Calculada a partir da meta de inflação para os 12 meses seguintes, e do prêmio de risco dos títulos
internos e externos do governo (ver res BACEN 2654 de 30/09/99)
146 Calculada a partir do custo médio ponderado das captações externas do BNDES
147 London Interbank Offered Rate – taxa interbancária negociada em Londres
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os casos existe o risco de não serem prefixadas148 [28]. Já o spread total para projetos do

setor elétrico149 (básico + risco de crédito) situa-se em  5%aa (caso haja concorrência

internacional e o fornecedor seja brasileiro o spread cai para 3,5%).

A TJLP apresenta uma atrativo importante, que é a capitalização da parcela que exceder

a 6%aa, ou seja, esse valor é adicionado ao principal, o que alivia o fluxo de caixa do

empreendimento enquanto este não inicia sua operação.

O gráfico 7.1.1, a seguir, apresenta a evolução do valor da TJLP e da cesta de

moedas150, acumulado em 12 meses até a data, em termos reais. Como pode ser

observado, ambos indexadores têm apresentado reduções nos últimos meses, tendendo

para valores iguais a zero, ou mesmo ligeiramente negativos. O custo médio, em todo o

período, foi de 4,5 e 3,7%aa para TJLP e cesta de moedas, respectivamente. Porém,

quando as volatilidades151 são analisadas, nota-se a grande variação na cesta de moedas

(maior que a da TJLP, mesmo antes da crise cambial de janeiro de 1999). Ou seja,

baseando-se no comportamento histórico, e na situação atual das contas externas do

país, tende a ser mais vantajosa a alternativa de endividamento em TJLP.

                                                          
148 A TJLP é recalculada a cada 3 meses.
149 Programa de Apoio ao Setor Elétrico
150 Indexador que serve também para comparação, caso a opção fosse captar financiamentos
internacionais.
151 A volatilidade (medida a partir do desvio padrão) calculada da cesta de moedas, para todo o período,
foi 7 vezes superior a da TJLP.
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Gráfico 7.1.1

O esquema de amortização do financiamento  segue a regra do sistema de amortizações

constantes – SAC152, onde o pagamento do principal é efetuado trimestralmente, em

parcelas iguais (pex. para um período de amortização de 120 meses, cada parcela

equivale a 3/120 x valor total financiado).

Ressalte-se que, empreendimentos localizados em áreas incentivadas (áreas abrangidas

pelo Fundos Constitucionais das Regiões Norte, Centro Oeste e Nordeste), podem se

beneficiar de empréstimos em condições favorecidas, bem como reduções/isenções

fiscais153.

O custo do capital próprio, numa avaliação de viabilidade, nada mais é que a

rentabilidade esperada do projeto, sob a ótica do investidor. No Brasil, estima-se que

esse valor para empreendimentos termelétricos se situe na faixa de 15 a 18%aa. Uma

taxa dessa magnitude, por um período de 20 anos, quando comparada aos países

desenvolvidos, é bastante elevada154. Ressalte-se que o custo do capital próprio tem

forte influência no cálculo do valor presente do fluxo de caixa, uma vez que representa a

taxa utilizada para desconto, que cresce exponencialmente com o período, ou seja:
                                                          
152 Forma mais comum de amortização de financiamentos de longo prazo. Nela, os juros incidem sobre o
saldo. Outro esquema existente é o PRICE, onde a parcela da amortização é crescente, ou seja os
desembolsos iniciais são menores que o SAC, situação que se inverte a partir da metade do período.
153 Ver regulamentos dos Fundos FINOR  (Nordeste), FCN (Norte) e FCO (Centro Oeste)
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( )∑
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1 1 , onde:

VPL = valor presente líquido do projeto;

n = vida útil considerada

FLCi = fluxo de caixa calculado no ano i

txd = taxa de desconto, ou custo do capital próprio

Como pode ser constatado na equação, o valor do denominador (fator de desconto)

cresce exponencialmente com o tempo, reduzindo, da mesma forma, o valor do fluxo de

caixa futuro do empreendimento. Dessa forma, os valores próximos ao início da data

0155, têm um peso significativamente superior aqueles mais distantes. Estratégias que

aumentam o fluxo de caixa nos períodos iniciais, como por exemplo: antecipação de

entrada de usinas (antecipação  do cronograma); refinanciamento do projeto (evitando

amortizações nos primeiros anos);  aumento do fator de disponibilidade da usina nos

primeiros anos; expansão gradativa da capacidade instalada (sem aumento de custos

globais de investimento e diluindo os custos operacionais fixos);  resultam em aumento

do VPL do projeto, ou da taxa de rentabilidade ao investidor (também chamada de taxa

interna de retorno do investidor).

Qualquer que seja a metodologia de cálculo do custo do capital próprio (CP), a ser

utilizado como taxa de desconto no fluxo de caixa do investidor, seu valor é sempre

superior ao de terceiros, considerando taxas de rentabilidade reais de longo prazo.

O procedimento mais adotado é a metodologia do Capital Asset Pricing Model –

CAPM, onde o custo do CP é segregado 2 parcelas:

•  risco do negócio; que no caso de energia elétrica apresenta um risco

tradicionalmente abaixo do risco de mercado (fato que vem se alterando com as

mudanças recentes no setor a nível mundial, em particular a inserção da

competição); e

•  rentabilidade de títulos sem risco156 de prazo compatível com o projeto

                                                                                                                                                                         
154 Taxas de retorno de longo prazo em torno de 10% nominais em US$ são usualmente observadas.
155 Data de referência para a avaliação do projeto.
156 Considerados títulos do governo federal americano (pex. Treasury Bonds – T-Bonds).
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Na metodologia CAPM, a primeira parcela é mensurada a partir da relação entre o

retorno do negócio e a rentabilidade do mercado (ambos medidos por meio da variação

do preços dos ativos negociados em bolsa e deflacionados). Essa relação tem o nome de

beta (β)157  (podendo ser da empresa ou do segmento). A  equação abaixo apresenta a

forma de cálculo do custo do capital próprio:

CP = Rt + β x (Rm-Rt)

Onde:

CP= custo do capital próprio

Rt = rentabilidade de títulos sem risco

Rm = rentabilidade do índice do mercado de renda variável (pex IBOVESPA)

β= beta, ou relação entre as rentabilidades (ou variação de valor) do negócio e do índice

de mercado

(Rm-Rt) = prêmio de risco

A adoção do modelo no Brasil exige cautela [29], uma vez que o mercado bursátil

nacional apresenta diversas imperfeições para o cálculo dos betas setoriais. Entre elas,

destacam-se:  o reduzido valor de mercado das empresas158; a falta de liquidez; e a

concentração do índice Bovespa em um número reduzido de empresas159, e curto

histórico de preços das ações. Na década de 90, além da instabilidade econômica,

observou-se também uma forte reestruturação, com  aquisições, fusões e incorporações

de empresas, o que ocasionou fechamento de capital e redução da liquidez dos papéis

em bolsa.

Valores de beta calculados para as empresas de energia elétrica em países desenvolvidos

situam-se entre 0,5 e 0,7. Ou seja as empresas, ou o setor, apresentam risco

substancialmente menores que o de mercado (isto implica em custo do capital próprio

mais reduzido). Observa-se, porém, que, com o processo de reestruturação do setor

energético em vários países, o beta tende a se elevar (o risco do negócio se eleva com a

competição).
                                                          
157 O CAPM assume que, num mercado competitivo, o prêmio esperado (diferença entre rentabilidade de
mercado e rentabilidade de títulos públicos) de risco varia em proporção direta com o beta.
158 Calculado a partir do produto entre o número de ações e o seu valor negociado em bolsa. Esse valor,
no final de 1999 era de US$ 200 bilhões (com fortes oscilações durante o ano, devido a instabilidade
cambial).
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Normalmente, considera-se no cálculo do CP, o risco país (ou spread observado nos

títulos de longo prazo do país, frente ao rendimento dos títulos do governo americano de

mesmo prazo). Esse procedimento, além de ser simplista (alocando incertezas nas

demais variáveis como câmbio, capacidade de pagamento do país, etc.), penaliza o

projeto, uma vez que usualmente adota-se uma taxa de desconto constante ao longo de

todo período de análise (ou seja, considera-se o desequilíbrio, ou a percepção de risco

do país  no curto prazo, durante toda vida útil do projeto).

Como mencionado anteriormente, a faixa de valores utilizada para o custo do capital

próprio é de 15 a 18%aa. Para efeito de comparação, em países desenvolvidos utiliza-se

valores entre 8 e 10%aa.

A grande diferença entre esses custos implica em substancial elevação no custo da

energia, podendo atingir cerca de 22%, quando se compara o custo de geração

utilizando-se 10%aa e 18%aa160.

                                                                                                                                                                         
159 O que facilita a adoção de estratégias especulativas por parte dos investidores (especuladores).
160O assunto será abordado na seção a seguir.
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8. ANÁLISE DETERMINÍSTICA DA VIABILIDADE FINANCEIRA DA USINA

Nesta análise, não será considerada a possibilidade de a usina se beneficiar da operação

flexível, ou seja, não são apuradas reduções de custo nos períodos em que  o preço da

energia no mercado spot se situa em nível inferior ao custo variável da planta. Nessa

situação, é mais vantajoso não gerar e comprar energia no spot para atender ao(s)

contrato(s) de venda. Dessa forma, esta  análise é  conservadora, uma vez que, como

será mostrado na seção a seguir, a possibilidade de operação flexível aumenta a

atratividade do investimento.

Deve ser ressaltado que esse procedimento é o usual para avaliação de viabilidade,

devido, principalmente, ao desconhecimento, por parte dos analistas, da técnica de

utilização do NEWAVE para projeção de cenários de custos marginais para o

subsistema onde a usina está localizada.

São realizados estudos de sensibilidade para o VPL, a TIR161 e a tarifa necessária para

remuneração do capital162, a partir de variações nos dados de tarifa de venda de energia,

custo do capital próprio, preço do combustível e alavancagem do capital.

Foram assumidas as seguintes hipóteses durante o horizonte de análise:

•  a usina opera de forma inflexível (100% despachada) e vende toda a sua energia163

a um preço constante (em termos reais) por meio de contratação bilateral, não se

expondo ao risco do preço no mercado spot;

•  valores utilizados foram considerados em moeda constante, e a variação do dólar

está atrelada a moeda nacional, não sendo considerado também o custo de hedge164;

•  relação capital próprio e dívida de 30 / 70;

•  financiamento (custo de capital de terceiros) a uma taxa real de 8%aa165;

•  receitas e custos indexados igualmente pela inflação, não sendo considerados

descasamentos nos índices de correção dos valores no longo prazo166;

                                                          
161 Ou rentabilidade do projeto
162 Também chamada de tarifa de equilíbrio (ou tarifa que iguala a taxa de remuneração do capital próprio
à taxa interna de retorno do fluxo de caixa do investidor)
163 Energia gerada  (MWh)= Potência total (MW) x Fator de Disponibilidade x 8.760 horas/ano
164 Não foi considerado “descasamento” das moedas, devido ao horizonte da análise ser longo (20 anos) e
da desvalorização cambial ocorrida em 1999.
165 Ver seção 7.1 - A Estrutura de Financiamento
166 Refere-se a diferenças significativas, no longo prazo, de índices de evolução de preços e custos
nominais (valores correntes).



79

•  taxas e impostos considerados constantes (não foram simuladas elevação ou

redução de nenhuma alíquota hoje existente); e

•  valor de combustível (parcela da commodity) em US$, considerado constante ao

longo da análise.

