
0. SUMÁRIO

A importação de energia elétrica de países
vizinhos impõe, além de considerações técnico-
energéticas, outras igualmente importantes de ordem
econômica e financeira.

Sob o aspecto energético, por exemplo, a
coincidência climática torna menos relevante uma
possível complementariedade entre parques geradores,
apesar da diferenciação da principal fonte energética
entre o Brasil e os demais países do cone Sul.

Sob o aspecto econômico, é necessário diferenciar
a estrutura de custos da eletricidade resultante dessa
diversidade de combustíveis usados na geração, que se
reflete na valoração da potência e energia, energia na
ponta e fora da ponta, disponibilidade de
combustíveis,  diferenças de legislação, etc.

O artigo apresenta a metodologia utilizada para a
definição dos critérios de habilitação e julgamento das
propostas da licitação da interligação Brasil-
Argentina, que fixaram preços máximos e condições
de aquisição da energia e potência importadas.
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1. INTRODUÇÃO

A interligação Brasil-Argentina foi idealizada pela
ELETROSUL a partir da possibilidade de importação
de energia elétrica em regime não contínuo, em datas
e quantidades ditadas pela diferença entre o valor da
água no Brasil e o preço praticado no mercado ‘spot’

argentino, à semelhança de uma usina térmica
operando em regime de complementação.

O projeto previa a construção, pela iniciativa
privada, de usina geradora, transmissão e conversão
de frequência para intercâmbio de até 1000 MW e a
aquisição por FURNAS e ELETROSUL, através de
processo licitatório, da totalidade da energia
importada da Argentina. A remuneração do investidor
se daria pelo pagamento pelas duas empresas
brasileiras da capacidade instalada e energia
importada e venda no mercado ‘spot’ argentino da
energia não consumida pelas duas empresas.

Incertezas de ordens diversas, até mesmo jurídico-
institucionais decorrentes da modelagem dos sistemas
elétricos - no Brasil, ainda em fase de gestação e na
Argentina, pela incipiência do modelo adotado -,
marcaram o projeto e influíram decisivamente na
forma dos estudos de viabilidade e concepção dos
critérios de habilitação e julgamento das propostas
apresentadas no processo licitatório. Entre essas
incertezas citamos:
• a localização da fonte geradora e distâncias
envolvidas na transmissão;
• a origem da energia, se térmica, hidráulica ou
aquisição direta do mercado ´spot´ argentino;
• os preços de longo prazo da energia elétrica nos
mercados argentino e brasileiro;
• a estrutura fiscal argentina relativa a bens e
serviços importados, imposto de renda, tributos
diversos incidentes sobre a atividade de geração e
depreciação dos ativos.
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2. PREMISSAS

Como principais premissas para os estudos de
viabilidade economico-energética e estabelecimento da
forma e critérios de julgamento da licitação, assumiu-
se que:
• o custo do sistema de transmissão, incluída a
conversora 50/60 Hz de Garabí, seria de US$ 300
milhões, com perda média de 1,2% e máxima de 3%;
• seria construída na Argentina uma usina térmica
a gás natural, ciclo combinado, de 1050 MW;
• o preço base para o gás natural usado na geração
térmica seria admitido igual a US$ 1,96/MMBTU;
• a disponibilidade máxima da interligação seria de
97%, dada a possibilidade de aquisição de energia no
´spot´ argentino nos períodos de manutenção da usina;
• o custo marginal de operação do sistema elétrico
brasileiro seria de US$ 44/MWh;
• a tributação dos equipamentos importados seria de
15% e que a estrutura fiscal seria idêntica à brasileira,
tanto na formulação quanto nas alíquotas;
• a taxa interna de retorno do capital próprio seria
de 16% após a incidência do imposto de renda;
• financiamentos internacionais de até 70% do
investimento, com juros estimados em 10% aa e prazo
de pagamento de até 10 anos, com 2 anos de carência;
• tarifa média de FURNAS e ELETROSUL igual a
US$ 31,00/MWh;
• a energia comercializada no Brasil seria tratada
como ‘velha’, sujeita portanto às regras operativas
vigentes à época do projeto.

Embora esta última premissa conduzisse à
valoração dos benefícios da interligação pela energia
garantida, optou-se por limitá-los à disponibilidade
máxima de 97% da potência nominal de 1000 MW.

 Da mesma forma, mesmo que contraditoriamente,
optou-se pela valoração da energia secundária pelo
valor da água num hipotético mercado 'spot'
brasileiro.

3. METODOLOGIA

A natureza das indefinições, a impossibilidade de
tratamento estatístico dos riscos do projeto e, claro, o
desconhecimento do custo da energia importada
(objeto da licitação), levou à realização dos estudos de
viabilidade através de tratamento determinístico
paramétrico com extensas análises de sensibilidade
aos principais parâmetros. Em todas as análises o
preço da energia pago por FURNAS e ELETROSUL,
que define a energia garantida da interligação e a
quantidade e época da importação, foi parametrizado.