O quadro 8.1 apresenta as hipóteses consideradas nas simulações do modelo ANAFIN

(caso base)167:

Quadro 8.1
PARÂMETRO/VARIÁVEL VALORES OBS

DADOS GERAIS

Data base da análise Junho 2000

Taxa de câmbio 1,80 R$/US$

CARACTERÍSTICAS DA USINA

Potência Total 500 MW

Rendimento 51% (heat-rate=6.685 Btu/kWh)

Fator de Disponibilidade 95%

Investimento Total 275 MUS$ 550 US$/kW x 500.000kW

Vida Útil 20 anos

Início de Construção Jun. 2000

Entrada em Operação Dez 2002

Cronograma Financeiro 20 / 45 / 35 % desembolso em 2000/ 2001/ 2002

O&M fixo 6 MUS$/ano 12 US$/kW.ano x 500.000 kW

O&M variável 1,5 US$/MWh

Custo Transmissão 4,2 MUS$/ano 0,7 US$/kW.mês x 12 x 500 MW

COMBUSTÍVEL168

Preço commodity (*) 2,19 US$/106Btu

Preço do Transporte 0,28 US$/106Btu

Quadro 8.1 (continuação)

                                                          
167 O modelo utilizado na análise (ANAFIN) permite a simulação de diferentes cenários para todas
variáveis consideradas, porém para evitar-se a geração de uma infinidade de cenários, foram adotadas
determinadas hipóteses  no estudo.
168 Adotou-se como base a Port MME 03 de 17/2/00, que definiu a tarifa de gás nacional em 110 R$/103

m3  (data base trimestre jun/ago 1999, corrigida por cesta de óleos), equivalentes a 1,65 US$/106 Btu na
época, e fixou a tarifa de transporte para o ano de 2000 em 19,4 R$/103 m3 (data base jun/99, indexador
IGPM). O valor vigente para o trimestre jul/set 2000 foi equivalente a 2,25 (preço médio do barril em  e
0,29 US$/106 Btu, para commodity e transporte, respectivamente.
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PARÂMETRO/VARIÁVEL VALORES OBS

Margem de Comercialização 0,15 US$/106Btu 5,7% do preço (commodity+transp.)

ICMS 0% Considerou-se a isenção de ICMS

Poder Calorífico Inferior 8.550 kcal/m3 1 kcal=252.000 MBtu

% Contratado da potência 95% Equivalentes a 475MW médios

COMERCIALIZAÇÃO DA ENERGIA
Contrato de Energia 3.942.000 MWh/ano 500MWx0,95x8.760h/ano

Preço de Venda da Energia (*) 57,2 R$/MWh Valor Normativo da ANEEL (base
junho 1999)

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO
Participação Capital Próprio 30% Participação nos investimentos totais

Custo do Capital Próprio (*) 15%aa

Participação de Capital

Terceiros (*)

70%

Custo Capital Terceiros 8%aa Custo real (acima da inflação)

Carência  Principal 2 anos

Prazo Amortização Principal 10 anos

Sistema Amortização SAC Prestações iguais

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

CPMF 0,30%

PIS/COFINS 3,65% Incidente sobre a receita

RGR 3% 2,5% do investimento, limitado a 3%

da receita

Taxa de Fiscalização da

ANEEL

0,5% Incide sobre a receita (o valor é

abatido da RGR)

IR/CS 34% Incide sobre o lucro contábil

Nota: (*) Valores simulados na análise de sensibilidade. Ressalte-se que o VN corrigido

para junho de 2000 situava-se numa faixa de 70 a 85 R$/MWh para geração

termelétrica.
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O gráfico 8.1 apresenta  o fluxo de caixa anual do projeto calculado ao longo do

horizonte de análise (20 anos). Para a tarifa de venda de energia de 57,2 R$/MWh, o

empreendimento só consegue gerar excedentes de caixa significativos a partir de 2011,

ou seja, a viabilidade só é obtida em caso de taxas de desconto (custo de capital próprio)

muito reduzidas. Nos três primeiros anos destacam-se os desembolsos provenientes do

investimento na planta, já dos 8 anos seguintes, ressalta-se o período de amortização do

financiamento (após o qual o fluxo de caixa anual atinge a R$40 milhões/ano). A

insuficiência de geração de caixa durante esse período indica elevado risco para o

agente financiador, concluindo-se que dificilmente o projeto seria financiado nas

condições adotadas169, fazendo com que a parcela de capital próprio tivesse que ser

elevada. O mesmo efeito do financiamento é notado para o fluxo de caixa calculado

para uma tarifa de 64,7 R$/MWh, porém com menos intensidade, devido à maior receita

de venda de energia. A diferença líquida é aproximadamente constante, atingindo 22 R$

milhões/ano, como consequência do impacto líquido no caixa, proveniente da elevação

tarifária170.

Gráfico 8.1

                                                          
169 Uma forma de melhorar o perfil do fluxo de caixa seria considerar o refinanciamento a partir da
entrada em operação. Outra hipótese seria tentar um  maior prazo de amortização. Ambas alternativas são,
porém, de difícil aceitação por parte dos bancos. O índice usualmente utilizado pelos bancos de fomento
para medir a capacidade de pagamento é o índice de cobertura da dívida, que indica a relação entre o
fluxo de caixa antes do serviço da dívida (juros+principal) pelo serviço da dívida.
170 Esse valor podendo ser calculado, de forma simplificada, por: (64,7-57,2)x energia vendida x (1-
impostos)
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Cabe ressaltar que o preço calculado de 64,7  R$/MWh é inferior ao VN atualizado para

junho de 2000, o que permitiria ao comprador dessa energia o repasse do custo aos seus

consumidores cativos e ainda auferir ganhos por estar adquirindo energia a custos

inferiores ao VN171. Sob a ótica do consumidor, o estabelecimento de VN´s elevados, se

por um lado incentiva a expansão da oferta, por outro lado existe o risco da adoção

como valor piso em mercados concentrados (poucos agentes de geração) e/ou em

situações onde os gerador e o comprador pertencem (ou tem participações) do mesmo

grupo de controle (a atividade de geração não é regulada, fazendo com que haja

possibilidade de estratégias de adoção de “centros de custo” na distribuição de energia).

A tabela 8.1,  a seguir, apresenta os principais indicadores de viabilidade, obtidos a

partir da simulação do fluxo de caixa do empreendimento. Como pode ser constatado,

considerando-se as variáveis adotadas, o empreendimento é inviável. O resultado para o

investidor atinge um valor negativo de expressivos 92,4 R$ milhões. Como

consequência, a rentabilidade calculada, ou taxa interna de retorno – TIR, situa-se em

um patamar bastante inferior à taxa de desconto adotada (15%aa).  Ou seja, a

rentabilidade do projeto não remunera o custo do capital próprio do empreendedor.

Três outros indicadores foram calculados, considerando uma condição de “ceteris

paribus”, ou seja, o indicador é calculado mantendo-se inalteradas as demais hipóteses

adotadas na simulação inicial:

•  Tarifa de Equilíbrio - TEQ: tarifa (ou preço) que “equilibraria” o projeto (preço

mínimo da energia para viabilizar o empreendimento, fazendo com que a

remuneração do capital próprio atingisse 15%aa, zerando assim o VPL). O valor

calculado, 64,7 R$/MWh, é  13% superior ao adotado no estudo (57,2 R$/MWh),

indicando que, para tornar atrativo o projeto, seria  necessário elevar o preço de

venda de energia para esse patamar;

•  Tarifa Máxima do Gás – parcela Commodity: adotando-se raciocínio análogo ao

item anterior, este indicador corresponderia à tarifa que atenderia a todas as

hipóteses de custos e receitas do projeto. Como pode ser observado na tabela 8.1,

seria necessária uma redução de 27% (de 2,19 para 1,60) na parcela commodity do

preço do gás, para viabilização do empreendimento;

                                                          
171 O raciocínio é valido também para geração hidroelétrica. Ver Res. ANEEL 233/99 no Anexo, seção 1.
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•  Investimento de Equilíbrio: esse indicador calcula o investimento unitário máximo

que viabiliza o empreendimento. Dessa maneira, seria necessária uma redução de

38% (550 para 339 US$/kW) no investimento previsto para tornar o projeto atrativo.

Tabela 8.1 – Resultados da Simulação

Indicador Valor
Valor Presente Líquido – VPL (R$ milhões) -92,4
Taxa Interna de Retorno - TIR (%aa) 6,5
Tarifa de Equilíbrio - TEQ (R$/MWh) 64,7
Tarifa Máxima do Gás - Commodity (US$/106Btu) 1,60
Investimento de Equilíbrio (US$/kW) 373

8.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Na análise de sensibilidade do VPL às variáveis de tarifa de energia (preço de venda),

custo de commodity e alavancagem, adotou-se o custo do capital próprio (CCP’s) de 10,

15 e 20%aa. O menor valor corresponderia ao investidor com perfil de governo, que

aceitaria taxas mais reduzidas de remuneração do seu investimento. Já o valor de 20%aa

espelharia a remuneração de investidores privados, buscando alta rentabilidade para seu

capital.

Os gráficos e comentários  a seguir apresentam uma análise de sensibilidade para as

principais variáveis do estudo.

8.1.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO PREÇO DE VENDA DA ENERGIA

Como pode ser observado no gráfico 8.1.1.1, o preço de venda de energia que

remuneraria os diferentes custos de capital próprio172, varia de 60 a 70 R$/MWh,

considerando-se o intervalo de 10 a 20%aa, respectivamente. Dessa forma, supondo a

tarifa adotada de 57,2 R$/MWh, o empreendimento torna-se inviável para custo de

capital próprio (CCP) acima de 6,5 %aa (ver gráfico 8.1.1.2). Por outro lado, conforme

indicado no gráfico 8.1.1, para investidores cujo custo do  capital próprio seja de 15%,

uma tarifa de venda de energia fixada em 70 R$/MWh (TEQ para CCP, ou taxa de

                                                          
172 A rentabilidade calculada, ou taxa interna de retorno-TIR do projeto, corresponde ao valor que iguala o
VPL do fluxo de caixa a zero.
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desconto,  de 20%aa), levaria a um VPL de 66 MR$173. Em termos de variação do VPL

em função da tarifa de venda, observa-se uma linearidade a partir de 52 R$/MWh.

Desse valor em diante, incrementos de 1 R$/MWh na tarifa, resultam em elevações

aproximadas no VPL de 18,5, 12,6 e 8,9 MR$, para CCP’s de 10, 15 e 20%aa,

respectivamente. Esses resultados indicam uma elevada sensibilidade do VPL do

projeto para diferentes hipóteses de tarifa, para ambas expectativas CCP.

Gráfico 8.1.1.1

Analisando-se a sensibilidade do custo unitário de investimento à tarifa, verifica-se,

conforme o gráfico 8.1.1.3, que o investimento máximo admissível para o projeto,

considerando-se o preço da energia de 57,2 R$/MWh, seria de 464, 373 e 310 US$/kW,

para CCP´s de 10, 15 e 20%aa, respectivamente. Ou seja, para viabilização do projeto,

haveria necessidade de uma redução no custo de investimento adotado (550 US$/kW)

entre 16 e 44%.

                                                          
173 Também chamado de ganho adicional ou EVA (economic value added).
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Gráfico 8.1.1.2

Gráfico 8.1.1.3
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8.1.2 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE AO PREÇO DO GÁS NATURAL (PARCELA
COMMODITY)

Analisando-se a influência do preço da commodity  no VPL do empreendimento (ver

gráfico 8.1.2.1), observa-se que seriam necessárias reduções no preço de 2,19 para 1,90,

1,60 e 1,24 US$/106Btu, para CCP’s de  10, 15 e 20%aa, respectivamente (ou 0,29, 0,59

e 0,95 US$/106Btu, respectivamente no valor total do gás) 174. O gráfico 8.1.2.1 indica,

ainda, que, cada 10 centavos de dólar subtraídos no preço do gás, representam

aproximadamente 12, 15 e 22 MR$ adicionais no VPL, para CCP´s de 10, 15 e 20%aa,

respectivamente. Por outro lado, adotando-se uma tarifa de 1,24 US$/106Btu, e um

custo de capital de 10%aa, a tarifa de energia poderia ser reduzida para cerca de 48

R$/MWh (ver gráfico 8.1.2.2).

Gráfico 8.1.2.1

O gráfico 8.1.2.3, apresenta a sensibilidade da TIR do projeto ao preço do gás. Como

pode ser observado, ao preço simulado de 2,19 US$/106Btu, a rentabilidade do projeto

seria de 6,5%aa. Adicionalmente, para valores da commodity acima de 2,65

US$/106Btu 175, a TIR torna-se negativa (não calculada).

                                                          
174 Ressalte-se que o preço de referência para o gás na Bolívia é de 0,90 US$/106 Btu, o que pode tornar
bastante atrativa a estratégia de geração de energia elétrica  local e exportação para o Brasil.
175 Equivalente a um custo total do gás, incluindo a margem da distribuidora, de  2,94 US$/106 Btu = 2,65
(commodity)+0,29 (transporte).
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Gráfico 8.1.2.2

Gráfico 8.1.2.3
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O gráfico 8.1.3.1 mostra que, mesmo com alavancagem de 90%, ou seja, quando apenas

10% do investimento é realizado com capital próprio, o projeto é inviável, apresentando

VPL´s negativos para as três taxas de desconto adotadas (10, 15 e 20%aa). Nota-se que,
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quanto maior a participação de capital próprio, menor o VPL do investidor176, ou seja o

custo efetivo de capital de terceiros (descontado IR/CS) é inferior ao custo de capital

próprio.

A sensibilidade do VPL ao CCP é apresentada no gráfico 8.1.3.2.Conforme esperado177,

o CCP impacta negativamente o VPL de forma exponencial, atingindo o valor de cerca

de – 110 MR$ para um CCP de 20%aa.

Gráfico 8.1.3.1

                                                          
176 Na prática, o aumento da alavancagem implica em maiores riscos para o financiador e,
consequentemente, maiores garantias e taxas de juros. Nessa análise, esse aumento foi desconsiderado.
177 Lembrando que as taxa de desconto utilizada no fluxo de caixa equivale ao valor do CCP.
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Gráfico 8.1.3.2

Gráfico 8.1.3.3
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8.2 ANÁLISE DA ESTRUTURA DE PREÇO DA ENERGIA TERMELÉTRICA

O gráfico 8.2.1  apresenta a composição do preço da energia178, calculada para a

simulação inicial (tarifa = 57,2 R$/MWh). Destaca-se a parcela de combustível, com

participação de 55% no total. Já os impostos e encargos respondem por 13,2% do total.

A participação da remuneração do investidor atinge a 19% do total, lembrando que,

nessa simulação, a rentabilidade auferida no projeto (6,5%a) é inferior à expectativa de

retorno  adotada (15%).

Considerando a tarifa de equilíbrio (ver gráfico 8.2.2) de 64,7 R$/MWh, a parcela de

combustível cai para 49,1%,  observando-se também uma elevação da componente de

remuneração do capital para 18,8%.

                                                          
178 A estrutura de preço varia à medida que o financiamento vai sendo amortizado, fazendo com que a
parcela de impostos se eleve de 9,7 para 13% ao final do projeto – com respectiva redução da parcela de
remuneração do investidor (os juros pagos reduzem o imposto de renda e a contribuição social).
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Gráfico 8.2.1 Gráfico 8.2.
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8.3 ALGUMAS CONCLUSÕES DA ANÁLISE DETERMINÍSTICA

A análise confirma a tendência de elevação das tarifas de energia elétrica dos

consumidores no médio e longo prazos, como consequência do repasse dos custos de

compra de energia das distribuidoras aos consumidores finais. O elevado diferencial

entre as tarifas de geração praticadas no 1o semestre de 2000, em torno de 40 R$/MWh,

para os 65 R$/MWh, calculados para o caso de referência, sinaliza esse aumento do

custo de energia no país.

Por outro lado, empreendedores que não assinarem contratos de venda de energia de

longo prazo (PPA´s), ficarão expostos, além do risco hidrológico apresentado

anteriormente, à competição das usinas hidrelétricas existentes, com  custos variáveis

próximos a zero. Aliado a isso, com a privatização, a redução do custo de investimento

das novas hidrelétricas tende a tornar também seu custo bastante competitivo com as

termelétricas, mesmo considerando a estratégia vigente no setor elétrico, de ter

construído a maior parte de seus empreendimentos seguindo a estratégia de expansão a

menor custo179.

Como o preço do gás exerce, conforme observado anteriormente, papel estratégico na

viabilidade do empreendimento,  a possibilidade de flexibilização de sua compra em

períodos de hidraulicidade favorável, permite  aumentar a  atratividade do investimento.

Isso se reflete em menores tarifas de equilíbrio (ou custo total de geração), quando

comparado à simulação de inflexibilidade.

                                                          
179 Expansão baseada em custos marginais de longo prazo, o que implica em exploração anterior dos
aproveitamentos mais atrativos.
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9. ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA CONSIDERANDO OPERAÇÃO

FLEXÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS DE CONTRATAÇÃO DA ENERGIA

Nesta seção, é analisado o impacto da alternativa de flexibilização da compra de

combustível, devido a ocorrência de hidraulicidade favorável. Adicionalmente, avalia-se

a estratégia de comercialização da energia gerada, por intermédio de contratos de longo

prazo – onde a quantidade e o preço são definidos a priori - ou pela venda no mercado

de curto prazo. Neste último caso, a quantidade a ser comercializada é baseada na

parcela não contratada no longo prazo, no custo operativo da usina e nas séries de

preços spot.

Considerando as configurações elétrica e energética180, bem como custo de déficit,

utilizadas no plano decenal 2000/09181, são obtidas, a partir de simulação do modelo

Newave, 2.000 séries mensais de custos marginais de operação, até o ano 2009182.

Também, são calculados os despachos da usina para níveis de flexibilidade de 100%,

44% e 30%, representando, para cada hipótese, uma simulação do Newave183.

O quadro 9.1 sintetiza as principais hipóteses adotadas para simulação do Newave:

Quadro  9.1 - Hipóteses utilizadas nas simulações do modelo NEWAVE (síntese)

PARÂMETRO/VARIÁVEL VALORES OBS

DADOS GERAIS

Ano inicial 1999

Período de estudo 12/99 a 12/09

Taxa de Desconto 12%aa

Taxa média de crescimento de

demanda (2000/09)

4,8%aa Ver Plano Decenal, seção 2.8.3

                                                          
180 Essas configurações  correspondem a cenários de expansão térmica e hidráulica, demanda e limites de
intercâmbio de energia entre sistemas.
181 Ver Plano Decenal, seção 3.3.4.
182 A partir do último ano do Plano Decenal manteve-se constante a configuração, ou seja, replicou-se os
valores do ano 2009 até o final da análise.
183 Ou seja, para cada simulação é definido o nível de flexibilidade da usina (geração mínima).
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Quadro  9.1 (Continuação)

PARÂMETRO/VARIÁVEL VALORES OBS

Taxa média de crescimento da

oferta184

- Termelétrica 185

- Hidroelétrica 186

- Total

20,3%aa

2,9%aa

5,0%aa

 1999=3.944 MW; 2009=25.095 MW

 1999=63.115 MW; 2009=84.311 MW

 1999=67.059 MW; 2009=109.406 MW

Patamares de Déficit 4 Déficit (% Mercado)    Custo (R$/MWh)

               0 a 5%                         398
               5 a 10%                       859
               10 a 20%                   1.795
                 > 20%                      2.039

Séries geradas de CMO e

despacho da usina

2000 Cada série apresenta valores mensais de

CMO e despacho da usina até 12/2009

Custo Operativo da Usina
Simulada

34,07 R$/MWh Custo base para o despacho da parcela
flexível.

Data de entrada da Usina Dez/2002 Entrada simultânea das 3 turbinas.

Eficiência da Usina cte Considerou-se o consumo de
combustível proporcional ao despacho
previsto.

Geração da Usina

  Máxima

  Mínima – 0%

  Mínima – 56 %

  Mínima – 70%

475 MW

0 MW

280 MW

350 MW

FC=95%

Contrato de combustível 100% flexível

Contrato de combustível 44% flexível

Contrato de combustível 30% flexível

Flexibilidade das demais
termelétricas entrantes 187 30%

Adotada tendência de take- or pay do gás
de 70%

                                                          
184 Exclui Sistemas Isolados
185 Inclui importação de energia da Argentina.
186 Inclui parcela de Itaipu adquirida do Paraguai
187 Pelo fato de aumentar a geração de energia (parcela inflexível=70% da potência), sem deplecionar
reservatórios em períodos de menores afluências, o risco futuro de déficit reduz-se (e com isso também se
reduz a frequência de elevados CMO’s). Em contrapartida, a operação torna-se mais cara (queima de gás
ao invés de turbinar água), uma vez que, na maior parte do tempo, há vertimento de água.
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Com o objetivo de avaliar o impacto da frustração de expansão térmica, foi também

simulada a situação de redução da oferta de 1.400MW, sendo 600 na região SE em

2002, e o restante em 2003, divididos em 550 e 250 nas regiões SE e S,

respectivamente.

9.1 CENÁRIOS DE OFERTA E DEMANDA

Conforme apresentado na tabela 9.1, os cenários de evolução da demanda e da oferta

apresentam taxas de crescimento próximas, com a segunda  superando ligeiramente a

primeira (4,8% contra 5% para demanda e oferta, respectivamente).

O gráfico 9.1.1 apresenta  as taxas anuais de crescimento de mercado utilizadas na

simulação, para o país e o sistema interligado S/SE/CO. Como pode ser observado, as

taxas de crescimento, com exceção do ano 2001, não apresentam diferenças relevantes

entre o país e o sistema interligado.

Gráfico 9.1.1
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Nos gráficos 9.1.2 e 9.1.3, a seguir, são apresentadas a evolução anual do crescimento

da oferta, por fonte de geração, no país e no sistema interligado S/SE/CO,

respectivamente. Observa-se o forte crescimento da participação da capacidade

térmica188 no total, mas ressalte-se que, ainda assim, as hidrelétricas terão participação

expressiva ao final de 2009 (77%). No gráfico 9.1.3, estão indicados os elevados

aumentos de capacidade previstos nos anos de 2002 e 2003 no sistema interligado

S/SE/CO, destacando a importância das térmicas na expansão189 (50% e 34%, para os

anos 2002 e 2003, respectivamente).

Gráfico 9.1.2

                                                          
188 Inclui importação de energia da Argentina.
189 Essa é a razão pela qual foi simulado o impacto de uma redução de 1400 MW no período.
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Gráfico 9.1.3

9.2 ANÁLISE DO RISCO DE DÉFICIT E CUSTOS MARGINAIS OBTIDOS NAS

SIMULAÇÕES DO NEWAVE

A seguir são analisados o risco de déficit e os CMO’s calculados pelo modelo Newave.

O objetivo desse exercício é analisar a consistência das hipóteses, bem como estimar as

probabilidades de despacho da usina.

9.2.1 RISCO DE DÉFICIT

O gráfico 9.2.1.1, a seguir, apresenta, para todos os subsistemas,  as probabilidades de

ocorrência de déficits anuais num montante de energia superior a 5% do mercado190.

Nota-se a probabilidade maior que 6% no período 2000-2002, nos sistemas SE e S.

Analisando a região SE, separadamente, para o caso base e com uma redução da oferta

de 1.400 MW (ver gráfico 9.2.1.2), verifica-se  uma forte redução no risco a partir do

ano 2000. Conforme esperado, com a redução da oferta, há um aumento  no risco de

                                                          
190 Ou seja, o risco de ocorrência de falta de energia num montante superior a 5% do total do mercado do
subsistema (ou déficit de energia com profundidade maior que 5% do mercado total).
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déficit, principalmente a partir de 2003191, conforme pode constatado no gráfico 9.2.1.2.

Ressalte-se que, em ambos os casos, apenas a partir de 2003 o sistema SE apresenta

valores de probabilidades de ocorrência de déficit inferiores a 4%, resultado da forte

expansão da oferta no período192.