A análise economico-energética da interligação
seguiu os moldes tradicionais do setor, sendo
calculadas as relações custo-benefício em função do

preço da energia, utilizando-se os investimentos e
custos de O&M estimados, vida útil de 20 anos e taxa
de atualização do capital de 10% a.a.

Em seguida, foi realizada a análise economico-
financeira do projeto admitindo-se um ambiente
competitivo e incerto, onde preços e custos máximos
aceitáveis pelas partes envolvidas tem íntima relação
com a tarifa de venda da energia e margem de lucro
dos investidores. Esta análise desdobrou-se na busca
da máxima disposição a pagar por FURNAS e
ELETROSUL, situação em que a revenda da energia
não geraria lucro ou prejuízo, e no preço exigível pelo
investidor para garantir a margem de lucro presumida
de 16% sobre o capital próprio após o imposto de
renda. Esse preço, evidentemente, é função do preço
de venda no mercado ‘spot’ argentino da energia não
exportada para o Brasil. Buscava-se, portanto,
identificar possíveis preços da energia para os quais
houvesse um interesse comum das empresas
brasileiras e investidores: os pontos de intersecção de
curvas de indiferença.

4. RESULTADOS

A figura 1 a seguir mostra os resultado da análise
econômico-energética tradicional do projeto, onde se
relaciona o benefício energético anual da interligação,
valorado pelo custo marginal de operação assumido
nas premissas, com o preço de aquisição da energia
importada. Tais valores correspondem, portanto, aos
máximos custos anuais que justificariam o projeto da
interligação.

Figura 1

Por exemplo, caso a energia importada fosse
adquirida a 16 US$/MWh, o projeto seria
economicamente atrativo até o limite de custo de US$
242 milhões por ano.

A figura 2 a seguir mostra os resultados da análise
financeira do projeto, onde são consideradas as tarifas
das empresas e a taxa de retorno do projeto.

Máximo Custo Anual 

150

170

190

210

230

250

270

10 14 18 22 26 30 34 38

Preço da Energia (US$/MWh)

U
S

$ 
m

ilh
õe

s 
/ a

no



3

A curva superior da figura apresenta o máximo
custo equivalente anual do projeto aceitável para
FURNAS e ELETROSUL (que não resulta em lucro
ou prejuízo quando da  revenda da energia) em função
do preço de aquisição da energia importada. Essa,
portanto, pode ser caracterizada como a curva de
indiferença das empresas ao preço da energia, sendo
correspondente à receita líquida das empresas ou:

Rliq = T . Egar - Impostos = pCap + pi.Ei + po.Eo

onde:
T : Tarifa das empresas;
Egar : energia garantida da interligação;
pCap : pagamento pela capacidade instalada;
pi.Ei : pagamento pela energia importada;
po.Eo : pagamento pela energia de otimização.

Figura 2

Para um preço de aquisição da energia igual a US$
16,00/MWh, por exemplo, o preço máximo anual a
pagar não poderia ultrapassar US$ 151 milhões.

As duas curvas inferiores retratam a receita anual
mínima necessária para que o investidor tenha a taxa
de retorno de 16% sobre o capital próprio assumida
nas premissas, para dois preços diferentes de venda no
mercado ‘spot’ argentino da energia não exportada
para o Brasil: 15,0 e 18,2 US$/MWh. São curvas de
indiferença do investidor em função do preço de venda
no mercado 'spot' e descritas pela equação:

Rliq = pCap + pi.Ei + ps.Es - cGer - Impostos

onde:
ps.Es : recebimento pela energia vendida no 'spot';
cGer : custo de geração da energia vendida.

Para um preço de venda da energia de US$
16,00/MWh e expectativa de preço no ‘spot’ de US$
18,20/MWh, por exemplo, a receita anual não poderia
ser inferior a US$ 106 milhões.

Esta última figura pode ser ‘traduzida’ para
referencias mais familiares aos que militam no setor
energético através da figura 3, onde os montantes
anuais são transformados em custo médio de geração,
expresso em US$/MWh, ‘visto’ pelas duas empresas
brasileiras.

Observados os gráficos conclui-se das análises que:
• sob a ótica social tradicionalmente empregada nos
estudos de viabilidade econômico-energética, o custo
anual economicamente atrativo para o setor eletro-
energético nacional é bastante superior à disposição a
pagar pelas empresas concessionárias supridoras;
• o preço máximo que as concessionárias supridoras
estariam dispostas a pagar é superior à necessidade de
remuneração do investidor;
• o custo médio de geração visto por FURNAS e
ELETROSUL é, evidentemente, função do preço
‘spot’ argentino e mínimo para preço da energia

importada à volta de US$ 15,00/MWh.
Figura 3

O comportamento levemente decrescente do custo
médio de geração visto pelas empresas brasileiras
entre 10 e 15 US$/MWh é explicado pela premissa
assumida de que a energia garantida da interligação
seria limitada em valor máximo ao  fator de
disponibilidade da interligação, ou seja, 970 MWmed.

5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E
HABILITAÇÃO

Tratando-se de uma concorrência pública realizada
por empresas estatais, uma das preocupações foi
possibilitar que grupos econômicos de diferentes
naturezas atendessem às exigências da licitação, de
modo a evitar a cartelização e sobre-remuneração do
vencedor da licitação.