Gráfico 9.2.1.1

                                                          
191 Quando se observa o impacto pleno dos 1.150 MW retirados no SE e, indiretamente (devido à
restrições de intercâmbio), os 250 MW retirados da região S.
192 Ver seção 9.1
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Gráfico 9.2.1.2

9.2.2 CUSTOS MARGINAIS DE OPERAÇÃO (CMO’s)

Os valores esperados (médias anuais) para o CMO do subsistema SE são apresentados

no gráfico 9.2.2.1. Do mesmo modo que o observado na evolução do risco de déficit, o

CMO apresenta forte redução a partir de 2001 (de cerca de 240 R$/MWh em 2000 para

a faixa de 40 R$/MWh em 2000). Nota-se, contudo, a existência de diferenças

relevantes nos CMO’s anuais para o caso de redução de oferta de 1.400MW a partir do

ano 2002. Para o caso base, o valor médio de CMO para o período 2000-2009 situa-se

em 74 (41 US$/MWh). Já no caso de oferta reduzida, o valor se eleva para 85 R$/MWh

(47 US$/MWh), no mesmo período. Excluindo-se o período 2000-2002 (influenciado

pelo período hidrológico desfavorável e pela escassez de investimentos em passado

recente)193, os custos se reduzem para 38 (21 US$/MWh) para o cenário base e 53

R$/MWh (30 US$/MWh), para o caso de oferta reduzida, no intervalo 2003-2009.

Ressalte-se que os valores deste período são próximos do custo de expansão de longo

prazo (na faixa de 50 a 60 R$/MWh).

                                                          
193 Note-se que até 2002 o cenário para ampliação enfrenta dificuldades de ordem prática (apenas casos
expansão de geração a custos elevados ou importação podem alterar parcialmente o quadro). Isto é ocorre
devido ao prazo mínimo para expansão a custos competitivos, superior a 36 meses. A alternativa de
importação pode se mostrar viável, mas usualmente depende de capacidade de transmissão e intercâmbio
das redes dos subsistemas.
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Gráfico 9.2.2.1

Em termos da distribuição de frequência do CMO para o período 2003194-2009, ressalta-

se a elevada predominância de valores inferiores a 30 R$/MWh,  mesmo com a redução

da oferta, conforme pode ser observado no gráfico 9.2.2.2. A redução de 1.400MW no

sistema interligado S/SE/CO faz com que a distribuição acumulada até o nível de 30

R$/MWh passe de 80% para 70% (ver curva de distribuição acumulada – escala direita

do gráfico). Ressalte-se que esse nível de CMO é inferior ao custo operativo da usina,

implicando que a usina seja predominantemente despachada na geração mínima195. O

valor médio dos CMO’s do caso com redução da oferta é 38% superior ao caso base

(53,29 versus 38,48 R$/MWh).

                                                          
194 Primeiro ano de entrada plena da usina.
195 Logo, quanto menor a flexibilidade, maior a queima desnecessária de gás com vertimento de água nas
barragens.
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Gráfico 9.2.2.2

Analisando-se apenas o ano de 2009196, a partir do gráfico 9.2.2.3, destaca-se a

concentração de  CMO’s entre 20 e 30 R$/MWh, para o caso oferta reduzida, além do

formato menos assimétrico da distribuição de frequência, quando comparada ao caso

base. Ressalta-se a ocorrência de cerca de 20% de CMO’s  iguais a zero no caso base

(contra 8% no caso oferta reduzida). Em termos de impacto na análise de viabilidade,

como será comprovado adiante, quanto maior a frequência de CMO’s reduzidos, menos

atrativa (e também mais arriscada)  a operação da usina sem contratos bilaterais de

venda de longo prazo da energia no, ou seja, menos oportunidades ocorrerão para venda

da energia no spot. Adicionalmente, a estratégia de compra de energia no mercado spot

para atender aos contratos de longo prazo se torna mais atrativa, devido ao diferencial

obtido entre  tarifa de venda e o custo da energia do gerador197. Para esse ano, a

diferença entre os valores médios de CMO’s de cada caso se amplia ligeiramente em

valor absoluto quando comparado  ao período 2003/2009  (de 14,8198 para 16,6

R$/MWh).

                                                          
196 Ano base para projeção dos CMO´s até o final do período de estudo da usina (valores do ano são
“congelados” para o restante do período de análise).
197 O custo da energia, nesse caso, seria o do mercado spot (custo de compra), ou custo operativo da usina
(custo variável de geração), caso a mesma se encontre despachada (situação de CMO>custo operativo).
198 CMO’s em 2009 (60,68-44,04) contra CMO’s em 2003/09 (53,29-38,48).
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Gráfico 9.2.2.3

Com objetivo de se fazer uma avaliação preliminar do risco/atratividade da estratégia de

venda de energia no spot, ao invés de por meio de contratos de longo prazo,  foi

calculada a probabilidade mensal de o CMO apresentar valores superiores à tarifa para

viabilização da usina na análise determinística (TEQ). Como pode ser observado no

gráfico 9.2.2.4, apenas num número bastante reduzido de cenários ocorre a situação de

CMO’s maiores que 64,7 R$/MWh, o que indica elevado risco para estratégia de venda

no mercado spot199. Ressalte-se que a retirada de 1.400MW no sistema interligado

aumenta significativamente, em termos relativos  a probabilidade de ocorrência de

CMO’s mais elevados que a TEQ (3,5 para 5,9%), fazendo com que, para este caso, a

atratividade de venda no spot se eleve (como contrapartida, a usina estará mais tempo

despachada, como será visto na seção 9.3, a seguir).

                                                          
199 Os valores serão quantificados em seção a seguir.
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Gráfico 9.2.2.4

9.3 DESPACHO DA USINA

O gráfico 9.3.1 apresenta, a partir da entrada em operação da usina, em dezembro de

2002,  a evolução da probabilidade mensal de a usina estar despachada na sua potência

máxima disponível. Os maiores valores mensais observados de probabilidade de

despacho na capacidade máxima situam-se em  26% (caso base) e 36% (oferta

reduzida)200. Ressalte-se que, mesmo no caso oferta reduzida, a planta fica, em média,

cerca de 75% do tempo despachada no mínimo declarado201. Pode ser observada

também a sazonalidade das vazões, com períodos mais favoráveis (maiores afluências)

entre janeiro e julho  para o subsistema. Desta forma, esse período anual é o mais

indicado para paradas de manutenção da usina, e, em consequência, elevando a

disponibilidade da usina em períodos de maiores CMO’s. Analogamente,  a demanda

por gás por parte das usinas apresentará sazonalidade no período202.

                                                          
200 Quando o CMO é superior ao custo operativo da planta, a usina é despachada em sua geração máxima
disponível.
201 Períodos onde o CMO mensal é inferior ao custo operativo da usina, ou seja, a usina só produz energia
devido a restrições de geração mínima. Esses períodos correspondem ao complemento do tempo no qual a
usina é totalmente despachada (nesse caso, 100-25,1=74,9%).
202 Ou seja, durante o período anual janeiro-julho, tende a haver maior excedente de gás relacionado à
parcela flexível do contrato com as usina, ou queima desnecessária (parcela take or pay).

PROBABILIDADE DE CMO MENSAL 
>  64,7R$/MWh

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Dec
-02

Apr-0
3

Aug-03

Dec
-03

Apr-0
4

Aug-04

Dec
-04

Apr-0
5

Aug-05

Dec
-05

Apr-0
6

Aug-06

Dec
-06

Apr-0
7

Aug-07

Dec
-07

Apr-0
8

Aug-08

Dec
-08

Apr-0
9

Aug-09

Dec
-09

CENÁRIO BASE OFERTA REDUZIDA EM 1.400 MW

MÉDIA=5,9%

MÉDIA=3,5%



104

Gráfico 9.3.1

No gráfico 9.3.2 é ilustrado o comportamento do despacho da usina em função do CMO

mensal para o caso base, para uma série selecionada aleatoriamente203, para o período

dez/2002 a dez 2008. Considerou-se a situação da planta totalmente flexível (ou

GTmín=0). Como pode se observado, a usina não é despachada até o momento em que

o CMO supera seu custo operativo (COP=34,07 R$/MWh - ver linha pontilhada no

gráfico 9.3.2). A partir de então, o despacho passa a ser no máximo204, até o momento

em que o CMO se torna inferior ao COP, voltando a situação de geração na potência

mínima. Para a série apresentada no gráfico, dos 84 meses representados, em apenas 29

há necessidade de geração, resultando em operação desnecessária, para qualquer

percentual de potência, em 55 meses (ou seja, 65% do tempo).

                                                          
203 Neste exemplo, de 2000 séries simuladas, foi selecionada a série de no 250
204 Quando o CMO se iguala ao COP, isto significa que a usina é marginal podendo ocorrer rateio de
potência caso hajam outras usinas de mesmo COP Adicionalmente, a situação indica que existe folga de
geração térmica (caso contrário, o CMO teria um componente de custo do déficit). No estudo foi
considerado o despacho da usina calculado pelo Newave, considerando todas as situações mencionadas.
Em termos práticos, na operação real, caso a usina não apresente indisponibilidade programada (não haja
previsão de manutenção ou risco de quebra, por exemplo), a usina pode ser despachada no máximo.
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Gráfico 9.3.2

9.4 ANÁLISE DA VIABILIDADE CONSIDERANDO A FLEXIBILIDADE DA
USINA

Nessa análise, considerou-se que a usina, uma vez definida sua estratégia de operação

(flexibilidade) e de comercialização (parcela contratada no longo prazo a uma

determinada tarifa), os valores permanecem imutáveis durante toda a sua vida útil.

Dessa forma, é avaliado o impacto das 2000 séries de despacho da usina e dos custos

marginais de operação mensais no VPL durante a vida útil do empreendimento.

A seguir são analisadas as oportunidades de operação flexível da usina, sendo

calculados, os seguintes índices de avaliação:

•  valor esperado do VPL do fluxo de caixa. Representa a média dos 2000 valores de

VPL calculados;

•  desvio padrão do VPL. Mede a dispersão, ou risco do investimento;
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•  VPL esperado/desvio padrão do VPL. Mede a relação retorno por unidade de risco

do investimento, quanto maior o valor, mais atrativo o investimento205 ;

•  máximo VPL. Maior retorno das 2000 séries calculadas;

•  menor VPL;

•  menor rentabilidade. Indica o valor mínimo calculado206 nas séries simuladas de

rentabilidade do capital próprio do investidor. A análise conjunta com os valores de

VPL mínimo é interessante, uma vez que mede o retorno mínimo associado a

estratégia de risco adotada (em termos de rentabilidade anual, e não em valor

absoluto, como no VPL);

•  VPL para um nível de risco de 1%. Equivale ao menor VPL para 99% dos valores

calculados. Em caso de valor negativo, é também chamado como Valor em Risco

(ou Value at Risk [30]), que representa a perda máxima calculada para o

investimento em um nível de risco fixado (neste estudo foi adotado 1%)

•  probabilidades de ocorrência de VPL’s menores que zero – P(VPL<0). Este

indicador apresenta o risco de retornos inferiores à taxa de desconto adotada (ou

CCP);

•  probabilidades de ocorrência de fluxos de caixas anuais negativos inferiores a –10

MR$ e –20 MR$. Esse indicador mede o risco de insolvência do empreendimento.

Em virtude do risco hidrológico, podem ocorrer situações em que sejam observados

pesados déficits de caixa nos primeiros anos e, posteriormente, saldos positivos

muito elevados. Nesse caso, apesar de o VPL indicar atratividade, o investidor

literalmente “quebra” antes de auferir os ganhos previstos.

Com objetivo de se avaliar o impacto de indisponibilidade forçada (falha de máquina),

foram calculados índices de avaliação para taxa de falha de 3% e tempo de reparo igual

a um mês.

Adicionalmente, foram elaborados histogramas para VPL’s  e fluxos de caixa anuais

calculados para os 2000 cenários de CMO e despacho mensais da usina para o caso base

(tarifa de 57,2 R$/MWh).

                                                          
205 Considerando-se a assimetria das distribuições de probabilidade dos VPL’s com o mesmo sinal
(também conhecido como “com os mesmos downside risk”).
206 Em determinadas séries de fluxo de caixa, o valor da TIR (função de grau n=período calculado-1) é
indeterminado.
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O gráfico 9.4.1.1 apresenta, para o caso base (preço energia=57,2 R$/MWh, 100%

flexibilidade do combustível e CCP=15%aa) os valores máximos, médios e mínimos do

VPL para diferentes níveis de contratação de longo prazo da capacidade da usina.

Ressalte-se a elevada amplitude entre os valores máximos e médios de VPL, a medida

que a usina reduz a parcela contratada no longo prazo, ou seja, ela fica exposta a

elevada variabilidade do preço spot. Como pode ser observado, os valores médios de

VPL tornam-se negativos quando a contratação é inferior a 60%. Em contrapartida, os

retornos máximos atingem valores bilionários. Entretanto, esses valores ocorrem de

maneira escassa, fato comprovado pela proximidade dos valores médio e mínimo, a

medida que o nível de exposição ao mercado spot aumenta (reduz-se a contratação).

Destaque-se que a tarifa adotada na análise determinística resultava numa situação de

total inviabilidade, apresentando um VPL de  -92,4 MR$ e TIR de 6,5%aa. Já

considerando a análise de risco, com a usina operando 100% flexível, as condições de

preço de commodity adotadas e contratação de 95% da energia (ver caso 1, tabela

9.4.3.1, na seção 9.4.3), os valores se elevam favoravelmente a +117 MR$ para o VPL

esperado (média de 2000 cenários), sendo a TIR mínima de 7,9%aa e a probabilidade de

retornos inferiores a rentabilidade de 15%aa (P(VPL<0)) de apenas 5%.

Adicionalmente, o risco de insolvência, no sentido definido anteriormente (fluxo de

caixa em qualquer ano, a partir do início da operação, menor que –10 MR$), é nulo.
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Gráfico 9.4.1.1

Os gráficos 9.4.1.2 (a e b) ilustram a dispersão dos valores do VPL para os diferentes

níveis de contratação. O gráfico a mostra o histograma para valores esperados de VPL

até  251 MR$. Já o gráfico b apresenta valores acima desse valor, sendo alterada sua

escala para permitir a melhor visualização dos valores. Observa-se que, quanto maior a

exposição ao risco (menores níveis de contratação), menores chances de obtenção de

valores positivos para o VPL. Em contrapartida, constata-se maiores probabilidades de

obtenção de elevados retornos, ressaltando-se que, apesar de crescer inversamente com

a contratação, a probabilidade é bastante reduzida, como pode ser observado no gráfico

b (pex. para contratação = 0, a probabilidade de ocorrências de VPL> 1.358 MR$ é

igual a 5,6%).
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9.4.2 GRÁFICO RISCO x RETORNO

O gráfico 9.4.2.1 apresenta a relação desvio padrão do VPL e o valor esperado do VPL

para diferentes estratégias de operação e contratação da usina, considerando a tarifa de

equilíbrio  (64,7 R$/MWh) e a alternativa de 100% de flexibilidade para a tarifa de 57,2

R$/MWh. Como pode ser observado, a medida que se aumenta a contratação de longo

prazo da usina, o risco (desvio padrão do VPL) reduz-se, resultando numa estratégia de

relação retorno/risco favorável. Esse padrão indica comportamento contrário ao usual,

onde para situações de maior risco espera-se maiores retornos. Isso também ilustra o

elevado risco da estratégia de não contratação da maior parcela da energia da usina.

Conforme apresentado na seção 9.3, a probabilidade de ocorrência de CMO’s superiores

ao preço de venda do contrato de energia é bastante reduzida, fazendo com que o risco

de perdas seja elevado.

Cabe ressaltar que, dependendo do preço e da flexibilidade de operação, a contratação

ótima (que resulta em melhor relação retorno/risco) varia entre 95 e 100% da

capacidade da planta207. Para 100% de flexibilidade da usina, tarifas próximas do valor

base adotado (57,2 R$/MWh) resultam em valores ótimos de contratação em torno de

95%. Para valores próximos à tarifa de equilíbrio na análise determinística (64,7

R$/MWh), o percentual de contratação ótimo situa-se em patamares superiores a 95%

(para o caso simulado o valor ótimo calculado foi de 97%). Já para níveis de

flexibilidade reduzidos, os valores esperados de VPL, para o mesmo nível de risco,

reduzem-se expressivamente, tornando a contratação ótima igual a 100% da energia da

usina208, não deixando margem para uso do spot.

Como pode ser ainda observado no gráfico 9.4.2.1, o ganho devido a flexibilidade de

operação (ou de combustível) é muito expressivo. Por exemplo, para o nível de

contratação de 70%  (nível de risco para todas as curvas de flexibilidade de operação em

torno de 250 MR$), o valor esperado do VPL passa de –40 MR$ para 0,130 MR$ para

flexibilidade de 30, 44 e 100%, respectivamente. Isso significa que, quanto maior a

flexibilidade da usina, maiores ganhos podem ser obtidos, o que pode resultar em

                                                          
207 Na situação de contratação ótima, a rentabilidade da parcela alocada para o mercado spot mais que
compensa a perda devido a não venda em contrato de longo prazo (adicionalmente, a receita obtida no
spot apresenta correlação positiva com os custos, reduzindo a variância do fluxo de caixa).
208 Como a rentabilidade é mais reduzida, a margem para ganhos em operações no mercado spot se reduz.
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menores preços da energia para o consumidor. Adicionalmente, parte dos ganhos pode

ser alocado ao fornecedor do gás, de forma a reduzir a exposição deste ao risco de não

reaproveitamento (ou realocação)209 do gás não consumido  pela térmica.

Ressalte-se que, apesar de os valores esperados de VPL’s indicarem atratividade para

diversos níveis de contratação, deve-se ter cautela devido à probabilidade de

remuneração do investimento em níveis inferiores ao almejado, conforme apresentado

no gráfico 9.4.2.1 (e na tabela 9.4.3.1, a seguir).

                                                          
209 Ocasionando custos adicionais de operação, ou mesmo queima do gás.
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Gráfico 9.4.2.1
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9.4.3 ANÁLISE DE INDICADORES DAS SIMULAÇÕES

A tabela 9.4.3.1 apresenta os indicadores de viabilidade para diferentes níveis de

contratação da energia, considerando  as seguintes hipóteses210:

•  preços de energia (Valor Normativo = 57,2, TEQ= 64,7 e 59 R$/MWh);

•  flexibilidades de operação (100%, 44% e 30%);

•  cenário de oferta reduzida em 1400 MW;

•  risco de quebra de máquina de 3%;

•  elevação em 0,65 US$/106 Btu no preço da commodity; e

•  custo de transporte de gás igual a 1,00 US$/106 Btu (tarifa de uso do gasoduto

Bolívia-Brasil).

Analisando-se os indicadores para o preço de energia igual a 57,2 R$/MWh  para

flexibilidade de operação  de 100% (casos no 1 a 3), observa-se níveis de contratação

ótima em 95% (maior relação E(VPL)/DevP), não sendo afetado por hipóteses de falha

ou oferta reduzida. Em termos de retorno, quanto mais contratada a usina, maior a perda

com a ocorrência de falha. Isso ocorre em virtude da usina ter que cumprir o contrato

(ou seja comprar energia no spot) em caso de falha, qualquer que seja o nível do preço

spot (CMO)211.. Como pode ser observado, os valores mínimos de VPL para diferentes

níveis de contratações tornam-se muito negativos para contratação abaixo de 90%.

Ressalte-se que, em termos de risco de taxas de rentabilidade inferiores à taxa de

desconto adotada (15%aa), a alternativa de menor risco (ou TIR mínima mais elevada) é

a de contratação de 90% da energia para os casos 1 e 2. A redução de oferta impacta

positivamente os valores máximos de VPL, e negativamente nos valores de

rentabilidade mínima, uma vez que se observa a maior ocorrência de CMO’s

elevados212. Porém, não se observam mudanças no valor de contratação ótima, de 95%,

apenas uma redução no nível da remuneração mínima. Os valores mínimos de VPL com

risco de 1% (99% dos VPL´s situam-se abaixo desse valor) indicam um substancial

redução dos valores para níveis de contratação mais elevados. No caso 1, o valor em

risco para 95% contratado representa aproximadamente a terça parte do valor mínimo (-

                                                          
210 Em virtude de considerações quanto à relevância, e do elevado tempo de processamento, calculou-se
apenas os indicadores em situações de contratação que permitissem a comparação entre os casos.
211 No caso de haver falha e  não existir obrigação de venda de energia (usina não contratada), as perdas
ficam reduzidas ao custo fixo da usina.
212 Isso implica em que a usina passa a ser mais despachada, reduzindo os ganhos de compra de energia
para honrar contratos no spot a preços reduzidos. As oportunidades de CMO’s elevados, segundo os
cálculos efetuados, não compensaram as perdas de não contratação no longo prazo.
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27,4 MR$ contra -75,9 MR$)213. Já no caso 4, em virtude da maior tarifa de venda de

energia, não existem valores em risco (para o 99% dos casos) para níveis de contratação

acima de 80%214. Em termos de probabilidade de rentabilidades negativas, situações de

contratação inferior a 80% resultam em elevados riscos de VPL’s negativos (passando

de 16%, com 80% da energia contratada,  para 83% com 60%, no caso 1).

Analogamente, o risco de insolvência se eleva substancialmente passando de 0 para

3,62% (ver caso 1).

Deve ser ressaltado que, com a flexibilização da operação em 100% (parcela de

commodity do combustível totalmente flexível), o investimento passa a ser atrativo,

apresentando baixas probabilidade de retornos reduzidos a partir de um percentual de

contratação de 90%. 215Isto indica a possibilidade de reduções de custo da energia para

o consumidor, concomitantemente à possibilidade de ganhos para os investidores em

termelétricas.

Os demais casos apresentados na tabela 9.4.3.1, ilustram diferentes combinações de

hipóteses de flexibilidade, tarifa, risco de falha e redução de oferta.

Destaque-se que a hipótese de flexibilidade de apenas 30%, anunciada pelas empresas

distribuidoras de gás (que alegam repassar as mesmas condições contratadas com a

Gaspetro), resulta em elevação do preço da energia para patamares próximos da TEQ

calculada na análise determinística. Conforme pode ser observado na tabela 9.4.3.1 -

caso 9 - para níveis de contratação de 80%, a probabilidade de ocorrência de VPL’s

negativos é superior à do caso 1, cuja tarifa é 12% inferior (57,2 contra 64,7 R$/MWh).

O caso 13 apresenta os indicadores para a simulação de elevação no preço da

commodity em 0,65 US$/106 Btu como forma de compensar a flexibilização do

contrato. Nessa simulação, admitiu-se, conservadoramente, que a elevação no custo

operativo da usina não afetaria seu despacho216, ou seja ela seria despachada segundo

seu custo anterior, sem o aumento da parcela variável do combustível. Quando
                                                          
213 O gráfico  9.4.1.2 ilustra esse efeito, resultado da redução da dispersão para níveis de contratação
próximos a 100%
214 Com um corte de 1%, todos os valores de VPL são positivos, ou seja a rentabilidade é superior a
15%aa em 99% dos valores calculados.
215 Adicionalmente, reduz-se o impacto de descasamento de datas e indexadores para os reajustes do custo
(combustível, reajuste trimestral) e da receita (venda de energia).
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comparado ao caso 9 (apenas 30% de flexibilidade de compra de commodity), os

ganhos são relevantes. Para o nível de contratação de 95%, o valor esperado do VPL

passa de 46 para 190 MR$, enquanto que a relação E(VPL)/Desvio Padrão (VPL) passa

de 1,19 para 2,64. Por outro lado, ocorre uma redução nos valores mínimos de

rentabilidade de 14,8% para 9,6%aa (em virtude de maiores gastos com combustível em

cenários hidrológicos desfavoráveis).

As simulações dos  casos 12, 16 e 17 ilustram o impacto da parcela de transporte,

considerada fixa217, em valores similares aos cobrados pelo uso do gasoduto Bolívia-

Brasil. Como pode ser observado, a elevação da parcela de transporte no custo total (de

0,29 para 1 US$/106 Btu) afeta fortemente a atratividade do projeto. Comparando-se os

casos 4 e 12 (flexibilidade=100% e TEQ), nota-se uma perda de 100 MR$ em termos de

valor esperado de VPL, para a situação de contratação de energia superior a 90%. O

risco também se eleva, resultando em valores de rentabilidade mínima mais reduzidos

(pex., para o caso de 95% contratado o valor reduz-se de 16,1% para 12,2%aa) e

probabilidade de ocorrência de VPL’s negativos (1%).