A formulação dos critérios de habilitação e
julgamento da licitação deveria ser tal que não
favorecesse uma determinada classe de usinas, ou seja,
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não impedisse a participação de produtores hidráulicos
ou produtores térmicos com base no óleo combustível.

Considerando-se o acima exposto e o regime
operativo previsto da interligação, à semelhança de
uma usina térmica em regime de complementação,
natural admitir que a remuneração do investidor fosse
repartida em duas parcelas: uma parcela fixa mensal
destinada a remunerar o investimento (capacidade
instalada) e outra parcela variável destinada a
remunerar os custos variáveis (produção da energia).

A fórmula idealizada para o julgamento das
propostas foi:

Pm = k1. Pd + k2. Pe

onde:
Pm : preço médio da energia
Pd : preço unitário da capacidade em US$/kw-mês
Pe : preço unitário da energia, em US$/MWh
k1 : constante igual a 1,41
k2 : constante igual a 0,67

O vencedor da licitação seria aquele que oferecesse
o menor valor de Pm.

A figura 4 abaixo mostra as mesmas informações
das figuras anteriores 2 e 3, ajustadas à formula de
julgamento da licitação.

Figura 4

Deve ser assinalado que, ao contrário de k1, mero
ajustador de unidades (k1 = 12 x 1000 / 8760 x 970), o
fator k2 reflete o fator de capacidade médio esperado
da interligação ao longo do prazo de contrato, tendo
sido escolhido de modo a direcionar as ofertas ao
preço da energia que resulta em menor custo médio de
geração ‘visto’ pelas duas empresas brasileiras.

 Verifica-se porém, que a expressão utilizada como
critério para julgamento das propostas não assegura
que o valor Pm resultante seja igual ou inferior ao
máximo de US$ 31,00/MWh aceitável pelas empresas
brasileiras, sendo necessário definir um segundo
limite: o critério de habilitação.

Foi então aceito o critério sugerido pela
ELETROSUL de habilitação à licitação:

k1. Pd + Pe  < 31,0

que equivale ao preço a pagar quando da utilização da
interligação com 100% da capacidade instalada.

Outro critério foi derivado a partir da observação
da figura 2, de onde se verifica, além da disposição a
pagar das concessionárias superior à necessidade de
remuneração do investidor, que a curva de indiferença
das concessionárias apresentam relativa linearidade
entre 10 e 20 US$/MWh.

O critério sugerido foi, então, o de se interpretar a
disposição das concessionárias por uma reta paralela
ajustada para baixo, que cruzasse com a curva de
expectativa do ‘spot’ de 15 US$/MWh no preço de
energia mais interessante para as empresas, isto é,
US$ 15/MWh. Como resultado foi sugerido para
critério de habilitação a equação:

Pd < 18,10 - 0,53 Pe

As diferenças entre os dois critérios de habilitação
podem ser observadas no gráfico da figura 5, onde
nota-se que:
• o primeiro critério, adotado como habilitação à
licitação, admite preços da capacidade muito acima da
necessidade de remuneração para ofertas de energia de
até 16 US$/MWh, distanciando-se da disposiçào à
pagar das concessionárias a medida que o preço da
energia aumenta;
• o segundo critério, ainda que mais restritivo,
limita mais efetivamente as ofertas de preço à
necessidade de remuneração em toda a faixa;
• o segundo critério tem como aparente
inconveniente excluir da licitação os investidores cuja
expectativa de preços de longo prazo da energia no
mercado ´spot´ argentino seja inferior ou próxima a
US$ 15,00/MWh.

 Figura 5

6. CONCLUSõES
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As propostas apresentadas no processo de licitação
e a evolução dos preços praticados no mercado ´spot´
argentino são, no momento, as melhores bases para o
estabelecimento de conclusões sobre a adequacidade
das premissas e, consequentemente, da metodologia de
análise da interligação Brasil-Argentina.

A tabela abaixo mostra os preços propostos pelos
quatro grupos que participaram da licitação,
convertidos ao dólar americano da época de realização
dos estudos (1 US$ = 1,10 R$).

Pd Pe Pm

ENRON 8,69 15,37 22,55
COPEL 7,75 18,93 23,62
AES 8,23 19,30 24,53
PEREZ C. 13,45 11,57 26,72

Em linhas gerais, a tabela acima confirma a
observação de que a disposição à pagar das empresas é
bastante superior à necessidade de remuneração dos
investidores.

 Figura 6

Em relação às propostas, nota-se que apenas a
quarta (Perez Companc) mostra desvio significativo
das curvas de interesse dos investidores. A terceira
(AES) situa-se no limite permitido pelo critério de
habilitação adotado e as duas primeiras junto à curva
de previsão de preços no ‘spot’ da ordem de 20
US$/MWh.

Finalmente, apresentamos a seguir a evolução dos
preços médios mensais no mercado ‘spot’ argentino,
sob a forma monômia, obtidos junto à CAMMESA.

Figura 7
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