Ressalte-se que, para o caso estudado, o custo de transmissão torna-se

significativamente inferior ao custo de transporte do gás, considerado fixo218.

Comparando-se com a alternativa de importação de energia da Bolívia ou Argentina219,

e estimando uma tarifa de transmissão de 3 R$/kW.mês220 chega-se a um valor anual de

R$ 18 milhões. Já considerando o custo de transporte do gás, utilizando-se o gasoduto

Bolívia-Brasil, e adotando-se uma tarifa para o gás de  1 US$/106 Btu, o valor se eleva

para R$ 35 milhões221, ou seja, cerca de 100% superior ao custo transmissão de energia

elétrica. Custos ou dificuldades, como interconexão do sistema local ao brasileiro

parecem ser compensadas pelo diferencial de gastos. Adicionalmente, existe a

possibilidade de negociação de níveis de flexibilidade da parcela commodity. No caso

do custo de transporte nacional, o valor torna-se bastante competitivo com a transmissão

de energia, atingindo níveis equivalentes (em torno de R$ 18 milhões/ano). Por outro
                                                                                                                                                                         
216 A hipótese é conservadora pois a elevação do custo operativo em cerca de 25% faz com que a usina
seja menos despachada (e, consequentemente reduz o seu custo de consumo de combustível)
217 A tarifa de transporte adotada neste estudo é compatível com o custo de transporte nacional,  em
particular para a região Norte Fluminense, no estado do RJ,  e na região Nordeste.
218 Também chamado de ship or pay de 100% (algumas distribuidoras oferecem ship or pay de 95%)
219 Para valores de intercâmbio de energia elevados, os limites de transmissão intra (Sul) e inter regiões
(S-SE) podem representar barreiras à importação.
220 Tarifa média para novos geradores na região Sul, utilizando o modelo Nodal para a estimativa.
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lado, a parcela de commodity, para combustível nacional tem maior peso no custo do

gás (valor base 09/1999 de 2,19 US$/106 Btu, contra 1,13 US$/106 Btu), o que torna

essa componente do custo mais exposta ao risco de variação de preço do petróleo, além

do risco cambial222.

9.4.4 CONCLUSÕES E TEMAS PARA TRABALHOS FUTUROS

A flexibilidade na operação e níveis de contratação são fundamentais para viabilização

do empreendimento e, consequentemente, na definição da tarifa de venda da energia.

Estratégias de aumento da parcela flexível do gás devem ser priorizadas, seja por meio

de preços diferenciados, ou de arranjos operacionais, como por exemplo cogeração e/ou

venda de calor, que elevam a participação do consumo firme do gás no total contratado.

Acordos de venda de energia que garantam a cobertura dos custos fixos da usina (PPA´s

de sustentação) e repartam ganhos em momentos de preço de curto prazo elevados

reduzem os riscos para o gerador, porém dependem da flexibilidade de operação para se

tornarem atrativos (a parcela inflexível do gás é um custo fixo).

O trade-off entre risco x retorno indica que níveis de contratação ótima se encontram

acima de 90% Ou seja, estratégias de operação apenas para venda no spot223 são de alto

risco, mesmo com 100% de flexibilidade na compra de combustível.

O cenário de oferta reduzida favorece a estratégia de operação no spot, mas os cálculos

indicam, ainda sim, um elevado risco. Ressalte-se que alternativas de estratégias de

operação, nas quais se atua inicialmente no spot, até se alcançar metas de

remuneração224, após o que passa-se a contratar energia no longo prazo, a custos

próximos dos operacionais, não foram avaliadas. Esse tipo de estratégia pode fazer com

que o valor médio de remuneração seja passível de elevação.

                                                                                                                                                                         
221 Estimativa considerando o consumo máximo calculado de 820  milhões de m3 /ano (função do PCI dos
gás e da eficiência da usina)
222 A tarifa de transmissão é calculada anualmente em termos de R$ por kWmês, não sendo assim, em
princípio, afetada por variações cambiais.
223 Esse tipo de estratégia é conhecida como Merchant Plant. Ressalte-se que podem ser obtidas receitas
ou ganhos oriundos de oferecimento de hedge (ou backup) para outras usinas.
224 Por exemplo, em caso de série hidrológica desfavorável a remuneração no spot é elevada, podendo
resultar em recuperação do investimento em dois ou três anos. A estratégia seria a de assinar contratos de
longo prazo assim que  o investimento fosse recuperado, deixando de se expor ao risco dos preços spot.
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Riscos de falha penalizam fortemente a remuneração do investimento, devendo-se

avaliar cuidadosamente as alternativas de estabelecer um contrato de backup (calculado

a partir da perda, ou redução no valor esperado do VPL) ou de se definir um nível mais

baixo para o total contratado da usina.

Tarifas apresentando diferenças significativas de preço e condições de contratação para

o gás em regiões do país podem levar a situações de atração de usinas e sobrecarga da

infra-estrutura de transmissão (como, por exemplo, no caso da importação de energia na

região Sul e do valor da commodity nacional na região NE).

Neste sentido, o estado do Rio de Janeiro apresenta grande atrativo, tanto  devido à

proximidade dos campos de petróleo (e de gás associado), como pelo fato de esse estado

ser atualmente importador de energia elétrica.

Como estratégia de política de médio prazo (dois a três anos), vislumbra-se a

oportunidade de negociação de créditos de CO2 evitados, como consequência pelo

aumento de tarifa de combustível decorrente da opção pela flexibilização da operação

da usina. Os créditos seriam negociados no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento

Limpo (CDM–Clean Development Mechanism225), em fase de negociação pelos 160

maiores  países no mundo. Por meio desse mecanismo, uma (ou um conjunto) de

usina(s) poderiam candidatar-se a receber créditos por não estarem gerando energia (e,

consequentemente, não emitindo CO2) devido à operação flexível. Esses créditos

poderiam ser usados para compensação da tarifa mais elevada para o gás devido à maior

flexibilidade. Os valores estimados [31] por tonelada de CO2 evitado variam entre  5 e

10 US$/t. Esses valores correspondem a uma  faixa de R$ 3,30 e R$ 6,70, por MWh não

gerado, considerando a tecnologia de ciclo combinado226. Esses valores, que se situam

na faixa de 10 a 20% do COP da usina, indicam um excelente potencial a ser explorado

pelas partes, uma vez que os custos de transação para essa negociação são relativamente

baixos, devido ao elevado montante de créditos por projeto e ao processo relativamente

simples de contabilização dos resultados227.

                                                          
225 Estabelecido no artigo12 protocolo de Kyoto, em 1997. Aguarda-se a sua implementação em meados
de 2001.
226 Considerando um valor médio de emissão de 0,37 tCO2  por MWh gerado.
227 Uma das principais barreiras é o custo de monitoramento (estabelecimento de parâmetros de avaliação
e acompanhamento dos resultados) e a escala do projeto, o que, no caso de termelétricas acima de 50MW,
não ocorre.
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A análise de risco para usinas termelétricas, levando em consideração estratégias de

operação e de comercialização de energia, é fundamental para precificação da energia.

Isso implica em dizer, por exemplo, que empresas distribuidoras que desconsiderarem

essa análise para aquisição da energia termelétrica, poderão estar contratando uma

energia mais cara, e, consequentemente, praticando preços mais altos para seus

consumidores cativos e perdendo competitividade na disputa por consumidores livres.

Alguns aspectos devem ser ressaltados com relação aos riscos à expansão do sistema: a

elevada participação hidráulica na matriz de oferta de energia do país (risco da

volatilidade e custo variável próximo a zero); a forma de cálculo do preço de curto

prazo da energia; a inconclusão do processo de reforma (não privatização das geradoras

federais e a necessidade futura de implantação de importantes regras de mercado); e o

elevado diferencial de preços entre a energia “velha” e a nova. Nesse ambiente, os

agentes tendem a se expandir buscando a autosuficiência, que pode ser constatado pela

ativa participação de grandes consumidores (não só eletrointensivos, como no passado)

em novos empreendimentos, bem como das distribuidoras, buscando a verticalização.

Esse movimento não gera (ou limita significativamente) a competição  e/ou redução de

custos esperada com as reformas, principalmente para o pequeno consumidor.

Adicionalmente, a possibilidade de manipulação futura de preços não é desprezível (a

exemplo do que ocorreu no mercado da Califórnia), seja por meio da estratégia de

operação dos ativos existentes, ou com a postergação da expansão com objetivo de

maximização do valor da energia disponível.

TEMAS DE INTERESSE PARA TRABALHOS FUTUROS

A partir do estudo realizado, diversos assuntos surgem como temas de interesse para o

setor, tendo em vista o estágio atual das reformas e suas perspectivas futuras, podendo

ser citados:

•  estudo do impacto no preço de curto prazo da entrada de térmicas inflexíveis de

acordo com o Plano Decenal;

•  quantificação de emissões de CO2 e estudo de caso para implantação do mecanismo

de desenvolvimento limpo (MDL);

•  análise das regras de mercado (MAE) e modelagem para simulação de

comportamento de agentes de geração;
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•  otimização de portfólio aplicado a contratos  de energia, tendo em vista as

especificidades do mercado brasileiro;

•  estudo de estratégias de flexibilização do gás para termelétricas e formas de

viabilização de mercado secundário para o gás natural no país;

•  estudo de política de preços do gás natural e implicações na importação de energia

elétrica;

•  estudo de mercados futuros de energia elétrica adaptados para a situação brasileira; e

•  estudo de precificação de energia de backup para agentes geradores, segundo as

óticas da seguradora e do segurado.
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Tabela 9.4.3.1

0 30 60 80 90 95 100
E(VPL) - MR$ -154,9 -28,6 40,7 84,3 106,2 117,1 128,1
E(VPL)/DesvP -0,17 -0,05 0,12 0,53 1,29 1,89 1,79
VPLmáx - MR$ 7.632,1 5.347,3 3.054,2 1.521,9 756,2 418,0 263,1
VPLmín - MR$ -486,9 -280,2 -150,5 -97,6 -73,2 -75,9 -82,1
TIRmín (%aa) < 0 < 0 < 0 5,8 7,9 7,9 7,2
VPL (1%) - MR$ -486,2 -264,4 -129,1 -61,3 -36,7 -27,4 -48,2
P(VPL<0) 86% 85% 83% 16% 5% 4% 5%
P(FLCXi<-20MR$) 84,67% 28,79% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
P(FLCXi<-10MR$) 87,07% 43,96% 3,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
E(VPL) - MR$ -163,2 183,5 202,3 231,1
E(VPL)/DesvP -0,19 1,39 1,70 1,31
VPLmáx - MR$ 7.474,7 594,3 282,4 263,1
VPLmín - MR$ -486,9 -90,4 -160,8 -326,3
TIRmín (%aa) < 0 7,4 6,2 < 0
VPL (1%) - MR$ -486,2 -44,4 -48,3 -190,5
P(VPL<0) 87% 6% 6% 10%
P(FLCXi<-20MR$) 84,86% 0,16% 0,52% 1,28%
P(FLCXi<-10MR$) 87,27% 0,21% 0,66% 1,58%
E(VPL) - MR$ 2204,2 234,9 174,6 190,8
E(VPL)/DesvP -0,01 0,84 1,36 1,28
VPLmáx - MR$ 8.182,8 811,2 427,2 236,9
VPLmín - MR$ -486,9 -74,4 -67,4 -88,8
TIRmín (%aa) < 0 8,1 8,9 6,9
VPL (1%) - MR$ -486,2 -48,2 -42,3 -67,4
P(VPL<0) 82% 11% 8% 12%
P(FLCXi<-20MR$) 77,33% 0,00% 0,00% 0,00%
P(FLCXi<-10MR$) 80,10% 0,00% 0,00% 0,00%
E(VPL) - MR$ -158,8 -0,6 95,3 158,6 190,2 206,1 221,8
E(VPL)/DesvP -0,17 0,00 0,29 1,00 2,32 3,33 3,10
VPLmáx - MR$ 7.632,1 5.377,7 3.109,8 1.597,0 840,6 507,1 356,9
VPLmín - MR$ -486,9 -241,7 -93,9 -23,8 10,4 12,2 10,8
TIRmín (%aa) < 0 < 0 5,4 12,8 15,9 16,1 16,0
VPL (1%) - MR$ -486,2 -228,5 -72,7 13,7 47,7 61,7 44,6
P(VPL<0) 86% 85% 43% 0% 0% 0% 0%
P(FLCXi<-20MR$) 84,67% 14,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
P(FLCXi<-10MR$) 87,07% 39,78% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
E(VPL) - MR$ -167,1 212,3
E(VPL)/DesvP -0,19 2,38
VPLmáx - MR$ 7.474,7 356,9
VPLmín - MR$ -486,9 -218,8
TIRmín (%aa) < 0 < 0
VPL (1%) - MR$ -486,2 -83,9
P(VPL<0) 87% 3%
P(FLCXi<-20MR$) 84,86% 1,01%
P(FLCXi<-10MR$) 87,27% 1,11%
E(VPL) - MR$ -15,9 123,0 172,4 179,3
E(VPL)/DesvP -0,01 0,30 2,80 2,68
VPLmáx - MR$ 8.182,8 3.325,1 516,3 330,7
VPLmín - MR$ -486,9 -92,1 20,9 4,1
TIRmín (%aa) < 0 5,5 16,8 15,4
VPL (1%) - MR$ -486,2 -74,7 45,8 25,9
P(VPL<0) 82% 57% 0% 0%
P(FLCXi<-20MR$) 77,33% 0,00% 0,00% 0,00%
P(FLCXi<-10MR$) 80,10% 0,02% 0,00% 0,00%

1 BASE 57,2 100% 0

100% 3%

100% 0%

100% 0%

No

100% 3%

100% 0%

2 BASE 57,2

3  -1.400 MW 57,2

4 TEQ 64,7

5 TEQ 64,7

6  -1.400 MW 64,7

FLEXIB 
COMBCASO PREÇO 

ENERGIA
CONTRATO DE ENERGIAINDICADORTAXA 

FALHA
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Tabela 9.4.3.1 (continuação)

0 30 60 80 90 95 100
E(VPL) - MR$ -375,7 -187,2 -37,9 -6,7 62,4 79,2 95,9
E(VPL)/DesvP -0,41 -0,29 -0,10 -0,05 0,79 2,03 3,22
VPLmáx - MR$ 7.524,6 5.286,9 3.044,5 1.128,5 788,5 412,6 151,0
VPLmín - MR$ -811,3 -462,1 -156,8 -73,9 -13,1 4,6 6,7
TIRmín (%aa) < 0 < 0 < 0 7,5 13,8 15,4 15,6
VPL (1%) - MR$ -797,3 -455,2 -156,5 -61,9 0,3 18,9 22,6
P(VPL<0) 88% 87% 86% 84% 1% 0% 0%
P(FLCXi<-20MR$) 87,82% 70,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
P(FLCXi<-10MR$) 89,02% 79,66% 14,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
E(VPL) - MR$ -486,1 -195,3 86,6
E(VPL)/DesvP -0,70 -0,32 1,68
VPLmáx - MR$ 6.161,0 5.131,1 151,0
VPLmín - MR$ -856,9 -462,1 -272,6
TIRmín (%aa) < 0 < 0 1,6
VPL (1%) - MR$ -842,4 -455,2 -148,2
P(VPL<0) 89% 87% 6%
P(FLCXi<-20MR$) 94,47% 70,96% 0,98%
P(FLCXi<-10MR$) 94,90% 79,83% 1,08%
E(VPL) - MR$ -429,3 -73,6 -4,9 28,9 45,8 62,6
E(VPL)/DesvP -0,46 -0,21 -0,02 0,36 1,19 3,29
VPLmáx - MR$ 7.679,2 3.096,9 1.561,5 793,5 409,6 96,5
VPLmín - MR$ -888,3 -210,7 -69,1 -20,2 -2,5 5,1
TIRmín (%aa) < 0 < 0 8,7 13,2 14,8 15,5
VPL (1%) - MR$ -876,1 -208,9 -65,8 -14,4 7,1 15,1
P(VPL<0) 88% 87% 85% 20% 0% 0%
P(FLCXi<-20MR$) 88,16% 10,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
P(FLCXi<-10MR$) 89,39% 36,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
E(VPL) - MR$ -438,2 -82,1 52,6
E(VPL)/DesvP -0,48 -0,24 1,21
VPLmáx - MR$ 7.520,9 2.939,5 96,5
VPLmín - MR$ -888,3 -210,7 -279,9
TIRmín (%aa) < 0 < 0 < 0
VPL (1%) - MR$ -876,3 -209,0 -153,0
P(VPL<0) 89% 87% 7%
P(FLCXi<-20MR$) 88,38% 10,70% 0,98%
P(FLCXi<-10MR$) 89,54% 36,49% 1,10%
E(VPL) - MR$ -229,4 -11,3 51,1
E(VPL)/DesvP -0,20 -0,02 2,83
VPLmáx - MR$ 8.084,7 3.253,7 91,0
VPLmín - MR$ -865,9 -207,8 2,8
TIRmín (%aa) < 0 < 0 15,2
VPL (1%) - MR$ -839,9 -204,4 8,9
P(VPL<0) 85% 83% 0%
P(FLCXi<-20MR$) 81,12% 7,75% 0,00%
P(FLCXi<-10MR$) 82,85% 31,16% 0,00%
E(VPL) - MR$ -298,5 96,4 112,2 128,0
E(VPL)/DesvP -0,32 1,15 2,05 2,28
VPLmáx - MR$ 7.572,7 790,4 445,4 245,3
VPLmín - MR$ -655,3 -48,8 -31,5 -22,9
TIRmín (%aa) < 0 10,6 12,2 12,8
VPL (1%) - MR$ -655,1 -21,4 -3,1 0,6
P(VPL<0) 87% 4% 1,4% 0,9%
P(FLCXi<-20MR$) 88,31% 0,00% 0,00% 0,00%
P(FLCXi<-10MR$) 89,29% 0,00% 0,00% 0,01%

TRANSP 
GÁS=1,00 

US$/106Btu

INDICADOR CONTRATO DE ENERGIA

44% 0%

44% 3%

30% 0%

7 TEQ 64,7

8 TEQ 64,7

9 TEQ 64,7

No CASO PREÇO 
ENERGIA

FLEXIB 
COMB

TAXA 
FALHA

10 TEQ 64,7 30% 3%

11  -1.400 MW 64,7 30% 0%

12 64,7 100% 0%
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Tabela 9.4.3.1 (continuação)

0 30 60 80 90 95 100
E(VPL) - MR$ -178,8 189,8 205,6
E(VPL)/DesvP -0,20 2,64 2,37
VPLmáx - MR$ 7.574,0 461,5 356,9
VPLmín - MR$ -499,9 -59,2 -79,1
TIRmín (%aa) < 0 9,6 7,4
VPL (1%) - MR$ -490,5 5,3 -22,3
P(VPL<0) 87% 1% 2%
P(FLCXi<-20MR$) 87,71% 0,00% 0,01%
P(FLCXi<-10MR$) 89,55% 0,00% 0,01%
E(VPL) - MR$ 126,4 138,5 150,6
E(VPL)/DesvP 1,54 2,24 2,10
VPLmáx - MR$ 776,4 439,4 285,6
VPLmín - MR$ -52,7 -55,5 -60,5
TIRmín (%aa) 10,1 9,9 9,4
VPL (1%) - MR$ -16,4 -6,0 -26,7
P(VPL<0) 3% 1% 3%
P(FLCXi<-20MR$) 0,00% 0,00% 0,01%
P(FLCXi<-10MR$) 0,00% 0,00% 0,01%
E(VPL) - MR$ -21,9 -8,7
E(VPL)/DesvP -0,56 -0,45
VPLmáx - MR$ 341,9 25,3
VPLmín - MR$ -69,1 -66,2
TIRmín (%aa) 8,7 9,0
VPL (1%) - MR$ -60,7 -56,2
P(VPL<0) 91% 61%
P(FLCXi<-20MR$) 0,00% 0,00%
P(FLCXi<-10MR$) 0,00% 0,00%
E(VPL) - MR$ 32,7 56,8
E(VPL)/DesvP 0,39 1,01
VPLmáx - MR$ 726,3 174,1
VPLmín - MR$ -113,0 -94,2
TIRmín (%aa) 3,1 1,3
VPL (1%) - MR$ -85,5 -70,7
P(VPL<0) 32% 18%
P(FLCXi<-20MR$) 0,00% 0,01%
P(FLCXi<-10MR$) 0,54% 0,03%
E(VPL) - MR$ -59,6 -33,6
E(VPL)/DesvP -0,70 -2,24
VPLmáx - MR$ 717,2 -4,1
VPLmín - MR$ -105,6 -75,4
TIRmín (%aa) 4,9 8,1
VPL (1%) - MR$ -101,0 -68,1
P(VPL<0) 91% 100%
P(FLCXi<-20MR$) 0,00% 0,00%
P(FLCXi<-10MR$) 0,00% 0,00%

TAXA 
FALHA INDICADOR CONTRATO DE ENERGIA

13 COMM =3 64,7 100% 0%

No CASO PREÇO 
ENERGIA

FLEXIB 
COMB

14 TAR=59 59 100% 0%

15 TAR=59 59 30% 0%

16
TRANSP 

GÁS=1,00 
US$/106Btu

59 100% 0%

17
TRANSP 

GÁS=1,00 
US$/106Btu

59 30% 0%
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ANEXO

1. PRINCIPAIS MARCOS LEGAIS

O processo de reestruturação recente  do setor elétrico brasileiro teve como principais

marcos os seguintes instrumentos legais:

•  lei no 8.631, de 04/03/93, extinguindo o regime de remuneração garantida e dispondo

sobre a fixação do nível de tarifas;

•  lei no 8.987, de 13/02/95, que dispões sobre o regime de concessão e permissão da

prestação de serviços públicos;

•  decreto  no 1.503 de 25/05/95, incluindo as empresas federais de geração no Programa

Nacional de Desestatização –PND;

•  decreto  no 2.003 de 10/09/96, regulamentando a produção independente de energia por

Produtor Independente e por Autoprodutor;

•  lei no 9.074, de 07/07/95, estabelecendo normas para outorgas de concessões e regras

para consumidores livres;

•  lei no 9.427 de 26/12/96, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica –

ANEEL;

•  lei no 9.648, de 27/05/98, promovendo a reestruturação da Eletrobrás, definindo prazos

para os contratos iniciais e criando o Operador Nacional de Sistemas – ONS;  e

•  decreto no 2.655 de 02/07/98, regulamentando o Mercado Atacadista de Energia

Elétrica e o funcionamento do ONS.

À nível de regulamentação, diversas portarias e resoluções foram emitidas, podendo ser

destacadas:

•  resolução no 94, de 30/03/98, estabelecendo condições relativas à participação dos

Agentes de Geração  e dos Agentes de Distribuição nos serviços e atividades de energia

elétrica (atualizada pela resolução no 278, de 19/07/00;

•  resolução no 245, de 31/07/98, estabelecendo critérios para composição da Rede Básica

dos Sistemas Elétricos Interligados;

•  resolução no 248, de 07/08/98, definindo as condições gerais de contratação de acesso e

uso dos sistemas de transmissão;

•  resolução no 249, de 11/08/98, estabelecendo as condições de participação dos agentes

no MAE e diretrizes para estabelecimento do mecanismo de realocação de energia -

MRE;

•  resolução no 264, de 13/08/98, estabelecendo as condições de contratação de energia



127

elétrica por consumidores livres;

•  resolução no 265, de 13/08/98, estabelecendo as para o exercício de atividade de

comercialização de energia elétrica;

•  resoluções nos 450 e 451, de 29/12/98, os montantes de energia e demanda de potência

para os contratos iniciais de compra e venda de energia para as empresas das regiões

sudeste e centro-oeste e norte e nordeste, respectivamente;

•  resolução no 233, de 29/07/99, definido valores normativos para repasse à tarifa de

energia elétrica;

•  resolução no 286, de 01/10/99, estabelecendo as condições de acesso e uso do sistema

de distribuição de energia;

•  resolução no 371, de 29/12/99, regulamentando a contratação de reserva de capacidade

por autoprodutor ou produtor independente para atendimento a unidade consumidora

diretamente conectada às suas instalações;

•  portaria interministerial do MME no 003, de 17/02/00, definindo regras para preço do

gás a ser fornecido pelas distribuidoras;

•  portaria MME no 43, de 25/02/00, define usinas térmicas prioritárias, constantes do

Plano de Expansão Térmica, e condições gerais para implementação do Plano; e

•  resolução no 290, de 3/8/00, homologa as Regras do Mercado Atacadista de Energia

Elétrica – MAE e fixa as diretrizes para sua implantação gradual.
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2. PRINCIPAIS ENTIDADES DO NOVO QUADRO INSTITUCIONAL

2.1 ANEEL

A ANEEL, agência reguladora do governo federal para o setor elétrico,  tem como missão

“proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva

com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade“. A seguir, são sumariadas as

suas linhas de atuação:

•  área econômica: definição de níveis tarifários máximos para geradoras (contratos

iniciais) e distribuidoras; receita permitida para remunerar os investimentos em

transmissão referente a malha básica (tensão maior ou igual a 230 kV - vide resolução

ANEEL 245/98), orçamento anual do ONS e MAE; valores referentes a CCC e RGR;

definição de valores máximos de energia comprada pelas distribuidoras a serem

repassados as suas tarifas (valores normativos);

•  na área técnica: fiscalização das metas de qualidade definidas nos contratos de

concessão, com aplicações de sanções às empresas inadimplentes; definição de metas de

eficiência;

•  garantia à competição: definição de limites máximos de controle do mercado por parte

das empresas; estabelecimento de regras para consumidores “livres” (consumidores que

podem escolher seu fornecedor de energia - ver resolução ANEEL 264/98), incluindo

acesso aos sistemas das empresas distribuidoras,

•  na área de concessões: licitação de empreendimentos hidrelétricos; autorização de

implantação de pequenas centrais hidrelétricas – PCH’s (potência até 30 MW); licitação

de linhas de transmissão integrantes da rede básica (pela menor receita requerida);

autorização para implantação de termelétricas;

•  descentralização: incentivo à implantação de agências reguladoras estaduais, com

repasse de recursos às mesmas;

•  proteção ao consumidor: mediação de conflitos entre consumidores e empresas de

energia; e

•  incentivo à fontes alternativas de energia (definição de valores normativos para

aquisição, por parte das distribuidoras, de energia proveniente de fontes alternativas),

conservação de energia e pesquisa e desenvolvimento – P&D (por meio da

obrigatoriedade de investimento de 1% da receita operacional das concessionárias em

conservação e P&D).
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A ANEEL tem como fonte de recursos a taxa de fiscalização, arrecadada por meio das

concessionárias, sendo este um dos itens  que compõe o custo não gerenciável. Em 1999 a

entidade teve um orçamento de R$102 milhões. Sua diretoria é colegiada, sendo composta

de cinco diretores, com mandatos entre três e quatro anos, tendo suas decisões formalizadas

por meio de resoluções. A agência reporta-se diretamente a presidência da República, e

atua, contudo, em consonância com o Ministério de Minas e Energia, no que diz respeito ao

auxílio à implementação da política energética.

A ANEEL repassa recursos, por meio de convênios, para agências reguladoras estaduais,

com objetivo de descentralizar e agilizar a sua função de fiscalização.

Deve ser ressaltado que , a despeito da disponibilidade de recursos arrecadados, a entidade é

de direito público, sofrendo as restrições de limitação de gastos e contratação de pessoal

estabelecidas pelo governo federal. Apenas três anos após sua criação, foi aberto concurso

público para formação de quadro de pessoal próprio, que atualmente é proveniente de

empresas do setor (empregados com contrato temporário de trabalho - ex-funcionários de

empresas privatizadas- e técnicos cedidos de empresas estatais), num total de 320

funcionários.

2.2 ONS

A atribuição do Operador Nacional de Sistemas – ONS  é coordenar e controlar da operação

das instalações de geração e transmissão de energia elétrica nos sistemas interligados

brasileiros (ver Res ANEEL 351/98).

Além da atividade de coordenação e controle, o ONS tem diversas atribuições, podendo-se

destacar:

•  definir, e disponibilizar aos agentes,  os procedimentos, critérios, dados e elementos

necessários para a execução dos estudos de planejamento e programação da operação, e

no cálculo dos encargos de uso da rede básica de transmissão nos sistemas elétricos

interligados;

•  elaborar anualmente, em conjunto com o MME/SEN, proposta de ampliações e reforços

das instalações da rede básica de transmissão nos sistemas elétricos interligados,

devidamente justificada e demonstrando a vinculação com o planejamento do setor

elétrico;
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•  celebrar contratos de prestação de serviços de transmissão com proprietários de ativos

de transmissão da rede básica, conforme a legislação;

•  assinar, na condição de interveniente, os contratos de conexão à transmissão firmados

entre proprietários de ativos de transmissão da rede básica e usuários do sistema

interligado; e

•  propor, e submeter à ANEEL para aprovação, as atualizações das regras para operação

da rede básica de transmissão nos sistemas elétricos interligados.

Participam do ONS as  empresas de geração, transmissão, distribuição, comercializadores

(importadores e exportadores), e consumidores livres. Também fazem parte dessa

associação os Conselhos de Consumidores, e o  MME, que  tem  poder de veto em questões

que conflitem com as diretrizes e políticas governamentais para o setor.

A entidade é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, tendo seus gastos

cobertos por uma parcela arrecadada nas tarifas de transmissão referentes à malha básica

(92%), com o restante arrecadado das entidades participantes. O orçamento da entidade em

1999 atingiu o montante de R$ 92 milhões.

O ONS entrou efetivamente em funcionamento no segundo semestre de 1999, com a criação

de quadro de pessoal próprio, proveniente basicamente da Eletrobrás e suas controladas.

A atuação do ONS é de fundamental importância para o setor, não só no atendimento da

carga no curto prazo, como também no processo de otimização do uso dos recursos

energéticos, com o objetivo de minimizar o custo de operação do sistema.

Baseado nos dados técnicos e de custos de operação e déficit de energia, o ONS define a

programação da geração, que indica quais usinas deverão ser despachadas e a meta de

geração associada com objetivo de minimizar o custo de operação do sistema. Esta

programação é obtida por meio da cadeia de modelos de otimização que irá calcular

também os valores da água. Os valores da água formarão a base para determinação do preço

de curto prazo (preço MAE) a cada período.
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2.3 O MERCADO ATACADISTA DE ENERGIA - MAE

O MAE foi criado em agosto de 1998, com objetivo de fornecer um ambiente para

negociação de forma transparente, que fornecesse sinais e regras, em bases econômicas,

para o funcionamento das empresas que atuam no setor, bem como para a incentivar a

efetivação de novos investimentos. As regras do MAE foram homologadas pela ANEEL em

3/8/00, tendo sido definida a data de 1/9/00 para o início efetivo.

No MAE, não apenas serão transacionados os contratos diretos entre compradores e

vendedores de energia elétrica, como também será determinado o preço spot. Em síntese,

suas principais funções são:

•  criar um ambiente para incentivar o desenvolvimento da competição, sob o qual  um

comercializador pode comprar de diversos geradores, e um gerador pode e vender para

diversos geradores;

•  estabelecer um preço que represente, a cada período de tempo, o custo marginal de

energia do sistema. Este preço servirá de referência para os contratos bilaterais de longo

prazo;

•  consolidar dados de medição da energia transacionada, incluindo alocação de perdas

dos agentes;

•  definição de regras e penalidades para a atividade de comercialização de energia (como

a compensação pelo uso de recursos entre os geradores), bem como a incorporação de

especificidades técnicas ao preço spot (custo de confiabilidade e perdas, por exemplo) ;

•  contabilizar o balanço de transações entre os agentes, aplicando as regras e calculando

valores de encargos, e efetuando a liquidação financeira (emitir faturas, administrar

garantias e gerenciar transferência de fundos - para a administração de garantias e o

gerenciamento da transferência de fundos está prevista a atuação da CBLC - Companhia

Brasileira de Liquidação e Custódia); e

•  fornecer um local no qual geradores e comercializadores possam transacionar energias

não contratadas.

Em janeiro de 1999, foi criado o acordo multilateral compulsório, conhecido como Acordo

de Mercado (ver Anexo, seção 1 – Res ANEEL 018 de 28/01/99 e o documento “Acordo de

Mercado” de 19/8/98),  para todos os geradores acima de 50 MW de capacidade instalada, e

para todos os distribuidores e comercializadores com consumo maior que 100GWh/ano.

Grandes consumidores, com demanda acima do limite mínimo para o mercado livre
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(consumidores livres) podem optar por serem membros do MAE. Os agentes classificados

como de geração e de consumo têm participação igual nas assembléias (50% para cada um),

sendo a votação decidida por maioria simples.

O Acordo determina que o MAE se auto-regule, por meio da criação e aprovação de suas

regras de mercado pelos próprios agentes, sendo necessária, contudo, a homologação pela

ANEEL.

A formatação jurídica do MAE se diferencia do ONS no que diz respeito ao financiamento

de suas atividades. A totalidade dos seus recursos é proveniente da contribuição dos seus

associados, sendo que o orçamento, aprovado pela ANEEL, para o ano de 2000 atingiu o

montante de R$ 56,7 milhões (R$ 38,7 milhões destinados para investimentos e o restante

para custeio). A partir da homologação do Acordo de Mercado, foi criada a Administradora

de Serviços do MAE –ASMAE, que tem o objetivo de prover todo suporte administrativo,

técnico e jurídico necessário às atividades do MAE. Simultaneamente, criou-se o Comitê

Executivo – COEX, colegiado composto por representantes eleitos pelos membros do MAE,

com a responsabilidade de administrar, acompanhar e fiscalizar a execução do Acordo do

Mercado.

No segundo semestre de 2000 estarão sendo implementadas as regras de contabilização,

medição e penalidades, que foram decorrentes de discussões técnicas entre os participantes

ao longo do ano de 1999 (ver resolução ANEEL no 290 de 3/8/00).

2.4 SECRETARIA DE ENERGIA DO MME

A Secretaria de Energia- SEN, na área de energia elétrica, tem como principal objetivo a

realização do planejamento indicativo da expansão (cenário possível de evolução da oferta e

da demanda no horizonte decenal), identificando possíveis gargalos de oferta e definindo

políticas de incentivo, por meio do MME, ao desenvolvimento do setor elétrico. Na área de

transmissão de energia, a SEN, com apoio do ONS, é responsável pelo planejamento

determinativo da expansão, ou seja são definidas as obras que serão licitadas pela ANEEL.

Destaca-se, nesse sentido, a criação, em dezembro de 1999, do Comitê Coordenador de

Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos - CCPE, com a responsabilidade de

coordenar a elaboração do planejamento indicativo decenal da expansão do setor elétrico e

dos “Planos Nacionais de Energia Elétrica de Longo Prazo” (ver portaria MME no
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150 de 10/5/99). Outro organismo criado em 1999 foi o Conselho Nacional de Política

Energética – CNPE.

Como esforço da SEN é importante mencionar o lançamento, em fins de 1999, do Plano

Emergencial de Termelétricas, e a criação, no ano de 2000, de uma estrutura de

acompanhamento do Plano – CAET Comitê de Acompanhamento de Empreendimentos

Termelétricos. Adicionalmente foi criada estrutura similar para hidrelétricas – CAEHIDRO

neste mesmo ano.


